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MATHANTVERK 
KOMPLETTERAR 

SAMISK 
UTBILDNING

PÅ SAMERNAS UTBILDNINGSCENTRUM I JOKKMOKK 
ÄR SLÖJDEN ETT CENTRALT TEMA. I HÖSTAS 

STARTADE ÄVEN EN UTBILDNING I MATHANTVERK. 
HANTVERK SOM BREDARE BEGREPP ÅTERFINNS 

I FLERA AV UTBILDNINGARNA OCH I SKOLANS 
ENGAGEMANG FÖR ATT STÖDJA KULTUREN OCH 

TRADITIONERNA.

TEXT & FOTO Anna Berglund

■  R E P O R T A G E  ■

En av eleverna på yrkeshögskoleutbildningen i Sa-
miskt mathantverk i Jokkmokk är Eva Fossli. 
- Idag röker jag skrei, öring, lättsaltat fårlår och bi-
tar av den gamla norska fårrasen villsau. Jag vill testa 
vilka produkter jag ska sälja under den årliga Riddu-
festivalen hemma i Nordnorge, säger hon. 

Eva kommer från norska Manndalen öster om 
Tromsö. De andra sex eleverna kommer från Norrbotten. Denna 
vecka är det LIA-vecka, lärande i arbetslivet, och eleverna är utsprid-
da på praktik. Eva har istället för praktik valt att utveckla sina egna 
produkter på skolan. Hon använder köket i skolrestaurangen och det 
finns en rökkåta på skolgården. 

– Jag ska prova göra suovaskebab, som jag tänker servera på 
marknader, säger hon. 

Eva har även gjort picklad lök som hon kryddar med kvanne, 
pors, timjan, citron och torkade lingon. 

– Jag låter lökinläggningen bli ganska söt, så den matchar den 
salta och rökta smaken i köttet, förklarar Eva när hon visar sina pro-
dukter i köket. 

SAMISKT MATHANTVERK är en ettårig yrkeshögskoleutbildning 
med inriktning mot samiska mattraditioner och förädlingstekniker. 
Samernas utbildningscentrum har länge haft en central roll i det sa-
miska samhället. Skolan var länge en folkhögskola och generationer 
av samer har gått där sedan starten på 1940-talet. Flera organisatio-
ner som i dag är aktiva i det samiska samhället har bildats i samband 
med möten på Samernas utbildningscentrum, till exempel SSR, 
Svenska Samernas Riksförbund som arbetar med samiska närings-

frågor och Same Nuorra som är det samiska ungdomsförbundet. 
Även den äldsta samiska organisationen Same Ätnam bildades 1944 
i Jokkmokk.  Same Ätnam har stått bakom den starka utvecklingen 
för samisk slöjd som rått under 1900-talet. Idag arbetar organisatio-
nen med en bredare samisk verksamhet. Näringsfrågor, slöjd, kultur, 
språk och mänskliga möten är hörnpelarna för flera av de samiska 
organisationerna och möten kräver en mötesplats.

– Skolan har haft en central roll som mötesplats inom det sa-
miska samhället, både för organisationer och individer. Det är en 
uppgift vi fortsätter att förvalta, förkara Britt-Inger Tuorda som är 
rektor på Samernas utbildningscentrum.  

RENNÄRINGSLINJEN har funnits länge på skolan och där får elev-
erna både fördjupade kunskaper om modern renskötsel och inblick 
i traditioner och företagande. Den riktiga långkörararen på skolan 
är dock slöjdlinjen med grenarna mjuk eller hård slöjd. Mjuk slöjd 
innebär skinn och textil.  Hård slöjd innebär trä och hornslöjd. En 
hel del föremål hör ihop med mat och matlagning som kåsor, ske-
dar, mjölkstävor och smöraskar. Sedan början av 1990-talet är skolan 
inte folkhögskola längre utan ett samiskt utbildningscentrum med 
statlig och regional finansiering. Hösten 2017 startades en ettårig yr-
keshögskoleutbildning inom samisk mat.  

– Mathantverk, kvalitet och gastronomi är en rörelse som ligger 
i tiden och att vi nu har en utbildning i samiskt mathantverk gör vårt 
utbud mer komplett, tycker rektorn Britt-Inger Tuorda.

Hon menar att de samiska traditionerna är en annan styrka.
– Att använda hela djuret i matlagningen är inne och är det nå-

got vi kan i vår kultur så är det att utnyttja hela renen, säger hon.

HUVUDLÄRARE på yrkeshögskoleutbildningen är Helena 
Länta. Hon driver även ett renköttsföretag med sin familj och 
kan använda sitt företags lokaler och verksamhet för elevernas 
praktiska moment i utbildningen.

– Våra kurser om styckning och slakt är omtyckta av elev-
erna. Men även det som handlar om de samiska gamla traditio-
nerna och om hur man tog tillvara och använde olika råvaror, 
säger Helena Länta.

En av kurserna är livsmedelsförädling och den delas upp i 
mindre delmoment inom bär, örter, fisk, svamp, fågel, traditio-
nella kunskaper och renens delar. De tillfälliga lärarna är dels 
lokala mathantverkare eller traditionsbärare och dels externa 
lärare från andra utbildningar och sammanhang. 

ELEVERNA har arbetat med både förädling och servering i 
samband med Jokkmokks vintermarknad och i samband med 
att de producerat något inom livsmedelsförädlingskursen. 

– Att ha marknadsservering under vintermarknaden blev 
ett bra tillfälle att undervisa och träna, även på det ekonomiska, 
säger Helena. 

I KÖKET experimenterar eleven Eva Fossli med röding inlagd 
i olja.

 – Den vill jag servera på smörgås, berättar Eva Fossli och 
avbryter sig och springer ut till rökkåtan. Elden har nästan 
slocknat. Hon lägger på ny ved och blåser liv i elden. 

– Jag har drivit företag tidigare. Nu hade jag behov av att 
ombilda företaget och tänka efter vilken inriktning jag vill ha 
framöver. Jag vill utnyttja det här året till att få inspiration. Jag 
vill lära mig förädla produkter för att använda i min egen ser-
vering, förklarar hon. 

Eva kommer troligen inte att sälja produkterna till andra. 
Däremot kan hon sälja tjänster med matupplevelser. 

– I mina hemtrakter i Manndalen vill man satsa på att till 
exempel erbjuda turister att se norrsken och det finns turistfö-
retagare som har gruppresor som jag kan samarbeta med. För 
att utvecklas i småbygder får man använda det man har och 
det man kan. Man får hjälpas åt och bygga upp det man kan, 
säger hon. 

ELEVERNA på den samiska mathantverksutbildningen har 
gjort några studiebesök under utbildningen. När de besökte 
Polcirkelns Gårdsbutik i Skabram föll idéerna på plats för Eva. 

– Jag fick inspiration till att det är ett mathantverkshus jag 
vill ha i Manndalen. Jag vill ha kafé och servera mina produkter 
och rätter av både sjösamisk och fjällsamisk tradition. Jag ska 
hyra en befintlig lokal och anpassa den efter min verksamhet. 
I gårdsbutiken vill jag sälja andras mathantverksprodukter och 
köket ska vara möjligt för andra att hyra så att fler kan utveckla 
och producera mathantverk i bygden. Vi har begreppet duodji 
på samiska som i första hand används om slöjd. Men ordet 
kan innefatta även andra hantverk. Det kan användas även om 
annat som innebär handarbete och som är genuint. Som mat-
hantverk, säger Eva Fossli. //
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