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På Storgatan finns ett hus med rappad fasad i färg av aprikos. 
Mittemot ligger låga, gamla trähus som påminner om ett lite 
äldre Vilhelmina. Här, i backen ner mot genomfartsleden, ligger 
Risfjells sameslöjd. Inne i butiken möter blicken en gigantisk 
kniv och en ny textil serie där det gamla nåjdmönstret, som 
Sven-Åke återupptäckte för ett par år sedan, har vävts in i dukar, 
handdukar och en stor ullpläd. En av trummorna på väggen 
har älgskovlar som botten. Sven-Åke Risfjell fick en gång ett sti-
pendium för att studera trummor. Han ritar aldrig några egna 
symboler eller bilder på dem, utan kopierar gamla. 

– När jag började göra trummor fick jag en tillsägelse att jag 
inte skulle hålla på med det. Men jag ser det som något som 
har tagits ifrån oss. Det kanske är en berättelse som berättas på 
trumman. Den berättelsen är en del av kulturarvet och trum-
man är ett sätt att förmedla gamla traditioner som jag vill föra 
vidare. Jag är mycket noga med att berätta att jag inte är någon 
utövare själv. Vad de som köper trummorna gör med dem är 
däremot inget jag kan ansvara för.

Många människor som hittar till Doris och Sven-Åke Risfjells 
verksamhet är sökare, folk som när en förhoppning om att det 
samiska ska stå för och förmedla något mer andligt än den värld 
de lever i till vardags. De söker ”den där samebyn” och många 
gånger har paret Risfjell tvingat grusa människors förhopp-
ningar genom att berätta vad en sameby är.

– Istället försöker vi ge dem den här andliga upplevelsen ge-
nom att ta dem till vackra platser där de kan nå sitt eget inre 
andliga rum, för det är ju egentligen det det handlar om. Vi 
möter många som mår dåligt och skulle kunna göra hur mycket 
pengar som helst på det, men vi vill inte göra geschäft av det. 
Och en sak man i alla fall vet om den shamanistiska traditionen 
är att den inte handlade om att sko sig själv.

DET HAR GÅTT 30 år sedan Sven-Åke Risfjell bestämde sig för att 
förverkliga sin dröm och bli slöjdare på heltid. Innan jobbade 
han som väktare men gick samtidigt en distanskurs i slöjd för 
Bengt Tomasson i Dikanäs. Sven-Åke kallar Tomasson för sin 
mentor och säger att han gav honom fina grundkunskaper i 
slöjdandets konst. Någon kunskapsöverföring hemifrån hade 
Sven-Åke Risfjell inte med sig.

– Nej, inte på annat vis än att jag sett många föremål hemma. 
Så man får väl säga att jag är ett bevis på att det går att lösa 
kunskapsöverföringen på annat sätt än att man lär sig hemma.

I ett mindre rum innanför butiken finns en museidel som 

Sven-Åke och Doris Risfjell har ett brinnande in-
tresse för historia och släktforskning. Det pussel 
de har lagt visar att många, många västerbottnis-
ka byar är mer samiska än vad många vet om. 
- Om vi bara låter det samiska blomstra och ac-
cepterar vårt eget och andras samiska ursprung, 
så slipper vi uppdelningen i vi och dom, säger de.

Text och foto: ÅSA LINDSTRAND

och den samiska sidan av saken
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hyser bland annat just gamla föremål från Sven-Åkes egna sam-
lingar. Där ryms allt från gamla golvbrädor till kåsor, träfigurer, 
väskor, band och koltar. Och så det första provtrycket av Sam-
efolkets egen tidning från december 1904. 

– Ibland när man bläddrar i riktigt gamla nummer av Sam-
efolket är det, säger Sven-Åke, som att ingenting har hänt. De-
batten är fortfarande densamma.

Han började slöjda i tioårsåldern och fick mycket uppmunt-
ran från omgivningen. Sin första båt byggde han vid tolv års 
ålder – och den flöt fint. Han minns hur han gick och suktade 
efter en samisk kniv som legat i hemslöjdens skyltfönster under 

ett år. Den var gjord av Erik Tuolja och kostade 42 kronor.
– Jag fick halva summan av pappa så att jag kunde köpa kni-

ven. Den kniven använde jag sedan till allting.
Men varför köpte han, med rötterna i Vilhelmina och Tärna, 

en lulesamisk kniv? Svaret är sorgesamt enkelt – redan då var 
det illa ställt med trä- och hornslöjden i hemtrakterna.

– Det var väl ett litet uppsving på 1950-talet. Men under några 
år under första halvan av 1900-var den nästan helt borta. Och 
idag skulle jag nog kalla läget för katastrofalt. Det är väl egent-
ligen bara jag och Max som håller på.

RISFJELLS
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PÅ OLIKA SÄTT har Sven-Åke Risfjell engagerat sig i det samiska 
föreningslivet. 1992 tog han initiativ till att bilda en sameför-
ening, Vueltjere Duodji, i Vilhelmina. Föreningen höll under 
många år till i Sven-Åkes lokaler och under ledning av Sven-
Åke startade en omfattande ortnamnsforskning där de äldre 
samerna i området fick hjälpa till att minnas. Det sista han tog 
initiativ till innan han trappade ner föreningslivet och lämnade 
över till nya krafter var byggandet av ett sameviste på Kyrkber-
get 1998.

Före livet som slöjdare på heltid gick han med i Same Ätnam. 
Han satt i styrelsen och i slöjdutskottet och var en av initiativ-
tagarna till Sameslöjdstiftelsen, där han också var ordförande 
under en period. Säger att han på det viset fick god inblick i den 
samiska slöjdarkåren och vad som händer på slöjdfronten. Och 
även om han själv kan ägna sig åt viss förnyelse av slöjden, så 
framhåller Sven-Åke Risfjell traditionen framför allt.

– Jag kan tycka det är lite synd att ungdomarna vill hålla på 
med så mycket nyskapande. Att det som har dugt i tusentals år 
inte längre duger. Vi har en guldgruva att ösa ur och behöver 

egentligen inte hålla på med så mycket nytt. 
Därför beklagar han också när blandningar mellan olika 

slöjdtraditioner uppstår, särskilt om det sker på bekostnad av 
traditionen från ett område till förmån för en annan.

– Jag brukar säga att den nordsamiska tsunamin har sköljt 
över oss. De specifika traditionerna suddas ut. Här tycker jag 
utbildningarna borde ta ett större ansvar.

Under första halvan av 1990-talet verkade han själv som slöjd-
lärare i Lovozero på Kolahalvön. Som en del i ett Sida-projekt 
byggde han och medarbetarna en verkstad där. Lovozerosamer-
na hade, berättar han, tappat det mesta av sina traditionella 
slöjdkunskaper. Men det fanns museiföremål att falla tillbaka 
på och bland annat hittade de tenntråd på en kvinnomössa. 
Flera ord kunde också kopplas till sydsamiska ord. Känslan av 
att tillhöra ett större sammanhang växte hos dem som deltog i 
projektet. Sven-Åke slogs av den samhörighetskänsla som finns 
över hela det stora samiska området, från Kolahalvön till Idre.

– Det är något nedärvt, som har burit genom hela kolonisatio-
nen, säger han.

”Jag brukar säga att den nordsamiska tsunamin har 
sköljt över oss. De specifika traditionerna suddas ut. 
Här tycker jag utbildningarna borde ta ett större ansvar
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OCKSÅ DORIS förverkligade en gång en dröm. Det var när hon 
blev lågstadielärare. Så småningom satte dock hälsan stopp för 
fortsatt arbete med de ibland rätt så högljudda barnen. Istället 
blev Doris chef för Vilhelmina museum. Hon hade en tanke om 
att utveckla den samiska delen av museet, men i samband med 
ett utställningsarbete korsades hennes och Sven-Åkes vägar. Så 
småningom lämnade hon museichefsjobbet och gick successivt 
in i Sven-Åkes företag.

– På så vis kom mer och mer också i mitt liv att kretsa kring 
det samiska. Jag visste ju att det fanns ett samiskt påbrå i släk-
ten på mammas sida, men det var inget man pratade om. När 
jag började ställa frågor insåg jag att det samiska arvet finns 
i rakt nedstigande led. På så vis började jag titta på mitt eget 
ursprung.

Idag bor Doris och Sven-Åke Risfjell i Doris hemby Malgonäs, 
vid sjön Malgomaj. Där har de också sin ateljé, där Sven-Åke 
slöjdar och Doris ägnar sig åt i första hand textilkonst och ol-
jemålning. Det är i stor utsträckning tack vare den före detta 
museichefen som den lilla museidelen idag finns i butiken.

– Jag tyckte det var synd att Sven-Åkes samlingar bara skulle 
ligga gömda. Men vi har också fått föremål till oss på helt andra 
sätt, säger Doris och berättar en märklig historia om hur de 
nere i Europa mötte ett franskt cirkussällskap som hade några 
gamla ackjor som de ville sälja till dem.

– En av ackjorna hade en inskription som var likadan som den 
på ett seldon som vi hade hemma!

FÖRUTOM BUTIKEN har paret Risfjell också guidade turer. 
Färder i markerna på jakt efter fällhorn och andra slöjdämnen 
ledde till att Sven-Åke började uppmärksamma riktigt gamla 
fornlämningar. Länken från lämningarna till samtiden har 
blottlagts genom år av studier av traktens historia och ett brin-
nande intresse för släktforskning. Doris och Sven-Åke har fått 
insikter och rön som rör inte bara de egna familjeförhållan-
dena. Situationen av vi och dom, mellan samer och icke samer, 
är egentligen, säger de, helt onödig.

– Den visar att man har glömt bort sina rötter bakåt i tiden. 
Man är avundsjuk på renskötarna för att man har glömt bort 
varifrån man själv kommer. 

Via släktforskning, genom böcker och register, kan Sven-Åke 
idag slå fast att många, många byar har samiskt ursprung. Den 
vedertagna uppfattningen att de första nybyggena togs upp av 
icke samer är, konstaterar han, felaktig.

– Vi kan se att byarnas placering geografiskt ungefär sam-
manfaller med hur lappskattelanden bredde ut sig. Den första 
och även den andra vågen av bosättare var samer, från mitten 
av 1700-talet och framåt. Vi har i alla fall hittat 50 byar bara 
i Vilhelmina kommun där de första nybyggena togs upp av 
samer. Men när du blev bofast avsade du dig din lappmanstitel 
och många bytte namn. Flera sydsamiska namn försvann på det 
sättet och även det är en kulturförlust.

GENOM SIN SLÄKTFORSKNING upptäckte Sven-Åke Risfjell att 
han hade släkt i 88 av Åseles 133 byar. I Vilhelmina hade han 
släkt i 107 byar. Förmodligen är det på samma sätt med många 
andra invånare i de båda kommunerna. Så när man ser ett 
släktfoto på fem generationer i lokaltidningen, säger han, är det 
sannolikt så att första och femte generationen är släkt också på 
något annat sätt. I Sven-Åkes egen släkt finns gott om kändisar. 
Eller vad sägs om amerikanen och journalisten Jack Northman 

Anderson, som fick det prestigefyllda Pulitzerpriset 1972? Eller 
den rockande samen Sven-Gösta Jonsson? Eller Anna-Lisa Öst, 
kallad Lapp-Lisa?

–  Om henne har det sagts att hon inte var same, men hon 
kom från ett samiskt nybygge i Dalasjö. 

På det här temat har Sven-Åke Risfjell börjat hålla föreläs-
ningar. Han säger sig möta många människor som säger: ”De 
brukade bo hos oss när de kom flyttande förbi”.

– Och det är klart – i många fall bodde de hos sina släktingar 
som blivit bofasta! Men sedan har det släktskapet glömts bort 
och det blir till ”dom som kom flyttande”. 

Sven-Åke Risfjells farfars morfar blev avlurad sitt lappskat-
teland i närheten av Blaikfjället. Han miste ett område på två 
gånger tre mil för att få en kvadratmil vid Grundsjö. I det läget, 
säger han, hamnade många samer för 500 kronor och en flaska 
sprit. Men bitterhet går inte att spåra hos Sven-Åke och Doris 
Risfjell. Det är delvis, menar Sven-Åke, en fråga om pedagogik 
och psykologi. När de bedriver upplysande verksamhet duger 
det inte att stå och vara bitter inför grupper och busslaster – det 
orkar inte folk lyssna på. Och till skillnad från många andra gör 
de inga anspråk på att få dela rättigheterna till land och vatten 
med renskötseln. De menar att om alla kände till och erkände 
de samiska inslagen i sitt ursprung, så skulle uppdelningen 
mellan människor, i alla fall utifrån etniska och historiska skäl, 
undvikas. Också här, säger Doris, handlar det om att ”go with 
the flow”.

– Man kan inte göra det här ogjort och vi lever i den tid vi gör. 
Även om man har rätt att vara arg på staten, så tror jag inte att 
man vinner något på det och på att fastna i bitterhet. Men det 
är viktigt att känna till sin historia. Jag tror att man bara måste 
låta det samiska växa och blomstra. Jag tror också att det vore 
ett sätt att motverka urholkningen av den här landsändan, om 
människor accepterade sitt eget och andras samiska ursprung.


