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I seinere år har det kommet ut et betydelig antall store og vektige bøker om samis-

ke forhold, bl.a. av forskere som Bjørn Aarseth, Bård A. Berg, teamet Lars I.

Hansen og Bjørnar Olsen, Arild Hovland, teamet Svein Jentoft, Henry Minde og

Ragnar Nilsen, Johan A. Kalstad, Johan K. Kalstad, Nils Oskal, Steinar Pedersen,

Kirsti Strøm Bull, Vigdis Stordal, Nellejet Zorgdrager. Hoëms vel 500 sider slut-

ter seg til dem som et nytt tungtveiende bidrag. I likhet med flere av de nevnte

regner ikke Hoëm seg som samisk, men oppvokst i en samekommune og fortro-

lig med samisk kultur og språk. Boka eller snarere avhandlingen har som tema

”skolegang og samfunnsutvikling i Nesseby kommune” (s.10), eller ”utdannelse

som et samspill mellom samenes verden, myndighetene og storsamfunn fra

misjonstiden til idag i det samiske Varanger” (s. 14). Hoëm skriver som lærd

pedagogisk forsker, men er samtidig godt inne også i antropologi, sosiologi, lokal

og annen historie, og andre vitenskapelige fagdisipliner.

På side 41 spesifiseres temaet slik: ”Ambisjonen med arbeidet er metodisk å

kombinere pedagogisk teori med utdannelseshistorisk tilnærming, slik at det blir

mulig å påvise de viktigste dimensjoner som bestemmer forholdet mellom skole

og samfunn. Av disse er kunnskap og kunnskapens mening en av de mest interes-

sante og dermed også av de mest betydningsfulle dimensjoner. Likeså vil en søke

å påvise de bestemmende forhold i skolens indre liv som fastla skolen (sic) virke-

måte og resultat”.
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Når han så opp til sine ambisjoner 500 sider seinere? Han gir en overbevi-

sende dokumentasjonen av motstandskraften i et etnisk, ja, i et nå liksom før

multietnisk lokalsamfunn, slike som kalles ’utkanter’ eller ’marginale’ i strøk som

ser seg selv som mer sentrale. Det gjelder særlig for de første to hundre år han

behandler, det attende og nittende århundre. Han påviser også motstridende mål i

skiftende balanse fra de samme sentrale krefter, ’myndighetene’ – og ikke minst,

stridenes og skiftenes lokale konsekvenser som bl.a. åpner for avvising, motstand

og tillemping nedenfra. Men samtidig er det en risiko for at hovedsaken overskyg-

ges av detaljenes mangfold, bl.a. et vell av tabeller som lister opp lokale misjonæ-

rer og læreres virksomhet, inntekter, vurderinger osv. I lesevitenskapen snakker de

om liste-estetikk og listelitteratur, en aktet tradisjon helt tilbake fra antikken, med

moderne tilhengere som f.eks. Georges Perec. Hoëm og hans hustru og arkivmed-

arbeider leverer et bidrag som utvilsomt holder mål i det faktiske, men estetisk?

Og hvor er resepsjonen, målgruppen, hvem tenker de seg skal lese tabellene, lis-

tene? Det blir nok et lærdomsverk som er imponerende i sitt slag, men samtidig

lokal bygdebok med særlig vekt på skolehistorie. Og for det 19. og 20. århundre

et markant innslag av slektskrønike; Hoëm framstår selv som tredje generasjon av

en lærerfamilie i forskningsfeltet, Nesseby. Utvilsomt en ressurs for forskeren

idag, men man savner diskusjon av mulig bias i resultatene for en som har vært

så nært og så lenge personlig knyttet til studiefeltet.

Disposisjonen burde vært strammere, det vrimler av gjentakelser, kanskje

fordi den institusjonelle oppdelingen, skole, politikk, religion, handel og nærings-

liv osv. kolliderer med den kronologiske slik at det oppstår merkelige tidsmessi-

ge hopp, stundom fra et århundre til et annet. Og alle andre enn lokalkjente lesere

vil savne et kart til orientering av de svært mange stedsnavnene. 

Framstillingen av lokalsamfunnets dramatisk skiftende liv over 300 år er

utvilsomt også et betydelig bidrag, en etnografisk eller etnologisk analyse, i den

norske tradisjon hvor etnologi mest er studiet av materiell kultur, næringsliv, byg-

geskikk, handel, håndverk mm. Dramatiske endringer, vel beskrevet og til dels

forklart i relasjon til hovedinteressen, skolevesen.

Bruken av pronomenene ’en’ og ’man’ kan forvirre. Ofte uttrykker de bare for-

fatterjegets trang til å skjule seg bak det upersonlige, men nesten like ofte står de

for ’vanlig praksis i studiefeltet’.

I siste del, del IV, ”det ukjente tar form”, perioden fra 1905/17 fram til idag er

det som forfatteren har tapt noe av gløden, bare 100 sider der de to foregående

sekler har fått 200 hver. Og lister og tabeller svinner inn til et fåtall. En samtid for

nær til å gripes analytisk, hva enten i detaljer eller i sammenfatning? Eller er det

listesjangeren selv som blir for slitsom i lengden?
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Et gjennomgående trekk ved analyseformen er det antropologene kaller det

holistiske, opprinnelig tilpasset fra funksjonalistenes postulat om functional unity:
everything connects (som også Gro sa) – alt, også i et lokalsamfunn henger sam-

men. Postulatet er idag forlatt, men holismen lever videre i lett avbleket form. Og

det er ofte, men ikke alltid en rent lokal holisme. Aubert og utkantforskningens

innsikt fra 1960-årene er i høy grad med hos Hoëm. I tilspisset form var det de sa

”ingen steder er sentrum så viktig som i utkantene”. Det man derimot kunne savne

hos Hoëm er påvirkningene fra de fjernere sentra, ’verdenshistorien’. Dette er en

ufrakommelig del av aktuell holisme, utvilsomme krefter som er brakt i fokus av

andre sameforskere, stikkord ’urfolk’, ’fjerde verden’, ’ny- eller post-kolonia-

lisme’, men da som globale fenomener. Det lokale er også globalt, men ikke hos

Hoëm. Han nevner riktignok ’de sirkumkpolære urfolk’ et par steder, men kort og

i forbigående (s. 466, 488).

Den som bærer over med svakhetene finner nok tilslutt at Hoëm har mye av

sin ambisjon i behold. Ut av hans dialektikk mellom mikro og makro (sistnevn-

te vesentlig på nasjonalt plan) på den ene side, og den mellom tre tidsepoker han

selv sikkert ikke selv ville kalt produksjonsmåter på den andre, vokser det fram

et litt flimrende bilde av et etnisk lokalsamfunn som kan avvise det meste av sko-

lelærdommen som irrelevant så lenge de kan opprettholde en relativt uavhengig

lokal økonomi hvor ”håndens kunnskap” (Mjelde) er dominerende, learning by
doing. Når industrialisme, pengeøkonomi, ny teknikk og nye energiformer gjør

seg gjeldende også lokalt er det derimot avvisingen av skolering som blir irrele-

vant. De som likevel holder på det, risikerer en tilværelse på linje med den

Bourdieu beskriver i Ungkarsballet. De som går inn i utdanningssystemet og går

til topps der får derimot problemer med å beholde nærheten til samisk miljø og

verdier som ikke uten videre harmonerer med samtidas overnasjonale vitenska-

pelige rasjonalitet – en størrelse jeg likevel mener Hoëm liksom mange andre

overdriver: ’Den herskende vitenskap er de herskendes vitenskap’ for å si det

nesten med ham selv (s. 490). Vektige motargumenter fins f.eks. i Cassirers

System and function: Ikke engang naturvitenskapene er rent positivistiske og

’nøytrale’.

Hvorvidt dette hovedfunnet er enestående for samiske samfunn er noe usik-

kert. Deres egenart med egen religion og språk mm. er utvilsom, men studier av

andre isolerte lokalsamfunn ville trolig vise en lignende skiftende rolle for skole,

undervisning og ’fremmed’ kunnskap.

Kan det komme noe godt, noe virkelig overraskende, fra et lite sted som

Nesseby? Hoëms bok er nok selv et eksempel. Men Norden har sett en større

overraskelse samme steds fra, etter at boka kom ut. Den 29. november 2008 vant
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Nesseby-gruppa Blacksheeps nordisk MGPjr med sangen Oro jaska beana,

bemerkelsesverdig på flere vis, selv for oss som syns at MGP stort sett står for en

forflatning og kommersialisering som særlig unge musikere burde spares for.

Blacksheeps vant med et bidrag som musikalsk sett er fengende rockemusikk helt

uten ’etnisk’ preg, i klar kontrast f.eks. til Mari Boine og hennes eldre, vel fortjen-

te verdenssuksess. Sangteksten deres er helt på norsk språk, med unntak bare for

tittelen, en slags hyllest til det fengende i samespråkets fonetikk. Tekstens innhold

er, intendert eller ikke, en fleip med sjangeren; ’hjerte-smerte’ erstattet med histo-

ria om ei gneldrebikkje som dør av forspisning. Gruppas unge medlemmer synes

etter navnene å dømme å ha multietnisk, ikke bare samisk bakgrunn, selv med

oppvekst i dette lille lokalsamfunnet. Og gestikken, scene-opptredenen deres er

inspirert og fengende, men helt konvensjonell i uttrykk. Litt av en pakke, selv

gamle surpomper må gi seg over! 

Kunne Hoëms grundige analyser av Nesseby gitt grunnlag for å forutsi, eller

engang ane at noe slikt kunne skje, bare ett år etter utgivelsen? Neppe. Men det

har han nok til felles med et flertall forskere i Tessmanns ånd: tross all vår flid,

vår grundighet og vårt skarpsinn vil stadig nye generasjoner av ungdom aldri slut-

te å overaske oss med uventet fornyelse. Og heldigvis for det!

Et ønske til slutt, en mulig syreprøve på holdbarheten i analysen: Jeg vil anbe-

fale Hoëm å skrive en kortversjon, gjerne på engelsk og med samisk parallell

tekst, en sammenfatning av hovedlinjer og resultater. Han refererer riktignok til et

par egne norskspråklige artikler av lignende karakter, men de er 20 år gamle. Etter

fortsatt forskning i like lang tid må det da ha kommet nye resultater i tillegg, og

kanskje er noen gamle forlatt?
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