
Reservation KS 2021-12-15 Punkt 20 ”the Funäs Festival” 

Jag reserverar mig mot att KS inte ställer krav på att festivalen lyfter Härjedalens kultur och 
historiska arv, fjällbondekulturen, fäbodkulturen som har kôkning (kulning). 
Kommunstyrelsen väljer i stället att lyfta det samiska som har en kort historia i kommunen. 
Den samiska kulturen syns på många andra arenor genom stöd från skattepengar bland annat 
kommunen, Sametinget och regionen. 

Min bedömning är att med ett osynliggörande av Härjedalens kulturarv medverkar 
kommunstyrelsen till att skriva om Härjedalens historias. KS ifrågasätter inte att Härjedalen 
framställs som samernas land (Sapmi). För mig är Härjedalen härjedalingens land oavsett 
etnisk tillhörighet. 

I programförklaringen står ”den samiska befolkningen kan känna stolthet då samisk 
komposition lyfts fram i en konsert.” Det naturliga borde vara att härjedalingen skulle delta 
och känna stolhet över sitt ursprung och dess kulturyttringar. 

Vid telefonsamtal med Ola Larsson General Manager för the Funäs festivalen (namnet visar 
total avsaknad av känsla för härjedalsk kultur) gör han klart att det inte finns utrymme för 
både den samiska och härjedalsk kultur. 

Jag yrkade i KS att det samiska skulle ersättas med kulturyttringar från Härjedalen: 
fjällbondekulturen och kôkning. Min motivering var att fjällbondekulturen har rötter i 
Härjedalsfjällen och att kôkning är en konstform som lyfter kvinnorna samt att samer har 
många andra arenor. 

Det samiska inslaget i Härjedalsfjällen är sentida. Samer har många andra arenor som de har 
tillgång till vilket inte fjällbondekulturen har. Fjällbondekulturen har rötter 4000 år tillbaka i 
Härjedalsfjällen. 

Så här röstade ledamöterna i kommunstyrelsen till mitt förslag att byta det samiska mot 
fjällbondens kultur med inslag av kôkning istället för jojk. 
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Den som röstade för att Härjedalen inte ska beskrivas som samernas land utan härjedalingens 
land och att Härjedalens ursprungliga kultur och näring ska prioriteras när det gäller 
kulturevenemang 

• Olle Larsson Ränningsvallen Härjedalspartiet  

De som röstade för att Härjedalen kan beskrivas som samernas land och att det samiska ska 
prioriteras framför annan kultur från Härjedalen när det gäller kulturevenemang är 

• Kommunalrådet L-G Nordlander Sveg Socialdemokraterna 
• Christer Nordqvist Sveg Socialdemokraterna 
• Anders Häggkvist Vemdalen Centern 
• Jenny Hansen Hede Centern 
• Mats Eriksson Tännäs Centern 
• Johan Fredholm Funäsdalen Moderaterna 
• Åke Remen Sveg Vänstern 
• Baben Persson Sveg Liberalerna 
• Billy Anklew Lillhärdal  politisk vilde (sverigedemokrat) 
• Gunilla Zetterström Bäcke Lillhärdal politisk vilde 


