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Et løfte om å få lære samisk
helbredelseskunst førte ham tilbake

Flere av de som bodde i Kjerringdalen på 1930-tallet var kristne, men de hadde også en tradisjonell
samisk åndelighet som man helst ikke snakket med andre om. Kalles onkel var et unntak. 

Publisert: 24.09.2022 kl 17:45

I forbindelse med den nye fotoutstillingen i Marj-Ingers hus i Kjerringdalen, der bilder av et ukjent Sápmi nå

blir vist, kom Jan Güettlers nevø, Kalle Güettler, til den lille samiske bygda i Nord-Troms.

Ságat

Vi samtaler med Kalle Güettler i Marj-Inger-huset, over 80 år etter at hans onkel Jan Güettler besøkte den lille sjøsamiske bygda,
der han lærte om samiske helbredelsestradisjoner. Foto: Elin Wersland

Elin Margrethe Wersland 
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Kjerringdalen slik det så ut før krigen. Fotografiet er tatt av Jan Güettler. Foto: Elin Wersland
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Samiske helbredelsestradisjon

Jan Güettler, som altså tok unike bilder fra Kjerringdalen før krigen, før alt ble brent, bilder som hans sønn

tilbakeførte på 1990-tallet, skrev også ned noen svært interessante historier og fortellinger om livet i Kjerringdalen,

slik som de samiske helbredelsestradisjonene.

Marj-Inger var en av personene som Jan Güettler ble kjent med og tok bilder av. Og det er i hennes hus vi samtaler

med nevøen, Kalle Güettler, over 80 år senere.

Güettler forteller at hans onkel kom til bygda den første gangen i 1936.

– De var en gjeng med ungdommer som filmet. Det vandret i fem uker fra Kvikkjokk i Sverige til Skibotn, og der gikk

de tom for film, så de siste scenene i filmen er fra Storfjord. De rakk ikke båten til Tromsø, og måtte vente en uke før

den neste båten gikk.

– Det var da de ble tipset om å dra til denne spennende bygda, en bygd der det fremdeles bodde «trollkyndige», ble

de fortalt. Min onkel var veldig opptatt av dette med tankens kraft, tankeoverføringer og blodstopping. Han trodde

virkelig på dette, og ønsket å formidle dette til storsamfunnet at samene hadde åndelig kunnskap som de selv hadde

mistet, forteller nevøen.

Kjerringdalen i dag. Foto: Elin Wersland
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Løftet

Ungdommene gikk på ski fra Storfjord over fjellet til Kjerringdalen, og oppholdt seg der en ukes tid.

– De ble godt kjent med folk, og min onkel fikk et helt spesielt løfte, et løfte som ble drivkraften til å returnere til den

lille bygda, sier han.

Jan Güettler bestemte seg altså for å dra tilbake til Kjerringdalen i 1939, og det var da han tok de svært viktige

dokumentariske bildene av folk og gammetun i Kjerringdalen.

Men, det var kanskje noe enda viktigere han fikk dokumentert, og det var de samiske helbredelsestradisjonene i

Kjerringdalen på 1930-tallet, og som han altså skrev ned.

– På den tiden snakket alle i Kjerringdalen samisk, og det var kun barna som kunne norsk, og de ble brukt som tolker,

sier Güettler,

Nevøen sitter nå med sin onkels memoarer, nedtegninger, og ettersom han selv er forfatter vil han publisere dette i

en dialogform mellom han og sin onkel en gang i fremtiden. Det vil resultere i en ny bok. En del av memoarene til Jan

Güettler kan også leses i boka «Frivilliga, två unga människors kamp under andra världskriget», skrevet av Kalle

Güettler.

Hva inneholdt altså dette løftet som gjorde at hans onkel valgte å returnere til denne bygda?

– Jo, det var et løfte han fikk om å få lære seg å stoppe blod. Det var en som het Erik som lærte ham dette. Erik skal

ha vært svært kyndig i den samiske helbredelseskunsten. Min onkel fikk lære seg ordene på samisk utenat, men først

skrev han dem ned, og ordene finnes i hans memoarer, sier Güettler.

Helbredelsestradisjoner

Av andre helbredelsestradisjoner skrev han om at det onde skulle tilbakeføres til det stedet som det kom fra, og at

det var viktig hva man leste og sa.

– På den tiden kalte han dem «runerere», «trollkvinner» og «trollmenn», men det må man se i lys av tiden han levde i.

Han var enig med folk i Kjerringdalen, og hadde dyp respekt for deres helbredelsestradisjoner. Han ønsket å komme

tilbake til Kjerringdalen en tredje gang, til dette folket, som han hadde knyttet seg så til, men han døde som norsk

løytnant i Normandie i 1944, før han fikk anledning til dette.

– I dag har Kjerringdalen blitt et moderne samfunn. Men, noe av det gamle finnes fremdeles, slik som solidariteten

og stemningen. Det er spesielt å bo i dette huset, å fyre i Marj-Ingers ovn. Det kjennes ut som om hun er her, sier

Kalle Güettler til Ságat.

Marj-Inger-huset i Kjerringdalen. Tor Nilsen er i bakgrunn. Foto: Elin Wersland
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