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1 Om Aslak Partapuoli och Same-Siita
Född på nyårsdagen, står det att läsa i artiklar om den samiska uppfinnaren Aslak 
Partapuoli (1913–1999). Men Aslak finns inte med i födelseboken varken i 
Jukkasjärvi eller Karesuando, så det skulle kunna vara så att ingen vet exakt 
vilken som är hans födelsedag. Aslak föddes in i en renskötarfamilj och var därför
tvungen att gå i nomadskola, med allt vad det innebar. När norska och svenska 
staten sedermera stängde gränsen mellan länderna, blev familjen Partapuoli 
tvångsförflyttad från Jukkasjärvi till Ammarnäs i Sorsele socken. 

Aslak var väldigt teknikintresserad och trots sin bristande undervisning så läste 
han tyska elektroniktidskrifter på fritiden. Aslaks första uppfinning lär ha varit ett 
bättre lyse till sin mammas symaskin. Under åren fick Aslak flera patent 
registrerade och genom föreningen Same-Ätnam lyckades han driva igenom 
omfattande försök med fjälltelefoni 1946–1949. Radiobyrån på Kungliga 
Telegrafstyrelsen stod för omkostnaderna.

Aslak flyttade till Stockholm för att 1949 till 1953 arbeta med att ”koppla 
apparater” på Svenska Radiobolaget, som det beskrevs i en artikel från LM 
Ericssons personaltidning Kontakten. Aslak förekommer i många tidningsartiklar 
och även i ett par radioinslag samt tv-program.

I början på 1950-talet ska Aslak ha varit ute och åkt skidor med några vänner ute i
Paradiset i Lissma. Vännerna bestämde sig för att starta föreningen Same-Siita, en
löst sammansatt föreningen som beviljades ett 25-årigt arrende för platsen vid 
sjön Trehörningen (eller Njallajaure, som de kallade den). Same-Siita var tänkt att
fungera som ett slags fritidsläger för samer i förskingringen. Samerna verkar dock
ha stött sig redan från start med den närliggande föreningen Friluftsfolkets 
Sammarbetskommitté. ”Lapplägret ska bort” står det att läsa i ett styrelseprotokoll
från tiden. Dessutom tycks intresset för Same-Siita ha dalat i takt med att åren 
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gick, kanske för att det på grund av Aslaks initiativförmåga blev väldigt mycket 
arbete istället för vila för de föreningsaktiva. 

På 1970-talet, när arrendet började löpa ut, började Aslak anlägga en treskeppad 
kyrkbyggnad ute i Paradiset. Trots att man saknade bygglov så sprängde Aslak ett 
stort hål för kyrkans källare och började montera en konstruktion av stålbalkar. 
Samekyrkan var tänkt att rymma hundra personer och skulle stå i minst 500 år. 
Idag återstår sprängstenen från kyrkkällaren att se på platsen.


