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Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

ADRESS KÄRRVÄGEN 7 BOAREA CA 108 M² / 5 ROK 

TOMTAREA 198 M² ACCEPTERAT PRIS 1 495 000 KR

VISAS KONTAKTA MÄKLAREN FÖR VISNING

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

RADHUS - NOL
Med bästa läge på Kärrvägen erbjuder vi nu detta trevliga
radhus i två plan. Barnvänligt område med närhet till skolor,
lekplats och kommunikationer. Mycket hus för pengarna!

ADRESS SKRÄDDARGRÄND 3 BOAREA CA 110 M² / 4 ROK

TOMTAREA 216 M² ACCEPTERAT PRIS 1 725 000 KR

VISAS SÖ 3/11 15.00-15.45  RING OCH BOKA

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

RADHUS - BOHUS
Välskött radhus i populära Bohus. Mycket bra läge med
vacker utsikt och altan i västerläge. Lugnt och barnvänligt
område. Carport och fristående förråd. 15 min från Göteborg

Hängiven sitt ursprung
Han syns ofta i sin traditionella färggranna kolt.

Johannes Marainen är stolt över sitt samiska ursprung
och har många historier på lut.

Nu är han aktuell både i tv-rutan och med fl era nya bokprojekt.

Hur långt tillbaka har du 
lyckats spåra din släkt?
– Min äldste anfader var 
en desertör från tsarryska 
armén på 1700-talet. Han 
hette Markov i efternamn 
och gifte sig med en same-
kvinna. Han ändrade då sitt 
ryska efternamn till Mara-
katt, som förmodligen 
senare blev Marainen. 

Berätta om din uppväxt i 
den samiska byn Saarivu-
oma i Kiruna.
– Mina föräldrar var ren-
skötare och även vi barn var 
med och hjälpte till. På som-
marhalvåret bodde vi i kåta 
och vintertid gick renarna 
på bete i Norge så då bodde 
vi i ett hus där. Folk frågar 
ofta om det inte är fruktans-
värt kallt på vintrarna uppe 
i norr, men jag har aldrig 
frusit så mycket som första 
natten i Göteborg. 

… och du pratar flera 
språk?
– Som barn pratade vi 
samiska hemma, men finska 
ute på gatorna och norska 
på vintrarna. Det var först 
i skolan som vi fick lära oss 
svenska, som man konstigt 
nog kallade för ”moders-
målet”. Så svenska, som jag 
i många år undervisade i på 
Katrinelundsgymnasiet, är 
egentligen mitt fjärde språk. 

Du föreläser om att leva i 
två kulturer. Varför är det 
viktigt att prata om?
– Det är viktigt att man 
behåller sin egen kultur. 
Man ska känna sig trygg 
i den och bevara språket, 
annars finns risken att du till 
slut inte känner dig hemma 
någonstans. Samtidigt är det 
lika viktigt att kunna anpassa 
sig efter andra kulturer. 
Det finns många olikheter 
mellan den samiska och den 

svenska kulturen, inte minst 
när det gäller de sociala 
koderna. Ska du till exem-
pel hälsa på en svensk måste 
du ringa innan och så ska du 
ha present med dig. Tar du 
med dig något till en same 
kan det uppfattas som att 
man tycker att det är snålt 
med mat. Där är det istället 
besökaren som kan få med 
sig en present hem, kanske 
ett bröd.

Vilka är de vanligaste för-
domarna mot samer?
– Att vi har salt i kaffet och 
att alla är renskötare. 

Att du är 73 år är svårt 
att tro. Vad är din hem-
lighet?
– Löpningen till stor del, jag 
springer varje dag. Sedan 
har jag alltid jobbat med 
ungdomar och det håller en 
ung i sinnet.

JOHANNA ROOS

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Johannes Marainen
Ålder: 73
Bor: Skepplanda
Ursprung: Same, uppvuxen i byn Saarivuoma i Kiruna
Familj: Hustru, två barn och tre barnbarn
Gör: Pensionerad svensk- och historielärare på Ka-
trinelundsgymnasiet. Släktforskar och skriver på sin 
tredje bok om släktskapet i samiska byar, arbetar även 
med en nordsamisk psalmbok och en bok om de oförät-
ter som kyrkan gjort mot samerna historiskt. Föreläser 
även om att leva i två kulturer.
Intressen: Löpning, släktforskning, trädgårdsarbete
Lyssnar på: Gärna samisk musik, men även pop och 
rock från 60 och 70-talet.
Äter helst: Renkött, röding, palt, surströmming…
Bästa årstid: Våren uppe i norr med gnistrande snö, 
skidåkning och fi ske
Aktuell: Medverkar i tv-programmet ”Vem tror du att 
du är?” på Svt, där kända svenskar söker sina rötter.
Övrigt: Är engagerad i nykterhetsrörelsen och kommer 
tillsammans med lokala IOGT-NTO att fi nnas på plats vid 
Handelsplats Älvängen på onsdag.


