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1. Inledning  

För 200 år sedan bodde den största delen av Sveriges befolkning på landsbygden bland skog 

och mark. Genom en långdragen urbanisering som blev tydlig och kraftig under den senare 

delen av 1800-talet och framåt bor idag större delen av Sveriges befolkning inom tätbebyggt 

område. Urbaniseringen har dock avstannat och befolkningen ute på landsbygden sjunker inte 

längre.1 Det verkar som att många människor har en längtan efter att flytta utanför städernas 

gränser till boenden som ligger mer avskilt omgivet av natur och frisk luft. En längtan efter att 

komma ut i naturen där man kan finna lugn och ro, njuta av tystnaden och känna frid i själen. 

Tänk att få känna doften av mossa en fuktig morgon i skogen, doften av gran och tall och 

ljudet av fåglarnas kvitter. Blanka sjöar som glittrar i solskenet och bäckar som porlar. 

Vattnets vågor som slår in mot stranden och de mäktiga forsarnas dån uppe i norr. Den 

stressade människan söker rekreationsmöjligheter och det är troligtvis ingen tillfällighet att så 

mycket avslappningsmusik innehåller ljud från naturen. Det hjälper oss att koppla av, finna 

lugn och hämta ny kraft.  

Redan som barn var jag fascinerad av naturen. Ljuden, dofterna och friheten. Berättelser om 

skogsrået och näcken gjorde även skogen lite spännande och gåtfull. Allt oförklarligt och 

övernaturligt upplevdes som spännande och jag var nog inte ensam om att som barn 

fascineras av detta. Tiderna förändras och idag tycks många liksom jag känna en nyfikenhet 

och ett sug efter andra former av andlighet än den traditionella kristna livsåskådningen. För 

mig känns det dock viktigt att finna vägar som för dem samman. Måste det ena utesluta det 

andra? Kan ett öppet sinne för andra former av andlighet samsas med den kristna tron? Även 

för våra svenska förfäder var tron på det övernaturliga, med allsköns vidskepelse, något 

naturligt innan kristendomen och den kristna kyrkan ”tvingade” oss att sluta våra sinnen. Jag 

tänker här på den utbredda folktro som fanns runtom i Sverige och hur den av kyrkan 

betraktades som vidskepelse. Detta ledde till att gammal läkekonst och olika former av magi 

tystades ner eftersom sådant betraktades som trollkonster och kunde straffas. Jag tänker på 

häxprocesserna som härjade i Europa under medeltiden och som tog fart i Sverige på 1500- 

och 1600-talet. För den som är intresserad kan man läsa om detta i Häxkammaren Rikare Liv 

– Civilisation, 2010, en skrift av Paul Lindberg där han skriver om boken Malleus 

Maleficarum, den så kallade Häxhammaren som kom ut år 1486.2 Man kan se häxhysterin 

som sammanlagt kostade 300 människor livet i Sverige som en slutoffensiv från den kristna 

                                                           
1 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Urbanisering--fran-land-till-stad/#  
2 www.rikareliv.info/images/Nr%208-2010/Hexhammaren.pdf  

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Urbanisering--fran-land-till-stad/
http://www.rikareliv.info/images/Nr%208-2010/Hexhammaren.pdf
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kyrkan mot kvarlevande förkristna traditioner.3 Detta är både skrämmande och intressant. Här 

väcks mitt intresse för samernas andlighet shamanismen. Delar av den samiska förkristna 

religionen och shamanismen skulle troligtvis betraktats som trolldom och häxkonster. När 

samerna kristnades så förbjöds mycket riktigt mycket av den magi som samernas shamaner 

använde sig av. Man riskerade annars att hamna inför rätta för trolldomsutförande, något som 

kunde innebära dödsstraff.4 När jag börjar läsa om samernas kultur, deras religion och 

kopplingar till Svenska kyrkan upptäcker jag att det finns massor av intressanta trådar att dra 

i.  

          1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det går att förena en kristen livsåskådning med den 

samiska shamanismen. En förutsättning för att denna undersökning ska vara av intresse är att 

först studera om den samiska shamanismens livsåskådning har något att tillföra en kristen 

livsåskådning. Givetvis kan man även tänka sig det motsatta och fråga sig om den kristna 

livsåskådningen kan berika samisk shamanism. För att kunna göra detta behöver jag först 

beskriva och analysera idéinnehållet i den samiska shamanismen. Detta är nödvändigt för att 

kunna lyfta fram såväl samband som motsättningar mellan en kristen livsåskådning och den 

samiska shamanismen. Det finns många olika sätt att uppfatta vad en kristen livsåskådning 

innebär vilket jag kommer att ge några exempel på längre fram i teoridelen. Jag kommer 

granska dessa exempel utifrån ett livsåskådningsperspektiv för att slutligen lyfta fram vilka 

delar av kristen tro jag kommer använda mig av i min analys samt förtydliga varför jag valt att 

förhålla mig till just dessa delar av kristen tro. Jag kommer granska kristendomen och den 

samiska shamanismen utifrån en substantiell definition av religion och sedan använda mig av 

dessa olika dimensioner i analysen.5 

Således ska jag försöka finna svar på följande frågeställning: 

- Hur kan en kristen tro förenas med den samiska shamanismen? 

För att undersöka detta bör jag även studera följande delfrågor: 

- Hur ser den samiska shamanismen ut idag? 

- Vad har den samiska shamanismen att ge en troende kristen? 

                                                           
3 Eriksson, I, Jörgen, Unger, Jonas: Heligt landskap, platser för kraft och kunskap. Norrshaman 2015, s, 225-226 
4 Larsson, Thomas P. 2000: ”Nåjden som schaman – Mentalt instabil, bedragare eller social kompetent” I: 
Larsson, Thomas P. (red): Schamaner, Essäer om religiösa mästare. Nya Doxa, Nora 2000, s, 89 
5 Grenholm, Carl-Henric: Att förstå religion. Studentlitteratur, Lund 2006, s 72 
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          1.3 Disposition  

Jag har delat in mitt arbete i nio olika delar. Efter inledning, syfte och frågeställning samt 

disposition kommer en del som tar upp vilka material jag använt mig av. Sedan en teoridel där 

jag lyfter fram olika begrepp som är viktiga i mitt fortsatta arbete. Dessa begrepp hjälper även 

läsaren att skapa en inblick och förståelse kring arbetets innehåll. Förutom de centrala 

definitionerna av livsåskådning samt hur jag utifrån livsåskådningsbegreppet väljer att 

definiera shamanism kontra kristen tro följer här även ytterligare begreppsförklaringar vilka 

har betydelse i mitt sökande efter beröringspunkter mellan shamanismen och kristen tro. Först 

här efter kommer redovisning av metod. Därefter följer en forskningsöversikt där jag lyfter 

fram tidigare studier i de ämnen jag kommer behandla i min studie. Jag har härefter delat in 

mitt arbete i olika delar som tillsammans ska leda till en ökad förståelse för den samiska 

shamanismen, historiskt och idag. Den historiska överblicken anser jag vara nödvändig för att 

kunna ge en rättvis och så sanningsenlig beskrivning som möjligt av hur den samiska 

shamanismen ser ut idag. Därefter följer ett stycke som behandlar nutida samisk kristendom. 

Efter detta följer resultat, analys och diskussion. Här redogör jag för de slutsatser jag kommit 

fram till samt reflekterar över min undersökning och diskuterar resultaten. 

2. Material  

Innan jag tog mig an den här uppgiften var mina kunskaper om shamansim och samernas 

kultur väldigt bristfällig så till min hjälp att få en större förståelse av shamanismen och dess 

relation till kristendomen använder jag mig av litteratur med olika karaktär och inriktning. 

Den samiska vandringsrösten – Jag är kunskapen av Anna Bornstein öppnade upp många nya 

tankar och gav mig mycket information om både den samiska kulturen och deras 

livsåskådning shamanismen. Ytterligare en bok som visade sig användbar var Samerna, ett 

folk i fyra länder red, av Lars Svonni. I Jörgen I Erikssons böcker fann jag en guldgruva att 

gräva nutida kunskap om samernas kultur och livsåskådning. Jag behövde också söka efter 

olika vägar inom den kristna teologin där det kändes möjligt att finna vägar för 

överensstämmelser mellan en kristen tro och samisk shamanism. Jag fann kunskap om 

kontextuell teologi och ekoteologi i böckerna Gud i Sápmi, Teologiska funderingar i samiskt 

perspektiv av Gerard Willemsen samt i Skapelsens Frälsning, Ekoteologi i miljö- och 

klimathotens tid författad av Per Larsson. Begreppet kontextuell teologi lär jag känna närmare 

i Jordens barn, solens barn, vindens barn, Kristen tro i et samisk landskap skriven av prästen 

Tore Johnsen. Ytterligare litteratur som kommit till användning är Liselotte Frisks bok 

Nyreligiositet i Sverige, en bok av Olav Hammar På spaning efter helheten och 
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Verklighetsbilder av Carl Reinhold Bråkenhielm samt Svenska kyrkans utredningar 2006:1 

Samiska frågor i Svenska kyrkan. Eftersom det finns flera olika sätt att definiera kristen tro 

blev det nödvändigt att förtydliga vad jag i denna analys menar med kristen tro. Jag är själv 

aktiv och hemmahörande i Svenska kyrkan och därför kommer detta även att prägla min 

definition av kristen tro. Till min hjälp att vaska fram vilka delar av kristen tro jag kommer 

använda mig av i min analys så har jag använt mig av boken 96 sidor om kristen tro av 

Mikael Risenfors, Helena Inghammar samt Emma Gustafson/Palmdah samt av boken Sju steg 

i kristen tro av Jonas Lindberg. Dessa böcker förklarar på ett enkelt sätt vad kristen tro 

innebär och syftar även till eftertanke hos den som läser dem. Genom att sätta mig in i de 

olika livsåskådningarnas grundläggande värderingar blir det enklare att undersöka hur de 

sedan kan mötas. 

       3.  Teorier 

Jag kommer att utgå från begreppet livsåskådning i min jämförande analys mellan kristen tro 

och samisk shamanism. Begreppet livsåskådning finns definierat här i teoridelen och jag 

kommer sträva efter att analysera utifrån verklighetsuppfattning, centrala värderingar och hur 

man förhåller sig till det mänskliga livet, samt till skapelsen i stort. I begreppet livsåskådning 

finns även vissa beståndsdelar som främst uttrycker att det handlar om en religiös 

livsåskådning. Även dessa beståndsdelar kommer att ingå i min jämförande analys. Jag har 

definierat kristen tro utefter det som jag kommer utgå från i den här uppsatsen. Här finns även 

en förklaring av shamanism som till stor del dyker upp för att ge läsaren en inblick i vad 

shamanism handlar om, men som dessutom utgör stommen i den samiska shamanism som jag 

sedan kommer behandla i resultatdelen. Förutom dessa tre grundläggande begrepp för min 

analys har jag även tagit upp fyra andra begrepp som är till hjälp för mig när jag sedan ska 

jämföra samisk shamanism och kristen tro med varandra. Dessa övriga begrepp har dock det 

gemensamt att de uppfyller kraven på att vara olika former av livsåskådningar. Begreppen 

kontextuell teologi, ekoteologi och panenteism fanns med mig när jag började formulera 

syftet med uppsatsen och med en förhoppning om att finna beröringspunkter mellan den 

kristna tron och shamanismen.  

      3.1 Livsåskådning  

Jag kommer utgå från den definition av livsåskådning som Anders Jeffner föreslagit och som 

Grenholm hänvisar till i sin bok, ”En livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga 

antaganden som utgör eller har avgörande betydelse för en övergripande bild av människan 
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och världen och som bildar ett centralt värderingssystem och som ger uttryck åt en 

grundhållning.”6  

Enligt denna definition innehåller en persons livsåskådning tre olika element där det första 

handlar om en verklighetsuppfattning, hur man upplever människan och världen. Exempelvis 

vilken roll vi människor har i förhållande till andra levande varelser. Den andra komponenten 

i en livsåskådning innebär en viss grundhållning till det mänskliga livet i dess helhet, och 

slutligen innehåller en livsåskådning grundläggande uppfattningar om vad som är värdefullt i 

livet. Dessa tre komponenter ska sedan samspela med varandra.7 Enligt Grenholm så tycks 

alla religioner innehålla dessa tre komponenter men en religiös livsåskådning innehåller även 

andra beståndsdelar, som en övertygelse om att det finns en eller flera högre makter som 

människan känner sig beroende av. Det är uppfattningen av denna transcendenta verklighet 

som präglar den troende människans livshållning och grundläggande värderingar. Varje 

religion innefattar även olika former av rit och kult och i vissa religioner är det riten och 

kulten tillsammans med den religiösa erfarenheten som är det centrala. Religionen är även en 

social företeelse där religionen tar sig uttryck i form av sociala gemenskapsformer och 

gemensamma rituella handlingar.8 

      3.2 Definition av kristen tro 

Det finns många sätt att beskriva den kristna trons innehåll. Min strävan är att utifrån mitt 

centrala verktyg begreppet livsåskådning lyfta fram och visa på hur kristen tro kommer att 

definieras här i min uppsats och varför. Varje livsåskådning ska innehålla en 

verklighetsuppfattning, en viss grundhållning till det mänskliga livet samt grundläggande 

uppfattningar om vad som är värdefullt i livet. En religiös livsåskådning ska dessutom 

innehålla en övertygelse om att det finns en eller flera högre makter som människan känner 

sig beroende av. Enligt den kristna tron finns det en enda Gud som är treenig, Fadern, Sonen 

och den Helige Anden. Detta framgår klart och tydligt i den apostoliska trosbekännelsen som 

är en slags sammanfattning av kristen tro.9 I en religiös livsåskådning ska sedan denna 

transcendenta verklighet prägla den troende människans livshållning och grundläggande 

värderingar. Det ska finnas olika former av rit och kult samt religionen ska även vara en social 

företeelse.10 Den kristna tron är i hög grad en social företeelse. Vi firar bland annat gudstjänst 

                                                           
6 Grenholm, Carl-Henric: Att förstå religion. Studentlitteratur, Lund 2006, s 69 
7 ”aa” s, 69 
8 ”aa” s, 70 
9 https://www.svenskakyrkan.se/trosbekannelsen--en-sammanfattning-av-kyrkans-tro  
10 ”aa” s, 69-70 

https://www.svenskakyrkan.se/trosbekannelsen--en-sammanfattning-av-kyrkans-tro
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och nattvard tillsammans. Här finns även olika riter. Nattvarden och dopet är sakramenten, 

heliga handlingar som kan ses som tecken på Guds kärlek till människan. Tanken att Gud 

älskar alla människor är i sin tur en grundbult i den kristna tron och något som präglar den 

kristna människans livshållning och grundläggande värderingar.11 Eftersom Gud älskar alla 

människor och vill oss väl kan vi känna tillit till Gud. I Jesus liv här på jorden lärde han oss 

hur vi bör leva och vara mot varandra. Jesus gick in i kampen mot ondskan och dog för våra 

synders skull så att vi får förlåtelse. Jesus visade oss på kärlekens mönster. Att vi ska ta väl 

hand om varandra och att vi alla är lika mycket värda. Att Gud steg ner till jorden och blev 

människa i form av Jesus kan ses som ett tecken på Guds villkorslösa kärlek till människan.12 

Således är kärleksbudskapet viktigt i min definition av kristen tro. Likaså omsorgen och 

kärleken till vår nästa och till hela vår skapelse därför att människan enligt Bibeln är utsedd 

till att förvalta Guds skapelse. Genom dopet får vi i uppdrag att ge kärlekens ljus vidare 

genom goda tankar, ord och handlingar.13 Med de gåvor som var och en av oss har fått ska vi 

sträva efter att försöka göra världen till en bättre värld. Dopet visar på att omstart och 

förlåtelse alltid är möjligt.14 

      3.3 Shamanism  

Ordet shaman kommer från tungusiskan och betyder den som vet.15 Shamanism bör uppfattas 

som en serie trosföreställningar och praktiker som är en del av en religiös kultur. Shamanen 

har en direkt kontakt med andar och en förmåga att hantera andar. Andar kan även tala genom 

shamanens kropp. Shamanen kan uppnå ett kontrollerat, förändrat medvetandetillstånd, trance 

eller extas. Fokus ska ligga på den materiella tillvaron. Det förändrade tillståndet används då 

till förmån för enskilda individers eller för kommunitetens bästa. Under själsresan separerar 

shamanen kropp och själ och låter själen resa iväg till andevärlden ofta med hjälp av ett 

andedjur (ett kraftdjur) eller med en andehjälpare. Ett viktigt fokus för shamanens uppgift är 

helande av fysiska, mentala eller känslomässiga sjukdomar.16 Det finns forskare som menar 

att shamanen skulle vara mentalt instabil. Något som dock kritiserats hårt under de senaste 

tjugo åren.17 Schizofreni och hysteri men även epilepsi är tillstånd som skulle kunna stämma 

                                                           
11 Lindberg, J: Sju steg i kristen tro. Verbum 2018 s, 66-67 
12 Risenfors, M, Inghammar, H, Gustafson, Palmdah, E: 96 sidor om kristen tro. Verbum 2015 s, 18 
13 Lindberg, J: Sju steg i kristen tro. Verbum 2018 s, 71 
14 Risenfors, M, Inghammar, H, Gustafson, Palmdah, E: 96 sidor om kristen tro. Verbum 2015 s, 45-46 
15 Eriksson, I, Jörgen: Runmagi och shamanism 3.0. norrshaman 2015 s, 10 
16 Larsson, Thomas P. 2000: ”Shamanen och shamanismen – några inledande ord” I: Larsson, Thomas P. (red): 
Schamaner, Essäer om religiösa mästare. Nya Doxa, Nora 2000, s, 15-16 
17 ”aa” s, 18 
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in på shamanen.18 Sådana uttalanden är både obefogade med tanke på bristande källmaterial 

samtidigt som det ger en nedvärderande syn på den samiska kulturen.19 Eftersom samernas 

shaman, nåjden var en betydelsefull person och på så vis kan uppfattas som representativ för 

den samiska kulturen skadar ett sådant uttalande inte bara nåjden utan hela den samiska 

kulturen.20 Jag kommer använda mig både av ordet samisk shamanism och shamanism i min 

studie. Den samiska shamanismen är helt enkelt den form av shamanism som utövats av 

samer i flera tusentals år. Inom shamanismen finns alla de beståndsdelar som en religiös 

livsåskådning ska innehålla. Här finns en övertygelse om att det finns högre makter som 

människan är beroende av och som präglar människornas livshållning och grundläggande 

värderingar. Här finns även olika former av rit och kult samt vissa inslag av sociala 

gemenskapsformer och gemensamma rituella handlingar. 

         3.4 Panenteism  

Panenteismen menar att Guds närvaro finns i allt och alla, liksom att Gud är inneboende i oss 

och i naturen och överallt. Universum samt vår tillvaro är en del av Gud, samtidigt som Gud 

anses vara något mer än universum och den tillvaro vi lever i. Man kan beskriva universum 

som Guds kropp och Guds själ eller ande, samtidigt som Gud är något mer än vårt synliga 

universum.21 Det finns drag av panenteismen inom kristendomen. Hos de gamla kyrkofäderna 

fanns en djup, logisk skapelseteologi och denna hänvisar man ofta till inom den moderna 

ekoteologin. De kappadociska fäderna som levde under 300-talet menade att kosmos var ett 

heligt underverk där Guds skaparkraft sågs som en energi. Denna Guds energi strömmar 

ändlöst ur Guds varande i en ändlös pågående skapelse. Gud var inte enbart en del av sin 

skapelse, Gud fanns även ovan och utanför skapelsen. Hos dessa kappadociska kyrkofäder var 

hela treenigheten aktiv. Genom dem strömmar Guds verk i alla tider ut i ett harmoniskt 

samspel. Guds Son fanns med ända från den första skapelsen och Kristus förbindelse med 

skapelsen är tydlig på flera ställen i Nya Testamentet, ”den kosmiske Kristus”. Även den 

helige Ande förknippas i Bibeln tydligt med skapelsen.22 

      3.5 Ekoteologi 

                                                           
18 Larsson, Thomas P. 2000: ”Nåjden som schaman – Mentalt instabil, bedragare eller social kompetent” I: 
Larsson, Thomas P. (red): Schamaner, Essäer om religiösa mästare. Nya Doxa, Nora 2000, s, 81 
19 ”aa” s, 93 
20 ”aa” s, 89 
21 Bråkenhielm, Reinhold, Carl: Verklighetsbilder. Nya Doxa, Nora 2009, s 122-123 
22 Larsson, Per: Skapelsens Frälsning, Ekoteologi i miljö- och klimathotens tid. Artos, Skellefteå 2010, s 69-72 
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Det är inom den teologiska socialetiken som vi finner ekoteologin. Ekoteologin syftar till att 

värna om skapelsen och jordens överlevnad och är en del av den teologiska etiken som 

behandlar förståelsen av relationen mellan Gud, människa och den övriga skapelsen. Det finns 

olika former av ekoteologier som generellt kan delas in i tre olika kategorier utifrån vilken syn 

som finns på relationen mellan människan och skapelsen. Den som ser människan som 

överordnad naturen, en ganska konservativ och traditionell kristen tanke, sen är det den som 

ser människan som en del av naturen, utan särställning. Slutligen den som menar att 

människans uppgift är att vara ödmjuk och visa största möjliga omsorg mot naturen med ett 

gemensamt ansvar för skapelsen.23 Här i de två sista kategorierna av ekoteologin finns 

gemensamma nämnare med ett samiskt shamanskt tankesätt. Via den naturliga lagen har vi, 

genom vårt förnuft, själva möjligheten att avgöra vad som är rätt och fel och vi kan förstå hur 

skapelsen fungerar, hur vi bör leva för att skapa en värld med harmoni mellan människor, djur 

och natur och värna det gudomliga inom oss.24   

      3.6 Kontextuell teologi 

Den kristna missionen har varit präglad av den västerländska kulturen med en västerländskt 

präglad teologi anpassad efter vår västerländska kultur och historia. I den kontextuella 

teologin utformas den kristna tron medvetet i relation till den omgivande samtida kulturen. 

Den kristna tron växer här fram inom ramen för den kultur och den historia som människan 

bär på. Det finns olika modeller för kontextuell teologi. Johnsen använder sig av tre olika 

modeller när han beskriver samisk kristendom. Först översättsmodellen som innebär att man 

översätter det kristna budskapet och den kristna teologin så att den förstås inom ramen av den 

nya kulturen. Man använder sig av mottagarkulturens symboler, historier och begrepp när 

man uttrycker evangeliets budskap. I den antropologiska modellen (kulturteologi) är 

inkarnationen, att Gud uppenbarar sig i verkligheten, en förutsättning. På så vis kan man finna 

kristen tillhörighet i varje kultur. Praktisk modell (frigörelse) betonar att Gud uppenbarar sig i 

historien. Något som är viktigt där behovet av social förändring känns starkt på grund av 

orättvisa och förtryck. Bibeln visar på att Gud griper in och verkar i människors historia. Gud 

bryr sig om orättvisor och vill befria människan från de destruktiva krafter som binder 

                                                           
23 Larsson, Pär: Skapelsens Frälsning, Ekoteologi i miljö- och klimathotens tid. Artos 2010, s 24-27 
24 Namli, Elena 2007: ”Teologisk kunskap, förnuft och uppenbarelse” I: Martinsson, M, Sigurdsson, O, 
Svenungsson, J (red): Systematisk teologi, en introduktion Verbum 2007, s 73 
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människor, så väl individuellt som på samhällsnivå. Som kristen kallas vi till att delta i Guds 

helande, försonande och frigörande i världen.25 

4. Metod 

Jag kommer arbeta utifrån en kvalitativ jämförande innehållsanalys där jag utifrån den 

litteratur jag använt mig av kommer tolka och förklara den samiska shamanismen utifrån ett 

livsåskådningsperspektiv och sedan jämföra denna med kristen tro utifrån samma 

livsåskådningsperspektiv Den samiska shamanismen, liksom den kristna trosåskådningens 

inre värden tolkas och uppfattas till viss del olika mellan olika människor och olika kulturer. 

För att lättare kunna lägga fram godtagbara argument i analysen kommer jag där även granska 

de olika livsåskådningarna med hjälp av en substantiell definition av religion. Detta motiverat 

utifrån att den samiska shamanismen är en form av religiös livsåskådning. Detta innebär att 

jag kommer använda mig av sju olika dimensioner av de olika livsåskådningarna i analysen. 

Dessa dimensioner är följande: 1, En rituell eller praktisk dimension. Exempelvis olika riter, 

gudstjänst, offer. 2, En erfarenhetsmässig eller emotionell dimension. Här finner vi olika 

erfarenheter av frälsning och vördnad inför det heliga. 3, En mytisk eller narrativ dimension. 

Alltså olika skapelsemyter eller berättelser om heliga personer. 4, En läromässig eller 

filosofisk dimension. Här undersöker vi intellektuell reflektion och teoretisk utläggning av 

heliga skrifter. 5, Etisk eller rättslig dimension som tittar på hur vi människor bör leva. 6, 

Estetisk eller materiell dimension, alltså byggnader, föremål och platser som man uppfattar 

som heliga. 7, Slutligen tittar jag på den organisatoriska eller sociala dimensionen vilket 

innefattar gemensamma handlingar och sociala institutioner.26  

För att få en djupare förståelse kring den samiska shamanismens innehåll och hur den kan se 

ut idag kommer jag till att börja med behöva fördjupa mig i den samiska kulturen och dess 

förkristna religion. Jag insåg tidigt att detta förarbete är en nödvändig del för att kunna förstå 

och beskriva hur den samiska shamanismen kan se ut idag. Först härefter kommer jag 

fördjupa mig i den samiska shamanismen så som den ser ut och utövas idag. Syftet med att 

göra denna jämförande kvalitativa studie av samisk shamanism kontra kristen tro är att se hur 

dessa två livsåskådningar kan förenas. Till min hjälp använder jag mig av begreppet 

livsåskådning så som det förklaras i teoridelen. Jag kommer alltså jämföra den kristna tron 

och den samiska shamanismen utifrån skillnader och likheter vad gäller 

                                                           
25 Johnsen, Tore: Jordens barn, Solens barn, Vindens barn, Kristen tro i et samisk landskap. Verbum, 2007, 
Stockholm, s 140-149 
26 Grenholm, Carl-Henric: Att förstå religion. Studentlitteratur, Lund 2006, s,72 
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verklighetsuppfattning och centrala grundvärden. Vad som anses värdefullt och hur detta 

påverkar människans sätt att se och förhålla sig till det mänskliga livet och till sin omgivning. 

Jag kommer även använda mig av en substantiell dimension av religion för att vidga min 

jämförande analys. Jag kommer söka både det som kan binda samman dessa livsåskådningar 

samt undersöka vilka motsättningar som finns. Det är nödvändigt att söka efter dessa 

beröringspunkter och motsättningar då dessa sedan kommer vara avgörande i den jämförande 

analysen där jag strävar efter att komma fram till ett resultat. Ett resultat som syftar till att 

besvara hur dessa livsåskådningar kan förenas. I teoriavsnittet fanns förutom begreppet 

livsåskådning definitioner på ytterligare begrepp som jag har användning av i mitt arbete med 

att tolka, förklara och jämföra samisk shamanism med kristen tro. Exempelvis den 

kontextuella teologin eftersom jag genom denna ser en möjlighet att finna beröringspunkter 

mellan den samiska förkristna religionen och kristen tro. Detta bidrar sedan till att en del av 

min studie kommer behandla hur samisk kristendom kan gestaltas idag. I min teoridel fann ni 

även begrepp som kan relateras till både kristen tro och samisk shamanism, nämligen 

ekoteologi och panenteism.  

Slutligen kommer jag granska mina argument för hur en kristen livsåskådning eventuellt kan 

förenas med den samiska shamanismen utifrån väl utvalda kriterier, nämligen ett 

erfarenhetskriterium och ett existenskriterium. Erfarenhetskriteriet för att bevisa eller 

motbevisa att dessa livsåskådningar tillsammans kan förenas i olika mänskliga erfarenheter. 

Existenskriteriet för att kunna bevisa eller motbevisa att dessa olika livsåskådningar 

tillsammans ska kunna bidra till att ge en ökad mening till den mänskliga tillvaron. Vilket 

även innebär att de ska kunna ge svar på olika existentiella frågor, exempelvis hjälpa oss att 

hantera upplevelser av skuld och lidande. Hur vi ska förhålla oss till döden och det som hotar 

vår existens liksom hur vi ska förhålla oss till det faktum att det finns ondska i världen. Men 

även hur vi ska kunna känna en ökad mening med vår tillvaro och hjälpa oss att känna och 

uttrycka tacksamhet inför vår existens.27 

5. Forskningsöversikt 

Utöver den litteratur jag redan nämnt finns det en hel del tidigare arbeten kring ämnet 

shamanism och med olika syften. Jag har försökt att begränsa min sökning till just den 

samiska shamanismen vilket reducerade materialet betydligt. Dessutom har jag sökt 

                                                           
27 ”aa” s, 127 
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shamanism i relation till kristen tro. Genom sökning via Uppsala universitets databas fann jag 

följande: 

Lars Levi Sunna: Crafting a Sámi Presence in the State Church, Thomas A. Dubois, 

University of Wisconsin-Madison, 2012. Är en artikel som undersöker den samtida samiska 

konstnären Lars Levi Sunna och hur han blandar religiösa och konstnärliga synpunkter i sina 

konstverk. Här sammanvävs delar av familjens historia, traditionella samiska näringar och 

bruket av hantverk. I sitt liv och sitt arbete gör han medvetet plats för sitt folks förkristna 

religiösa traditioner samtidigt med hans identitet som Laestadiansk kristen. Eftersom jag vill 

undersöka hur en kristen livsåskådning kan finna samvariation med den samiska 

shamanismen så finner jag det spännande att ytterligare utforska hans artikel för att se hur han 

förenar sin kristna tro tillsammans med arvet från den samiska förkristna religionen.  

Indigenous Spirituality in the Touristic Borderzone: Virtual Performances of Sámi 

Shamanism in Sápmi Park, av Stein R. Mathisen, Finnmark University College 2010. Handlar 

om turismen i norra Europa som inte bara bjuder på vackra naturupplevelser utan även ger 

möjlighet att möta den samiska kulturen. Här diskuteras hur det samiska levnadssättet med 

nära kontakt med naturen, och hur deras inhemska andlighet och deras oro för miljön kan 

återspeglas i turistnäringen. Här behandlas upplevelseindustrin i Sápmi park, en samisk 

kulturpark som representerar en unik kultur samtidigt som det kan vara ett hot mot deras 

kamp för en jämlik ställning i samhälllet. Här blir den samiska shamanismen en del av 

upplevelseindustrin och författaren undersöker här hur den är anordnad och vad det är av den 

samiska shamanismen som erbjuds här samt vilka kulturella och etniskt politiska frågor som 

blir konsekvenser av detta. 

What influence do the old sámi noaidi drums from Lapland play in the construction of new 

shaman drums by sámi persons today? Av Francis Joy, Folklore-electronic journal of 

folklore, 2014. Här behandlas nåjden och den samiska trumman, dess symboler som skildrar 

deras inhemska världsbild och kosmiska ordning. Här behandlas den shamanska trumman 

som en viktig förutsättning för bevarandet av den samiska kulturen och kulturarvet och dess 

stora betydelse för den shamanska renässansen. Den här är egentligen inte av så stort intresse 

för mig. Det som kan vara spännande att undersöka är om även jag upplever att den 

shamanska trumman haft sådan stor betydelse för den shamanska renässansen, den samiska 

kulturen och dess kulturarv. Hur som helst bär många av dessa trummor intressanta symboler. 

Något som jag återkommer till senare. 
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Genom efterforskningar på nätet fann jag följande avhandlingar, vetenskapliga skrifter och 

även några kandidatuppsatser som är intressanta för mig med tanke på mitt ämne:  

Trude A. Fonneland är professor i samisk kulturvetenskap vid Tromsö universitet. Jag tänker 

ta del av hennes avhandling Samisk nysjamanisme: i dialog med (for)tid og stad. Ein 

kulturanalytisk studie av nysjamanar sine erfaringsforteljingar – identitetsforhandlingar og 

verdiskaping. Den blev färdig år 2010 och hon doktorerade vid universitetet i Bergen. Hon 

undersöker samisk neo-shamanism. Här skriver hon om det nyvaknade intresset för 

shamanism som finns i Norge och som bland annat lett till att hundratals människor, från 

olika åldrar och yrkeskategorier, står i kö till den moderna shamanen Ailo Gaup för att i hans 

kurser få lära sig shamanska tekniker. Det har skett en ökad marknadsföring av shamanska 

produkter och tjänster och här belyser hon de värden som har avgörande betydelse för neo-

shamaners utveckling och deras marknadsföring av shamanistiska produkter och tjänster. Det 

författaren vill göra är att undersöka vad detta stora intresse beror på. Hon menar vidare att 

den norska naturen, samt den samiska kulturen och traditionen har en stor betydelse för 

uppbyggnaden av en personlig identitet som nyshaman. Centrala teman är naturen, 

ursprungsbefolkningen och det förflutna. Det som fångar mitt intresse är hennes fokus på att 

undersöka vad det är som bidragit till det stora intresset för shamanism. Hon lägger även vikt 

vid några andra punkter som jag genom mina egna efterforskningar funnit löpa som en röd 

tråd i shamanismen och för shamanismens återkomst. Dessa är naturen, kulturen, traditionen 

och betydelsen för att återskapa och förstärka sin samiska identitet.  

Hon har också skrivit en kortare skrift tillsammans med Torjer Andreas Olsen, «Samisk 

religion» i dag: kyrkjeliv, urfolksidentitet og nyreligiøsitet» Publicerad i Religion og Livssyn. 

Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 1/2015 Av Trude Fonneland, docent, vid 

institutionen för pedagogik, UIT Norges arktiska universitet och Torjer Andreas Olsen, 

docent, Centrum för samiska studier, Universitetet i Tromsø Norge Arctic universitet. 

Innehållet handlar till viss del om religionsundervisningen i den norska läroplanen men här 

finns även intressant information om det ökade intresset för den gamla samiska 

urfolksreligionen med fokus på naturen. Det ökade miljöintresset kan vara en bidragande 

orsak. Det finns en stor medvetenhet om det unika med den nordiska arktiska naturen. Här 

skriver de om hur samisk kristendom kommer till uttryck i gudstjänsten och att flera präster 

tar in delar av samisk tradition, kultur och förkristen religion i den kyrkliga gudstjänsten. Jojk 

förekommer och ibland hålls gudstjänster ute i naturen vid gamla förkristna offerplatser.  

Budskapet är att religionen i de samiska samfunden är väldigt varierande, några är kristna 
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men utövas på olika vis och i annorlunda former än en traditionell kristen gudstjänst. Givetvis 

är det här nyttig kunskap i mitt sökande efter någon form av samspel mellan samisk 

shamanism och kristendom.  

Schamantropologi i gränslandet mellan forskning och praktik En studie av förhållandet 

mellan schamanismforskning och neoschamanism av Jan Svanberg Åbo Akademi University 

Press, 2003. Som titeln antyder försöker han här diskutera hur den religionsvetenskapliga och 

antropologiska forskningen om shamanism påverkar och låter sig påverkas av 

nyshamanismen som formar sin världsbild, sin praktik och sitt ideal på 

shamanismforskningen. För att göra detta studerar han även hur vetenskapen påverkas av 

samhällsförhållanden och hur vetenskapen i sin tur påverkar samhället. Det nyvaknade 

intresset för shamanism måste därför undersökas utifrån samhällsförhållanden och de synsätt 

som påverkar människans sätt att tänka och leva. Exempelvis kan den ekologiska 

medvetenheten bidragit till det uppvaknade intresset för shamanism. Syftet med studien är att 

diskutera hur samhälleliga förändringar och vetenskapliga prioriteringar skapar 

förutsättningar för antropologer med intresseområdet shamanism att producera texter inom 

detta område som sedan, för dem själva och andra, också motiverar och möjliggör ett religiöst 

utövande, det vill säga, nyshamanism. Michael Harner och Carlos Castenada är två 

framstående antropologer i ämnet. Författaren diskuterar skillnaden mellan fakta och fiktion 

och svårigheterna med att beskriva en religion. Även om det är lockande ska inget påhittat 

komma med i en forskningsrapport. Det kan väcka intresse för ämnet hos allmänheten men, 

att exotisera, dramatisera och romantisera en religion är inte acceptabelt mot det folk som 

praktiserar religionen. Författaren hävdar att forskningen om shamanism är en förutsättning 

för att nyshamanismen har kunnat uppstå. Detta är intressant för mig eftersom det ger en 

inblick i varför nyshamanismen fått så stort genomslag idag, men det som väcker mitt intresse 

ytterligare är detta om den ekologiska medvetenheten. Jag upplever att detta kan vara en 

viktig pusselbit för mig då jag strävar efter att undersöka hur kristen tro och samisk 

shamanism kan mötas. 

Samisk Shamanism och fornnordisk sejd. En jämförande studie skriven av Hans Petersson vid 

Linköpings universitet, 2011. Det som gör detta examensarbete extra intressant och 

användbart för mig är att den beskriver samisk shamanism och fornnordisk sejd. Jag har 

upptäckt att den fornnordiska religionen tycks ha många gemensamma nämnare med den 

samiska shamanismen. Jag har dock inte som avsikt att beskriva den fornnordiska religionen 

mer än vad som behövs för att ge en tydlig inblick i den samiska shamanismen. Det 
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författaren syftar till är just att söka efter historiska samband mellan dessa. Slutsatsen blir att 

det finns många likheter men även många skillnader. Det finns exempel på att man lånat delar 

och föreställningar av varandra, eller från ett gemensamt uråldrigt arv, men det finns inga 

tydliga bevis på att det skulle finnas ett släktskap dem emellan. Författaren hävdar dock att 

det är hans fortsatta övertygelse att det fortsatt ska vara möjligt att finna ett släktskap mellan 

dessa två, samisk shamanism och fornnordisk sejd. Jag upplever det som att den här uppsatsen 

kan ge mig kunskaper inför min uppsats och kanske kan jag finna något som det senare går att 

bygga vidare på. Uppsatsförfattaren själv beskriver här sejd som en form av operativ magi 

som syftar till att angripa en speciell person eller som syftar till att införskaffa sig information 

om framtiden. Han nämner även att sejden är knuten till vissa mytologiska föreställningar. 

Här kan jag tillägga att sejd är en gammal nordisk trolldom, en avancerad form av magi, som 

främst utfördes av kvinnor. Sejdkvinnan kallades för völva och för att få henne att falla i trans 

fick hon hjälp av andra, oftast kvinnor, som manade völvans skyddsande att komma till 

hennes hjälp. Sedan kunde völvan, genom kontakten med andevärlden, få svar på frågor om 

skörd, jakt, framtid, väder, krig och liknande. Förutom att skåda in i framtiden kunde hon 

även påverka den. Det står att finna vid flera källor att sejd ansågs omanligt och att det därför 

nästan enbart utfördes av kvinnor. Dock skall asaguden Oden ha ansetts som den främste 

sejdaren. Han skall ha lärt sig dessa konster av vanagudinnan Freja. Völvan vandrade från 

gård till gård för att hjälpa folk att se in i framtiden. Hon kunde även användas till att kasta 

förbannelser på folk. Det som gör mina källor i detta fall intressant är att de alla tillägger att 

sejden av många faktiskt anses vara en form av nordens shamanism men att denna 

uppfattning är väldigt omtvistad.28 Hur som helst är likheterna många och Eriksson skriver: ”i 

den nordiska andliga traditionen så täcker ordet sejd det mesta som har med shamanismen att 

göra. Sejd betecknar primärt den speciella kollektiva ceremoni där en shaman (sejdman eller 

sejdkvinna) gör en själsresa till de andra världarna omgiven av sina medhjälpare som 

vägleder shamanen med sin magiska sång (vardlokkur)”.29 

Shamanism – Att färdas mellan de kosmiska planen – en introduktion till Mircea Eliades 

filosofi samt till Åke Hultkrantz och Carl Johan Gurts religionsfenomenologiska forskning en 

kandidatuppsats skriven av Max Joakim Mouritzen vid Södertörns högskola 2010. Här ger 

han en grundläggande insikt i Eliades filosofiska utläggning kring homo religiosus, den 

religiösa människan, för att här kunna placera shamanismens funktion. Denna uppsats inleds 

med en liknande frågeställning som den jag har, Vad är shamanism och vilken roll har 

                                                           
28 Paranormal.se/topic/magi/sejd.html 
29 Eriksson, I, Jörgen: Naturens återkomst, Shamanism och frigörelse. norrshaman s, 62 
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shamanen i den religiösa människans värld? Sedan tar dock följande problemföreställningar 

en annan väg. Han vill undersöka Eliades filosofiska utläggning om människan. Han vill söka 

svar på om Eliades teorier finns förankrade i den svenska religionsvetenskapliga forskningen, 

här med två svenska religionshistoriker i åtanke, Åke Hultkrantz och Carl Johan Gurt. Vidare 

vill han undersöka dagens religionsfenomenologiska forskning, här med inriktning på Gurt. 

Min uppsats har ett helt annat syfte men ändå med en liknande ingång. Det som gör uppsatsen 

intressant för mig är dess första del där den behandlar en allmän form av naturlig/medfödd 

kunskap, den äldsta formen av religiös verksamhet, ett nordiskt/arktiskt fenomen och 

neoshamanism. Att shamanismen skulle vara en naturlig/medfödd kunskap, att det är den 

äldsta formen av religiösa verksamhet tycker jag är spännande att ta del av.  

Intressant läsning om den medeltid häxhysterin fann jag i Per Sörlins akademiska avhandling, 

Trolldoms- och vidskepelseprocesserna i Göta hovrätt 1635-1754 samt i Lena Magnussons C-

uppsats Kvinnan i historien, ”Medeltida helgon – reformationens häxor” högskolan Gävle, 

2004.  

6. Samisk förkristen religion, missionen och kristnandet 

De källor som finns om samernas förkristna religion kommer främst från de missionärer som 

verkade bland samerna på 1600- och 1700-talet, från arkeologiska resultat, av trolltrummor 

och av senare tiders levande traditioner. Man bör därför vara medveten om att källskrifterna 

kan ha påverkats av såväl kristen tro som av nordisk mytologi. I samernas förkristna religion 

hade gudarna stor betydelse för fruktbarhet och fruktsamhet. Här fanns solguden Peive, 

åskguden Tiermes eller Horagalles, månguden Manno eller Aske, Väralden-Olmai, ”världens 

man” som motsvarar Frej, samt Rana-Neida, samernas motsvarighet till Freja. Den nordiska 

mytologins gud Niord fann sin motsvarighet i Biegg-Olmai ”vindmannen” och Leib-Olmai 

var den gud som bestämde jaktlyckan medan Tjas-Olmai, ”vattenmannen” bestämde över 

fisket. Här skriver Lundmark att dessa jämförelser med nordiska gudar inte ska uppfattas som 

att samerna skulle övertagit dessa. Istället visar fenomenologiska studier kring 

dödsrikesföreställningar att samernas förkristna religion faktiskt har sitt djupaste släktskap i 

östlig riktning.30 Här ska tilläggas att i mina studier kring den nutida samiska shamanismen är 

det istället kopplingar till de nordiska gudarna som råder även om de inte tycks ha någon 

central roll i dagens shamanism. De tillhör snarare de arketypiska väsen som man finner i 

nordisk mytologi tillsammans med vättar, djurandar, jättar, alver, rådare och troll.31 

                                                           
30 Lundmark, Bo, 1974: ”Samernas förkristna religion och samemissionen” I: Svonni, Lars (red): Samerna, ett 
folk i fyra länder. Prisma, Stockholm 1974, s 71-72 
31 Eriksson, I, Jörgen: Runmagi och shamanism 3.0. norrshaman, 2015 s, 23 
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Kopplingen till asar har jag hittills endast stött på inom runmagin. Enligt den nordiska 

mytologin framstår främst Oden och Freja som intressanta i sammanhanget eftersom Oden är 

visdomens och extasens gud medan Freja kopplas samman med magi och läkekraft samt som 

liv- och dödsbringerska.32 Runmagikern ser dessa gudomliga varelser som energikroppar 

närvarande i världen och som kan samspela och samverka för magiska syften och vid 

ceremonier. De fungerar som en karta över energier med olika vibrationer.33 I utharken, som 

består av 24 runor, finns den esoteriska förståelsen och användningen av runsystemet och 

genom att arbeta med dessa kan man finna dold visdom.34 

Genom att studera källskrifter och trummaterial ser man att både månen och stjärnorna intagit 

en central ställning i samernas förkristna religion. Stjärnorna återfinns också som noanamn i 

björnjägarspråket och på några trummor kan man se en ”himlens björn”. Kring björnen fanns 

en särskild kult med mycket speciella ritualer för dess dödande, uppätande och gravsättning.35 

Man gav björnen och annat som fanns omkring vid björnjakten andra namn, så kallade noa-

namn. Björnen kunde kallas för pälsgubben och dess öga för naestie, stjärna. Även redskapen 

fick andra namn. På så vis fick björnen näst intill ett eget språk under björnjakt och fest.36 

Polstjärnan ansågs vara ”den fasta stjärnan”. I den samiska förkristna religionen fanns en 

central föreställning om en världspelare, denna bar upp himlavalvet och hade sitt fäste i 

polstjärnan. ”Det rådandes fader” Radien-Attje, verkade här på jorden bland människorna 

genom sin son, Radien-Pardne eller Tjorve-Radien. Här syftar Tjorve på renens horn.37 Renen 

var högt aktad av samerna, en symbol för deras innerliga förhållande med naturen och den var 

för dem ett andligt djur.38 Eftersom det var missionärer som skrev källtexterna är det möjligt 

att denna föreställning om den rådande fadern och den på jorden verkande sonen ha växt fram 

under påverkan av det kristna budskapet om Fadern och Sonen. Denna ”det rådandes fader” 

Radien-Attje hade även betydelse då människan skapades i samarbete med Madderakka, 

stammodern, och hennes tre döttrar vid namn Sarakka, Uksakka och Juksakka. Det rådandes 

fader gav barnsjälen till stammodern Madderakka som i sin tur gav den en kropp. Efter detta 

gav hon denna till sin dotter Sarakka som förde in den blivande människan i sin livmoder och 
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sedan födde fram den färdiga människan. I moderlivet bestämdes barnets kön av systern 

Juksakka, som även kallades för båggumman. Denne ”det rådandes fader” har många 

liknelser med vår skapare. Han förknippas med själva himlavalvet och när människan 

skapades formade ”det rådandes fader” vår själ liksom vår Fader blåste sin livsande in i 

Adams näsborrar. Som vi ser finns det både gemensamma drag med den kristna uppfattningen 

om skaparen samtidigt som den samiska förkristna religionen innebar en uppfattning om flera 

gudomliga makter. Här stöter vi på ett av de mest svåröverbyggliga hindren då kristendomen 

tydligt lyfter fram tron på en enda kärleksfull och treenig Gud.  

Gudarna utgjorde tillsammans den verklighetsuppfattning som rådde i den samiska förkristna 

kulturen och till största delen hade dessa gudar koppling till fruktbarhet, universum och olika 

naturfenomen. Som en invändning mot problemet kring avgudadyrkan menar Johnsen att 

gudarna ska uppfattas mer som symboliska uttryck för deras livsfilosofi.39 Här fanns även en 

tydlig världsuppfattning bestående av över- mellan och undervärld. Nåjden var den som 

kunde färdas mellan dessa världar och hen hade en stor betydelse för kommunitetens bästa. 

Även folket i stort bar på en öppenhet och andlighet som gjorde dem medvetna om det 

gudomliga och det osynliga runt omkring dem. Man visade aktsamhet och vördnad inför 

naturen och dess makter och riter och symboler utgjorde viktiga delar i samernas liv både i 

vardagen och vid fest.  

Nåjden ansågs vara såväl medicinman, präst, profet, diktare och mystiker och hade sin 

motsvarighet hos det sibiriska folkets shaman. Som bekant kunde nåjden genom extas frigöra 

själen från sin kropp och på så vis besöka avlägsna världar där gudar och andar bodde. Han 

kunde ibland fara ner till de dödas värld, Jabmiaimo, oftast för att hämta tillbaka en sjuk 

människas själ. Han kunde även besöka det samiska paradiset, Saivo. Till sitt främsta 

hjälpmedel hade han trolltrumman. På trumskinnet återfanns en fascinerande teckenvärld. Det 

vanligaste var det korsliknande Peive-tecknet samt att trummans skinn var indelat i tre fält. 

Dessa motsvarade deras världsuppfattning av himmel, jord och dödsrike. Ibland hade nåjden 

med sig så kallade hjälpandar under sina andefärder. Jojken var ytterligare ett viktigt 

hjälpmedel för nåjden att kunna nå extas, en del forskare tror att jojken uppstod just i detta 

syfte.40 
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Det går att spåra kristet inflytande i Lappland redan sedan början på 1000-talet. Man har 

nämligen påträffat krucifix och andra kristna symboler vid samernas heliga offerplatser. Men 

missionen lät vänta på sig. Först på 1300-talet började det hända saker och den mest kända 

missionsinsatsen stod en samekvinna för vid namn Margareta. Sedan följde flera århundraden 

av endast några enstaka missionsförsök. Det hände lite under 1500- och 1600-talet, kyrkor 

byggdes men det var svårt att få präster att vilja arbeta uppe i Lappland och under åren 

gjordes flera försök till åtgärder. Genombrottet kom först på 1700-talet.41 Under 1800-talet 

grundar Lars Levi Laestadius den laestadianska väckelsen, en kristen förkunnelse med inslag 

från samernas egna traditionella föreställningar. Något som kan liknas vid en kontextuell 

teologi. Laestadius mor var same så Laestadius växte upp i en samisk miljö. Hans far var av 

gammal prästsläkt men han hade tyvärr hamnat i spritmissbruk vilket ledde till fattigdom och 

skam. Spritmissbruket var ett stort problem bland samerna på den här tiden och Laestadius 

arbetade hårt för att få bort ”brännvinsdjävulen”. Han utformade därför sin kristna 

förkunnelse med inslag från samernas egna traditionella föreställningar. Han utnyttjade 

exempelvis en form av extas som liknade den samiska nåjdens. På så vis kunde folket nå en 

frigörelse som sedan ledde till en religiös upplevelse. Här kunde den kristna livsåskådningen 

möta inslag av den samiska shamanismen. Så växte laestadianismen fram, den väckelserörelse 

som blev stark bland samerna och som även förde med sig en kamp för politisk och 

ekonomisk frigörelse. Det var samerna själva som utformade laestadianismens läror och 

ritualer vilka kom att fördöma mycket av den gamla samiska traditionen.42 

Att gå in på några närmare detaljer skulle vara allt för omfångsrikt men för att nå en förståelse 

för den bitvis ansträngda relationen mellan samerna och Svenska kyrkan och inför samernas 

kamp att nå social förändring är det bra att känna till vissa delar av historien. I slutet av 1800-

talets Europa började det växa fram ett rasistiskt synsätt på urbefolkningarna och detta kom 

även att påverka den svenska samepolitiken. Det var på dessa rasistiska grunder som man vid 

sekelskiftet 1900 började utföra rasforskning. Något som även Svenska kyrkan medverkade i. 

Prästerna i norrländska församlingar hjälpte tillsammans med lärare till att välja ut samiska 

familjer för skallmätningar. Samerna skulle mätas och fotograferas.43 Samiska gravar 

plundrades för att få fram kranier till rasbiologin.44 Vid 1913 års riksdag beslutades det om att 

införa lappskolor. Detta skolsystem administrerades av Svenska kyrkan. De renskötande 
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samebarnen blev då tvungna att lämna sina familjer för att delta i dessa nomadskolor. År 1916 

bestämdes att de samiska barnen, även vid fasta nomadskolor, skulle bo och äta sina måltider i 

kåtor för att inte få smak på att bo i hus. Så sent som 1968 stod det i kyrkböckerna en särskild 

notis om rastillhörighat, att man var lapp.45  

Svenska kyrkan var alltså med och bidrog till såväl assimilering, kolonialisering och förtryck 

av samerna. Rasbiologiska idéer fanns så sent som 1940.46 Därför har Svenska kyrkan 

medvetet gått in i en försoningsprocess som fortfarande pågår. En viktig punkt innebär att 

Svenska kyrkan arbetar aktivt för att den samiska kulturen ska lyftas fram i gudstjänst och 

andaktsliv.47 Här återkommer vi igen till den kontextuella teologin. Det är viktigt att påvisa att 

det är möjligt att behålla sin samiska identitet och sitt kulturarv samtidigt som man kan vara 

kristen. Det är viktigt att heligheten i naturen fortfarande får vara en del i den samiska 

teologin48 och något som även ska få uttryckas i valet av gudstjänstrum, psalmer och liturgi.49 

Här dras paralleller till ekoteologin som tydligt vill framhålla förbindelsen mellan människa, 

Gud och den övriga skapelsen. Med tanke på kyrkans ekoteologiska arbete är det en viktig 

poäng att förmedla skapelsens helighet även i övriga gudstjänstsammanhang inom 

församlingar runt om i hela vårt land. Detta är något som blir naturligt genom 

friluftsgudstjänster. Även många av de mest älskade psalmerna innehåller lovsång till naturen. 

Naturen prisar ständigt Gud och kan själv undervisa oss människor om skaparen.50 Här 

kommer vi nära panenteismen som menar att Guds närvaro finns i allt och alla och därför är 

skapelsen helig. På så vis framkommer tydliga paralleller mellan ekoteologi och panenetism.   

7. Samisk kultur, världsbild och botekonst 

Övernaturliga händelser och magiska förhållningssätt är för många samer ofta en naturlig del 

av vardagen än idag. Många fick redan som barn lära sig hur man bör eller inte bör uppföra 

sig vid olika tillfällen. Man ska exempelvis inte skrika och väsnas vid älven. Det är mycket 

vanligt att man hälsar på de osynliga invånarna innan man kliver in i en obebodd skogskoja 

eller gammal kåta. Stål och brännvin kan skydda mot det onda och många kan se och tala med 

de döda.51 Många liknande magiska förhållningssätt finner vi i Anna Bornsteins bok. Här 
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berättar Laila Spik att hon redan som barn fick lära sig att man skulle fråga marken om lov 

innan man slog läger där.52 Likaså finns det speciella förhållningssätt när man stiger in i 

kåtan. Man rusar inte bara in utan sätter sig vid dörröppningen där dörrgudinnan bor. För att 

hedra henne tackar man henne för att hon finns där vid ingången och vaktar kåtan. Inne i 

kåtan finns inga väggar men väl osynliga sådana med olika avdelningar för sovplats, 

vardagsrum och köksavdelning. I mitten av kåtan finns eldstaden, árran. Här bor 

födelsegudinnan, Sarakka, vars uppgift är att hjälpa till vid födslar samt hålla värmen i kåtan. 

Man hedrar henne genom att inte kliva över eldstaden och genom att täcka över eldstaden 

med aska inför natten. Då hålls stenarna varma ända till morgonen då man blåser liv i askan, 

lägger på lite näver och sedan så hålls elden vid liv. Det finns mycket symbolik kring 

eldstaden. Dess sju stenar symboliserar de sju planeterna och veckans sju dagar. Varje sten 

har sin speciella roll och genom att ligga med fötterna mot eldstaden så får man kraft utav 

den. Då bildar man också en cirkel, och är man många så bildar benen något som liknar 

solstrålar. Från solen och från eldstaden pulserar livet. Under vinterhalvåret, då solen är 

frånvarande, ser man månen som kraftkälla. Förr i tiden satte man ibland upp en mässingsring 

kring rökhålet för att genom den bättre kunna ta till sig den himmelska kraften. Runt detta 

fanns också en speciell ritual. Norrskenet bör också bemötas med viss vördnad, då skriker 

man inte utan talar i tystnad till varandra.53 I den samiska kulturen finns mycket symbolik 

även kring kåtan och dess olika delar. Man kan se på kåtan som ett kosmos i miniatyr.  

Solsymbolen var förr något som ofta återfanns på den samiska trumman i södra delen av 

Sàpmi. Solsymbolen var ofta kombinerad med en ruta och ett kors. Eftersom solen var så 

central i samernas föreställningsvärld var den placerad i mitten. Solen var den livgivande 

kraften, den som efter vinterns mörker åter gav liv i naturen. Här återkommer vi till den 

kontextuella teologin. Att solen ger världen liv är något som uttrycks i en av de mest älskade 

psalmerna, psalm 199 Den blomstertid nu kommer. Tore Johnsen vill knyta dessa samiska 

symboler till den kristna tron och om detta berättar Willemsen i sin bok. I Johnsens tolkning 

blir solen en Kristusikon. Som vi sett kan solsymbolen även tolkas som eldstaden, àrran. I 

Bibeln är det inte en främmande tanke att se solen som en bild för Kristus eller Gud, detta 

vittnar följande bibelord om: ”Herren Gud är sol och sköld” (Ps 84:12) och om Kristus 

…hans ansikte lyste som solen (Matt 17:2). En annan liknelse med solsymbolen finns i den 

samiska gudstjänsten där man ofta sitter i en cirkel likt som i kåtan och i mitten formar man 
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ofta ett kors gjort av stenar. I mitten av korset gör man så en ring av mindre stenar och i dess 

mitt sätter man tre ljus som får symbolisera treenigheten. Så påminner korset om solsymbolen 

på trumman. Ringen med ljusen i påminner både om kåtans eldstad, árran men även om solen. 

Här knyts den samiska symboliken ihop med den kristna och detta visar på ett tydligt sätt hur 

den samiska och den kristna symboliken kan enas.54  

Hos samerna ansågs björnen heligast bland djuren och kring björnen fanns en speciell 

offerkult som ansågs vara helig. Det är enligt dessa anvisningar som man enligt traditionen 

följer vid björnjakten. Björnen anses äga övernaturliga krafter, styrka, mod och läkekraft. Där 

av tog man reda på i stort sett alla delar av björnen och vissa delar användes i medicinskt 

syfte. Björnen anses besitta ”nattens” vishet vilket är den kunskap som finns i sömnen och det 

omedvetna. I och med att björnen går i ide på vintern anser man att den finns i båda världarna, 

dagens värld och nattens värld. På så vis blir björnen en viktig brobyggare, en magisk länk till 

vishetens hemlighet. Dessutom påminns man om livets kretslopp, av födelse och död.55  

Eftersom samerna var så beroende av naturen för att kunna utvinna sitt levebröd var de måna 

om att hålla sig väl med de krafter som verkade i det fördolda. Hit hörde rån, vättar och annat 

småfolk.56 Att människan är beroende av naturen är något som tydligt framkommer i den 

ekoteologiska debatten. Därför kommer troligtvis detta bli en mer och mer medveten insikt 

inom den kristna livsåskådningen.  

I den gamla samiska gudsupplevelsen tänkte man sig gudarna i fyra olika nivåer. Först de 

överhimmelska gudarna som förbands med stjärnorna. Sedan kom himlens och luftens gudar. 

Här återfanns bland annat åskguden och mångudinnan. Sedan de jordiska gudarna. Här 

placerades Maadteraahkas tre döttrar, skyddsandarnas gud och bland annat djurens och 

fiskelyckans gud.  Till sist finner vi de gudar som förbands med underjorden. Här återfinns 

bland annat dödsrikets gudinna Jábemáhkká. Här återfanns även Rota som i sitt rike Rotaaimo 

tog emot de människor som på jorden inte hade levt efter gudarnas vilja. Laila Spik berättar i 

Anna Bornsteins bok att man sällan pratade om religion. Man såg det mer som ett 

förhållningssätt, hur man skulle leva och hur man skulle vara mot varandra. Rota kunde helt 

enkelt uppfattas som det onda inom en, det som ville annat än gott.57 En uppfattning som även 
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stämmer in med Johnsens förklaring att de gamla gudarna mer utgjorde symboliska uttryck 

för deras helhetstänk om livet, de symboliserade deras livsfilosofi.58  

I samernas tankevärld fanns tanken om den synliga och den osynliga världen. Det var i den 

osynliga världen som kunskapen fanns. För att nå dit behövde man ibland ta hjälp av nåjden. 

Han kunde färdas mellan båda dessa världar.59 Även många djur ansågs ha förmågan att vistas 

i båda dessa världar.60 Förr liksom nu användes olika metoder för att nå extas och då kunna ta 

del av den djupa kunskapen på andra sidan. Nåjden använde sig av sin trumma och med hjälp 

av den föll han i trance och kunde då besöka olika världar och främmande platser. Ett annat 

av dessa hjälpmedel var jojken som är en av de sista kvarlevorna från ursprungsmusiken i 

Europa. Nåjden hade olika jojker för att nå olika aspekter av det gudomliga. I det gamla 

samiska samhället var jojken ett sätt att minnas och ett medel för att förmedla kunskap mellan 

världarna. Jojken var även ett sätt att uttrycka djupa känslor samt att få kontakt med avlidna 

släktingar som fanns på den andra sidan.61 När samerna kristnades och Laestadianismen växte 

fram blev jojken ofta förknippad med synd men idag används jojken både till bön och 

lovsång. Något som känns naturligt för många samer. Ingenstans i Bibeln står det att jojk 

skulle vara syndigt62 men kyrkan betraktade länge jojken som ett uttryck för hednisk 

trolldom.63 2 Krön 33:6 fördömer trolldom och om jojken blev betraktad enbart som ett medel 

att bedriva trolldom och svartkonst kan denna stämpel av synd förklaras. Dock användes 

nåjdens ”trollkonster” så gott som alltid för goda syften.  

Enligt Hultkrantz så var nåjdens trancetillstånd, förr i tiden i första hand förknippat med 

sjukdomsbotande. Detta användes dock troligtvis bara vid livshotande sjukdomar. Vanligtvis 

använde man sig av mer enkla och ändamålsenliga behandlingsmetoder som samerna brukade 

vid enklare sjukdomar. Mycket av denna samiska sjukdomsbot och medicin kryddades dock 

av magiska element.64 Botekonsten har sitt ursprung i shamanismen.65 Mycket av den gamla 

botekonsten används fortfarande än i dag. Att den gamla läkekonsten fortfarande praktiseras 

beror helt enkelt på att många anser att den fungerar, dessutom är den fri från sådana 

biverkningar som andra västerländska mediciner kan medföra. Läkekonsten har även 
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betydelse i det faktum att den för den gamla kulturen vidare, något som är viktigt för många 

samer idag.66  

8. Samisk shamanism av idag 

Samerna har upplevt förbud mot att utöva sin religion och en lång tid av orättvis behandling 

och förtryck, men idag har de nått fram till en samisk upprättelse. Här finns en tydlig 

bidragande orsak till att shamanismen idag har blomstrat upp igen och blivit ett viktigt medel i 

kampen för att bevara och utveckla den samiska identiteten.67 En shaman måste vara beredd 

att ta till sig funktionella tankar och metoder från omvärlden. På så vis har var tid sin shaman. 

Den nya shamanismen har fortfarande sin grund i den gamla shamanismen och därför finns 

det ingen motsättning mellan dessa. Den stora skillnaden är att idag så väljer individen själv 

att lära sig dessa gamla tekniker för att bli shaman. Förr i tiden var det mer som ett kall som 

nästan ingen frivilligt ville ta på sig eftersom det var en farlig kunskap som även kunde kosta 

hen livet. Den blivande shamanen blev utvald av andarna eller av tidigare shamaner.68 Idag 

handlar det mer om en individuell religiositet och den andliga öppenhet som finns idag gynnar 

givetvis shamanismen som många väljer att kalla nyshamanism.69 För att kunna förstå vad 

nyshamanism innebär bör man först känna till begreppet New Age som är en 

samlingsbeteckning för en mängd olika strömningar och företeelser. Här kan vi bland annat 

finna religiösa dimensioner eller företeelser som gränsar mellan religion och psykologi. Inom 

New Age förekommer även naturvetenskap och alternativmedicin. Här finns en strävan efter 

personlig och andlig utveckling. Centrala begrepp inom New Age är bland annat tron på 

reinkarnation, aura och energi, meditation, yoga, hälsa och helande.70  

En av nutidens shamaner är Eirik Myrhaug. Han arbetar som healer och anordnar även kurser 

i shamansk healing. Han har sin verksamhet i Oslo. På hans kurser är det även många samer 

som deltar. I Myrhaugs rum finns såväl en tavla av Jesus som en bild på Buddah. Här finns 

många traditioner omslingrade med varandra men Myrhaug vill även framhålla sitt samiskt 

shamanska arv. Han ser sig själv som en Kristus-shaman och säger att han får stor inspiration 

ifrån Jesu lära. Han menar att Kristusmyten med korsfästelse, död och uppståndelse har 
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likheter med shamanismen. Även i Myrhaugs läsning vid olika botekonster finns inslag av 

kristen terminologi. Det finns tre pelare i Myrhaugs verksamhet, dessa är naturen, 

buddhismen och Jesu lära. Myrhaug tillhör dem som använder sig av trumman vid bot. Med 

den öppnar han upp för att hämta kraftdjur och öppna upp för kraft till både honom och 

klienten. Klienten får slappna av och sedan arbetar Myrhaug med händerna, av de inre och 

yttre bilder som han får till sig och genom att använda sin intuition. Sedan trummar han och 

ber en bön. Både trumman och Fader Vår får vara med i sessionen. Något som oftast möts av 

positiva reaktioner.71 Här är ännu ett sammanhang som visar exempel på hur inslag från 

samisk shamanism kan mötas med inslag från kristen tro.  

Att Myrhaug påtalar en liknelse mellan shamanen och kristusmyten är något som även 

Willemsen gör. Han menar att den världsbild som det gamla Israel hade inte skiljer sig 

mycket från den tredelade samiska världen. Här finns den högsta andliga himmelska världen 

där gudarna bodde, den mellersta där människorna bor och den undre världen, dödsriket, 

jábmiidáibmu. I samernas världsbild var nåjden den som kunde färdas mellan dessa världar 

likt Jesus. Här hänvisar han till Tore Johnsens liknelse av Jesus som en medlare mellan Gud 

och människa, Jesus som den perfekte nåjden. Jesus stiger ner från himmelen (den övre 

världen) för att födas genom jungfru Maria in i människornas värld (den mellersta världen). 

Här utspelar sig Jesu liv fram till dess han korsfästs, dör och stiger ner i dödsriket (den undre 

världen). Vid uppståndelsen återvänder han till den mellersta världen för att sedan vid 

himmelsfärden åter igen stiga upp till himmelen. En dag ska Jesus komma tillbaka till den 

mellersta världen. Då när skapelsen förnyas kommer världen och himmelen gå in i varandra 

och dödsriket kommer inte att finnas mer. Dessa tre nivåer av världar fanns ofta avbildade på 

nåjdens trumma. Om man tänker så här så kan hela evangeliet beskrivas mot bakgrund av den 

nordsamiska trumman. Skillnaden är dock att Jesus inte behöver några ritualer.72 Det här är en 

mycket tydlig bild av hur det kristna budskapet kan översättas till en kontextuell teologi. 

Olika verklighetsuppfattningar kan förenas när man finner att mycket är gemensamt i våra 

grundläggande värderingar, i olika riter och sociala företeelser samt övertygelsen om 

beroendet av en högre makt. 

Ordet shaman kommer från tungusiskan och betyder den som vet och just detta sökande efter 

kunskapen, visheten, insikten i det fördolda, är något som hela tiden återkommer i mina 

efterforskningar om shamanism, att visa ödmjukhet mot allt levande, människor, djur som 
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natur.73 Centrala värden som är gemensamma med den kristna livsåskådningen. Eriksson 

skriver att shamanen vet tingens sanna natur och har insikt i världen och i det fördolda. 

Världsbilden rymmer en andlig dimension, allt liv ses sammanhängande i en enda helhet, där 

allt har liv, ande och medvetande och äger samma existensberättigande.74 Ett sätt att beskriva 

denna helhet är som Urds väv, en gemensam väv där allt och alla i kosmos ingår i ett 

gemenensamt sammanhållet energifält.75 Att allt hör samman är en central tanke inom den 

östliga kristna teologin. Här ser man människan som en del av skapelsen. Även den keltiska 

kristendomsformen präglas av en starkt holistisk verklighetsuppfattning, att allt hänger 

samman. Här finns en stark känsla av Guds immanens, att Gud är närvarande i sin skapelse. 

Men här i väst började man någon gång på senmedeltiden hävda att naturens och nådens 

(andens) riken är två åtskilda världar men att människan har del i båda.76 Skapelsens helighet 

och Guds immanens är något som ekoteologin tar fasta på. Helheten att allting hänger ihop 

och hålls samman i Gud.77 Människan är bara en del av livsväven78 en del av det ekologiska 

system där allt påverkar varandra. Här kan anas att den kristna tron tillsammans med 

ekoteologin och panenetismen har gemensamma värden med shamanismen. 

I den shamanska världsbilden har alla en uppgift att fylla med en ömsesidig förpliktelse 

gentemot varandra och gentemot helheten. En helhet som benämns Urds väv eller som 

världsträdet Yggdrasil. Yggdrasil håller samman allt levande i en enda sammanhängande 

organism.79 Det är via världsträdet som shamanen gör sina själsresor. Genom att göra sig en 

tydlig mental bild av världsträdet kan shamanen låta en del av sitt medvetande resa iväg upp 

eller ned mellan de olika världarna.80Att tänka sig Yggdrasil som en beskrivning av 

människans inre världar är en alternativ beskrivning som är lättare för en modern människa att 

ta till sig. Då kan man tänka sig de olika världarna som olika skikt i det undermedvetna, i 

jaget och i det övermedvetna, att uppbyggnaden av kosmos kan ha sin motsvarighet i 

människans inre. De gamla nordiska shamanerna såg dock de olika världarna som verkliga 

existerande dimensioner oberoende av människan och hennes medvetande. Varje värld hade 

sina speciella insikter och egenskaper. Det är när shamanen behöver tillgång till dessa som 

hen gör sina själsresor. I de olika världarna finns sedan olika hjälpare, lärare och beskyddare 
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som fungerar som shamanens tentakler in i den icke-ordinära verkligheten. Skyddsandarna 

kallas även för kraftdjur och dessa finns oftast i undervärlden medan andliga lärare, som 

avlidna shamaner och olika gudar oftast finns i övervärlden.81 För att enklare kunna ta till sig 

begreppet andar kan man istället tänka sig i termer av energier eller krafter.82  

Shamanismen handlar om att lära känna naturen inifrån,83 att få del av landskapets kunskap 

och visdom. Eriksson menar att människan från början hade denna kunskap och kraft 

naturligt. Det var när människan började förlora viktiga inslag i denna tidigare allmänna 

kunskap som shamanen dök upp för att kunna bevara det som människan höll på att förlora. 

Shamanen fick med tiden ta över mer och mer av ansvaret för att upprätthålla balansen mellan 

människa och landskap. Därför kan shamanen ses som en övergångs- och gränsgestalt. En 

brygga tillbaka till ”arla i urtid”.84 

Shamanismen handlar framför allt om att tacka Skaparen och visa tacksamhet för Moder 

Jord.85 Att tacka Skaparen och att visa tacksamhet och omsorg för Moder Jord är ytterligare 

inre värden som är gemensamma mellan shamanism och kristen livsåskådning. För att 

skapelsen ska kunna överleva krävs en återgång till ett mer ursprungligt sätt att leva och för 

att återupprätta andligheten krävs att vi återupprättar förbindelsen med jorden. Att uppträda 

med ansvar och respekt för hela skapelsen är extra viktigt inom ekoteologin. Jordens 

begränsade resurser måste fördelas rättvist för att kunna räcka till på lång sikt. På så vis kan 

även hunger och fattigdom balanseras och lindras med en rättvis fördelning mellan människor 

idag och i framtiden, mellan människor och andra arter liksom mellan människor och 

landskap. Detta innebär en ekonomi som regleras av Moder Jord och för Moder Jord. Detta är 

att visa tacksamhet, ansvar och respekt för hela skapelsen.86  

Den samiska shamanismen handlar kort och gott till stor del om att leva i harmoni med 

naturen och visa vördnad inför Moder Jord. En naturlig andlighet där religion inte behöver 

finnas med men heller inte är ett hinder. Shamanismen är mer av en livsfilosofi, ett sätt att 

leva som gynnar både människor, djur, natur och vår övriga skapelse. För den som är 

intresserad av att läsa mer om och kanske besöka några av Sveriges heliga platser så har 

Eriksson tillsammans med Jonas Unger gett ut en hel bok för detta ändamål. Boken heter 
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Heligt landskap och är utgiven av norrshaman år 2015. Här finns mycket kultur och historia 

samlat tillsammans med vackra bilder.  

9. Den samiska kristendomen 

Svenska kyrkans utredning kring samiska frågor i Svenska kyrkan har varit till stor hjälp till 

att få inblick i hur den samiska kristendomen upplevs och ser ut idag. Här nämns bland annat 

finansiering av kyrk-kåtor och inköp av Lars Levi Sunnas samiska konstverk, ”Från forntid 

till evighet”.87  Tore Johnsens bok är väldigt fascinerande. Bokens syfte är att visa på att Jesus 

inte är främmande för att komma vandrandes i lappskor. Johnsen ser sin bok som en samisk 

katekes, ett försök att bygga broar mellan kristen tro, samisk kultur, historia och identitet.88 

Ett tydligt exempel på kontextuell teologi. Johnsen går igenom hela trosbekännelsen och 

kopplar dess trosartiklar samman med samisk kultur och identitet. I den första lyfter Johnsen 

upp samernas värnande om naturen och framhåller vilken viktig betydelse detta har idag. Han 

tar upp det ansvar kyrkan har för att värna vår heliga jord och följer samma linje som Larsson 

i sin bok om ekoteologi men med termer som knyter an till den samiska kulturen. Vi är 

jordens barn! Gud har med jorden vävt in oss i den stora livs-väven och genom detta gjort oss 

delaktiga i livsmysteriet,89 därför ska vi lyssna till naturens stämma så den inte anklagar oss 

på domens dag.90 Vi finner här en grundhållning som värnar om aktsamhet och ödmjukhet 

inför skapelsen. Johnsen skriver även att livets cirkel har knutit oss samman och gjort oss 

beroende av varandra. Något vi kan koppla ihop med Urds väv. Vårt liv i världens cirkel ska 

därför präglas av grundläggande värderingar som solidaritet, respekt och hjärtlighet till allt 

som finns. Skaparen, Den Store Anden, är placerad i cirkelns centrum, där skapar han och 

famnar allt som finns. Vi måste finna vår plats i livets cirkel och det är bara i Den Store 

Andens närhet som cirkeln blir hel.91  

Johnsen skriver att Gud har lagt spår i alla folks historia och i varje tradition finns det en 

gudsnerv som bjuder in oss till vandring mot Kristus. Solen och eldstaden knyts i den samiska 

mytologin samman till livets källa. Solen gav liv till naturen och i eldstaden, árran, fanns 

Sáráhkka, fruktbarhets- och jordgudinnan. Kristus kan knytas både till solen och till eldstaden. 

Kristus är världens ljus och livskälla.92 ”Vi er Solens barn. Solen er vårt Kristus-ikon på 
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himmelhvelvingen, og hele skaperverket er vår katedral”.93 Genom att läsa Bibeln kan vi även 

upptäcka att Kristus går att jämföra med en shaman, Kristus är i allra högsta grad en 

”mellommann mellom Gud og mennesker”.94 Kristus gav sitt liv för våra synder. Han gav sitt 

liv för något större. Detta var även nåjden beredd att göra för sin kommunitet. Även nåjden 

fick utstå mycket ångest och smärta under sin initiationstid. På så vis påminner nåjden om 

Kristus. Båda valde det större goda för att kunna hjälpa andra.95 Shamanism och kristen tro 

värnar båda det som är gott. 

Vindens barn handlar om Den Helige Ande. I den gamla samiska traditionen var vind-guden 

Bieggolmmái den som rådde över vinden. På den samiska trumman brukade han avbildas med 

en skyffel i handen som han använde till att skyffla ut vinden med. Johnsen skriver att på 

Bibelns grundspråk så betyder vind även ande och pust/andedräkt. På så vis kan Guds Ande 

bli till Guds andedräkt eller Guds vind och genom en gammal föreställning kan man se vinden 

som Guds andedräkt. Johnsen hänvisar till Joh 3: 6-8 och lyfter fram att Anden inte bara är 

osynlig utan även en kraft, en kraft som ingen kan fånga eller vara herre över. När vi överlåter 

våra liv till Guds alltid närvarande Ande kan Gud förvandla oss och på så vis verka här på 

jorden genom oss. Att kasta sig ut från en klippa och låta Gud ta emot, detta är att leva som 

vindens barn. Dessutom är det inte bara örnen som seglar i vinden. Även renen är en bild för 

hur det är att leva som vindens barn. Renen rättar nämligen sitt liv efter vinden eftersom den 

vet att vinden kommer med viktiga budskap. På så vis kan renen lära oss vara uppmärksamma 

på vad den heliga vinden har att säga till oss. När vi stillar oss är det lättare att förstå vad den 

heliga vinden vill berätta. Den heliga vinden ger oss även harmoni, något vi kan vi koppla till 

sabbaten. Eftersom Anden och skapelsen hör ihop hänger detta med att lyssna till naturens 

stämma nära samman med att lyssna till Guds Ande. Johnsen hänvisar till något Laestadius 

sagt, om Kristus är som solen så är vårt förstånd som månen. Om solen får lysa på månen ger 

den även andligt ljus till förståndet men om månen kommer framför solen blir det 

solförmörkelse. Ibland skymmer förståndet vårt andliga ljus.96  

Johnsen skriver att föreställningen att det finns en himmelsk gud som är alltings skapare finns 

i de flesta kulturer. Även samerna trodde på en skapargud som bodde överst i stjärnhimlen 

och som var skapare av människans själ. Detta var Raedienaehtjie, den rådande fadern. Gamla 

källor från 1600- och 1700-tal visar att namnet varierade hos samerna beroende på område. 
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Några benämnde honom som Ipmil vilket betyder Gud. Maylmenradien var benämningen 

bland lulesamer och betyder något i stil med världens räddande skuldra. Denna benämning 

hörde samman med tanken om en världspelare, den som hade rests från jorden och var fäst i 

nordstjärnan uppe i himlavalvet. Den dagen denne pelare bröts skulle himlen falla ner på 

jorden och världen skulle gå under. Därför var världs-pelaren en symbol för att Gud 

upprätthåller världen. Samemissionären Hans Skanke (1679-1739) var kritisk till den samiska 

religionen men skriver ändå att Raedienaehtjie, den rådande fadern var benämningen på ”den 

Sande aevige og almaektige Gud”. Åter igen uppstår möjligheten att samerna kanske 

uppfattade sin skapargud som identisk med den Gud som kristendomen predikade.97  

Den gamla samiska gudsuppfattningen med flera gudar förklarar Johnsen mer som 

symboliska uttryck för deras livsfilosofi, en helhetstänkning om livet som tydliggör deras 

grundläggande värderingar. Här finns också mycket ekologiska insikter. Samerna var 

exempelvis mycket noga med att inte kasta mat. De visste att det inte var en självklarhet att 

varje dag ha mat att äta sig mätta på och därför var jaktgudinnan Juoksáhkká viktig för deras 

dagliga bröd. Juoksáhkká var som en symbol för att vårt dagliga bröd är beroende av jorden, 

allt som lever och växer där, samt att maten är en gåva av Gud.98 Ett sätt att påminna 

människan om att känna och visa tacksamhet inför det av Gud och av skapelsen givna. 

Johnsens tar även upp tankar kring samernas världsuppfattning, om att hela naturen är helig 

och i detta finns både en ekoteologisk tanke samt en koppling till panenteismen som menar på 

att Guds närvaro finns i allt och alla och att Gud är inneboende i oss och i naturen och 

överallt, medan ekoteologin lyfter fram förbindelsen mellan människor, Gud och den övriga 

skapelsen och hävdar att vi människor genom vårt förnuft själva har möjligheten att avgöra 

vad som är rätt och fel, att vi kan förstå hur skapelsen fungerar, hur vi bör leva för att skapa 

en värld med harmoni mellan människor, djur och natur för att kunna värna det gudomliga 

inom oss. Skapelsen rymmer inneboende krafter, en osynliga andlig dimension och det 

osynliga finns hela tiden bredvid det synliga. Detta påverkar hur man rör sig och beter sig i 

naturen, man är noga med att inte kränka någon/något. De osynliga kan då och då ge sig till 

känna i drömmar, syner och i varsel. Man har även mött osynliga krafter som känts 

obehagliga, därför har man inom den samiska andliga dimensionen sökt skydd mot dessa 

onda krafter. Johnsen tror att en anledning till att bönen Fader Vår har sådan viktig betydelse 

för många samer går att finna i meningen ”men fräls oss från det onda”. Dessa ord är ett 
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exempel på hur en samisk och en biblisk verklighetsförståelse möts. Hos samerna är det inte 

ovanligt att en präst eller någon annan andlig auktoritet blir kallad hem till hus där man 

upplever oroliga krafter. För många samer är detta helt naturligt, en del av deras verklighet. 

Man ber om frid i huset, ber Fader Vår, läser välsignelsen och gör korstecknet. Efter det 

brukar de flesta få ro i huset. Johnsen menar att Gud frälser oss genom Kristus från det onda 

och Kristus har makt över alla makter, både synliga och osynliga.99  

Willemsen skriver att om vi tittar på Guds skapelse så ser vi att Gud har lagt ner en enorm 

mångfald, inte bara olika naturlandskap, djur och växter. Gud har även lagt ner en stor 

kulturell mångfald hos människan. Detta måste innebära att Gud älskar mångfalden och njuter 

av den. Mångfalden finns även inom oss, därför kan en människa endast spegla vissa aspekter 

av Skaparen liksom en viss kultur endast kan spegla vissa delar av Skaparen. Det finns ingen 

enda människa eller kultur eller folk som kan spegla Guds bild helt och fullt och perfekt.100 

Skapelsen pågår fortfarande och detta är något folk som lever nära naturen ständigt är 

medvetna om.101 Utan Guds närvarande vore inget liv möjligt, därför är skapelsen helig och 

fungerar som ett Guds tempel 

10. Resultat, analys och diskussion 

Jag ska nu med hjälp av mina teorier och huvudsakligen genom begreppet livsåskådning göra 

en jämförande analys mellan den kristna tron och den samiska shamanismen. Jag har från den 

litteratur jag gått igenom försökt tolka och förklara, inte bara den samiska shamanismen utan 

även hur den kan uppfattas utifrån en kristen livsåskådning. Jag har medvetet försökt att tolka, 

förklara och jämföra deras grundläggande uppfattningar och värden för att se vad som binder 

samman samt vilka motsättningar som finns.  

Jag ska även titta närmare på de sju olika dimensionerna av religion som jag redogjorde för i 

metodavsnittet. Först ska det finnas en rituell eller praktisk dimension. Exempelvis olika riter, 

gudstjänst, offer. Olika former av rit och kult finns liksom sociala gemenskapshetsformer och 

gemensamma rituella handlingar. Mycket talar för att den samiska shamanismen skall ses som 

en livsfilosofi snarare än en religiös livsåskådning, men med tanke på alla shamanska riter och 

uppfattningen om beroendet av högre makter så kan den samiska shamanismen även uppfattas 

som en religiös livsåskådning. Förr utförde man exempelvis rituella offer till djurens rådare 

och det finns en övertygelse om att det finns en eller flera högra makter som människan är 
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beroende av. Inom shamanismen finner vi dessutom olika former av riter, sociala företeelser 

och en slags kult där naturen fungerar som tempel. Ur ett livsåskådningsperspektiv är just 

dessa punkter något som definierar en religiös livsåskådning. Övertygelsen om att det finns en 

eller flera högre makter som människan är beroende av och att detta i sin tur präglar vår 

livshållning och våra grundläggande värderingar. Detta är även något som vi finner i den 

kristna tron. Nattvarden och dopet är sakramenten, heliga handlingar som kan ses som tecken 

på Guds kärlek till människan.  

Det ska även finnas en erfarenhetsmässig eller emotionell dimension. Här finner vi olika 

erfarenheter av frälsning och vördnad inför det heliga. Även om erfarenheter av frälsning inte 

framträder så tydligt i den samiska shamanismen så är vördnaden inför det heliga väldigt 

central. Inom den samiska shamanismen är vördnaden inför naturen mycket framträdande. 

Mycket av shamanismen handlar just om att visa aktsamhet och vördnad inför naturen och 

dess makter. Detta präglade förr hela den samiska tillvaron och är än idag en mycket viktig 

del av den samiska shamanismen. Larsson skriver i sin bok att naturen är beroende av en 

relation med Gud och med människan. Här återfinns än en gång föreställningen om Urds väv 

eller livets väv. Larsson skriver, ”Människan och hennes miljö/landskap behöver 

varandra”.102 Willemsen beskriver denna koppling mycket bra då han menar att om inte Guds 

Ande vore närvarande i skapelsen och gav den liv så skulle heller inget liv vara möjligt. Guds 

heliga Ande finns därför närvarande i skapelsen och där av betraktas skapelsen som helig, ett 

Guds tempel, vilket även ger kopplingar till panenteismen. Laestadius lär ha sagt att ibland så 

skymmer förståndet vårt andliga ljus vilket kan liknas vid Erikssons uppmaning om att vi bör 

vara öppna och mottagliga och tänka mindre rationellt. Även ekoteologin vill tydligt värna om 

skapelsen och dess helighet. Det framkommer även i min definition av kristen tro att det är en 

av människans uppgifter att visa omsorg och kärlek till naturen.  

En substantiell definition av termen religion ska även innehålla en mytisk eller narrativ 

dimension. Alltså olika skapelsemyter eller berättelser om heliga personer. Inom den samiska 

mytologin finns det gott om berättelser om olika förkristna gudar och gudinnor, något som 

skulle kunna ses som ett stort hinder för att man som kristen ska kunna ta till sig delar av den 

samiska shamanismen. Det finns även en mytologi om olika världar. Men enligt en modern 

förklaring kan man beskriva de olika världarna som olika dimensioner i människans inre. Man 

kan även se dessa världar som en beskrivning av himmel, jord och dödsrike. Inom den 

samiskt kontextuella kristendomen förklarar man idag den gamla samiska gudsuppfattningen 
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som symboliska uttryck för deras livsfilosofi. Ett resonemang som går att förstå. De gamla 

samiska förkristna gudarna gav en förklaring av hur allt hängde ihop, universum, 

naturfenomen, människans tillblivelse och så vidare. Via de samiskt förkristna gudarna 

grundlades även många värderingar som syftade till att människan ska vara aktsamma om 

varandra, naturen, födan och de goda makter som människan och skapelsen är beroende av. I 

dessa grundläggande värderingar finns både inslag av ekoteologiska och panenteistiska tankar 

och tillsammans med den kontextuellt teologiska förklaring som Johnsen kommer med 

öppnas vägar för hur kristen tro och shamanism kan mötas. Ur den ekoteologiska teorin kan vi 

här lyfta fram att dess syfte är att värna om skapelsen och jordens överlevnad. Ekoteologin 

syftar även till att ge en förklaring kring relationen mellan Gud, människa och den övriga 

skapelsen liksom de gamla förkristna gudarna gav en förklaring kring detta mysterium. Från 

teorin om panenteismen ser vi att Gud är närvarande i allt och alla. De gamla samiska 

förkristna gudarna gav tecken på detta liksom deras närvaro uppmanade människan att tacka 

för mat och fruktsamhet samt att hedra och visa ödmjukhet mot de krafter som verkar och 

samspelar i skapelsen och universum. De gamla samiskt förkristna gudarna hade alla en 

funktion. Man kan tänka sig att den kristna guden uppenbarar sig på olika sätt, anpassade för 

olika kulturer och för olika människors livsförhållanden, för att på så vis komma alla 

människor nära.  

Sedan kommer en läromässig eller filosofisk dimension. Här undersöker vi intellektuell 

reflektion och teoretisk utläggning av heliga skrifter. Inom den kristna tron finns det en lång 

tradition av intellektuell reflektion och teoretisk utläggning av den heliga skiften. Den 

samiska shamanismen saknar dock motsvarighet till detta. De källor som finns om samernas 

förkristna religion kommer främst från de missionärer som verkade bland samerna på 1600- 

och 1700-talet men även från arkeologiska resultat, från trolltrummor och av senare tiders 

levande traditioner. Man bör vara medveten om att källskrifterna kan ha påverkats av såväl 

kristen tro som av nordisk mytologi. Men inom den samiska kristendomen tolkar man den 

heliga skriften ur ett kontextuellt perspektiv. Vi finner tydliga exempel på detta i Willemsens 

bok, ”Gud i Sápmi. Teologiska funderingar i samiskt perspektiv” samt i den kontextuella 

teologi som Johnsen lyfter fram i sin bok, ”Jordens barn, Solens barn, Vindens barn. Kristen 

tro i et samisk landskap”. Johnsen kallar sin bok för en samisk katekes som syftar till att visa 

att Jesus inte är främmande för att komma vandrandes i lappskor. Något som Willemsen ger 

uttryck för när han skriver att det inte finns en enda människa, eller kultur eller folk som kan 

spegla Guds bild helt och fullt och perfekt. Sedan får vi inte glömma Laestadius som under 
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1800-talet grundade den laestadianska väckelsen, som blev en kristen förkunnelse med inslag 

från samernas egna traditionella föreställningar. Något som kan liknas vid en kontextuell 

teologi.  

När det gäller den etiska eller rättsliga dimensionen som tittar på hur vi människor bör leva 

finner vi inom den samiska shamanismen ett tydligt värnande om Moder jord och allt levande. 

Något som vi även finner stora likheter hos i den kristna ekoteologin. Såväl inom den kristna 

tron, den samiskt förkristna religionen liksom i dagens shamanism, så är värnandet av jorden, 

naturen, människor, djur och allt skapat något värdefullt som vi ska vara aktsamma om. Detta 

har stor betydelse i den shamanistiska verklighetsuppfattningen som mycket tydligt visar att 

människan har ett ansvar inför andra levande varelser. Ur en ekoteologisk synvinkel ligger 

shamanismen närmast den kategori som ser människan som en del av naturen, utan 

särställning. Men för att värna Moder Jord och allt skapat så sammanfaller shamanismens 

livsfilosofi även med den kategori av ekoteologin som menar att människans uppgift är att ta 

ansvar för, vara ödmjuk inför och visa största möjliga omsorg om naturen. Detta stämmer 

även överens med den definition av kristen tro som framkommer i min teoridel. Där uppges 

att människans uppgift är att förvalta och vårda skapelsen, något som alltså stämmer överens 

med en shamanistisk livsåskådning. Den shamanistiska väl medvetna tanken om att visa 

ödmjukhet inför naturen har genom ekoteologin blivit något som även den kristna 

livsåskådningen lyfter fram. Här finns en medveten tanke om att Guds ande finns närvarande i 

allt detta skapade och ett tydligt ekologiskt tänkande som vill värna Moder Jord och dess 

resurser. Ett ekoteologiskt synsätt som syftar till att spara på jordens resurser har fått en 

enorm genomslagskraft i hela samhället och runt om i världen, både inom den världsvida 

kyrkan som inom politik och samhällsdebatt. På så vis är mycket av den shamanistiska 

livsfilosofin mer aktuell än någonsin och därför kan den även kännas intressant och tilltalande 

för en troende kristen människa. Kanske känns då en shamanistisk livsfilosofi som en 

möjlighet att både värna ett ekologiskt sätt att leva samt en möjlighet att komma närmare 

naturen.  

Enligt en substantiell definition av religion finns även en estetisk eller materiell dimension 

och den består av byggnader, föremål och platser uppfattas som heliga. Inom den kristna tron 

fungerar kyrkorna som heliga platser där man samlas för bön och gudstjänst. Vissa platser 

anses vara heliga, exempelvis Jerusalem som är platsen för Jesu korsfästelse, död och 

uppståndelse. Sedan finns det reliker som är heliga föremål. Detta kan vara kvarlevor från 

helgons kroppar eller ägodelar från helgon. Det kan även vara föremål som på ett eller annat 
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sätt kommit i kontakt med helgon. Inom den samiska shamanismen finner vi de heliga 

platserna främst ute i naturen. Vissa platser är heligare än andra. Shamanismen handlar 

framför allt om att tacka Skaparen och visa tacksamhet för Moder Jord. I den shamanska 

världsbilden har alla en uppgift att fylla med en ömsesidig förpliktelse gentemot varandra och 

gentemot helheten. Willemsen tar upp att man inom alla naturfolk varit väl medveten om att 

det finns en skapare som är närvarande i sin skapelse och att detta har betydelse för deras 

helgande av naturen. Han skriver vidare att skapelsen fortfarande pågår och att detta är något 

folk som lever nära naturen ständigt är medvetna om. Utan Guds närvarande vore inget liv 

möjligt. Det är därför skapelsen är helig och fungerar som ett Guds tempel. Johnsen menar att 

den samiska kulturen och deras identitet präglas av en grundhållning som värnar om 

aktsamhet och ödmjukhet inför skapelsen. Han skriver också att livets cirkel knutit oss 

samman och gjort oss beroende av varandra. En fin tanke som även kan förenas med en 

kristen grundhållning.  

Slutligen tittar jag på den organisatoriska eller sociala dimensionen vilket innefattar 

gemensamma handlingar och sociala institutioner.103 Inom kristendomen finns en lång historia 

av gemensamma handlingar och sociala institutioner. Vår svenska kyrka har engagerat sig i 

sociala frågor och även spelat en viktig roll i frambyggandet av samhälle och välfärd. I vår tid 

har Svenska kyrkan inte längre en myndighetsroll men i kyrkoordningen slås det fast att 

församlingen har ett ansvar för alla som vistas där. Likaså betonas barnen som en extra 

prioriterad grupp. Kyrkans diakoni har i uppdrag att uppsöka, hjälpa och stödja människor i 

kroppslig och själslig nöd. Mycket av det diakonala arbetet bärs upp av ideella krafter.104 Men 

går det då att finna någon organisatorisk eller social dimension inom den samiska 

shamanismen? Idag handlar den samiska shamanismen mest om individuellt andligt sökande 

men förr i tiden var nåjden en mycket betydelsefull person för hela det omgivande samhället. 

Men även om den moderna shamanismen idag mest handlar om ett individuellt andligt 

sökande är hela den shamanska världsbilden uppbyggd så att alla levande varelser har en 

uppgift att fylla med en ömsesidig förpliktelse gentemot varandra och gentemot helheten.  

Jag har försökt redovisa för hur ser den samiska shamanismen ut idag? Jag har även funderat 

över vad den samiska shamanismen har att ge en troende kristen? Nu är det slutligen dags att 

granska mina argument för hur en kristen livsåskådning eventuellt kan förenas med den 
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samiska shamanismen utifrån ett erfarenhetskriterium och ett existenskriterium. 

Erfarenhetskriteriet innebär att en godtagbar religiös övertygelse ska finna överensstämmelse 

med mänskliga erfarenheter av olika slag. Detta hjälper mig att bevisa (eller motbevisa) om 

dessa livsåskådningar tillsammans kan förenas i olika mänskliga erfarenheter. 

Existenskriteriet vill visa på att acceptabla religiösa övertygelser ska inrymma svar på de 

existentiella frågor som människor brukar brottas med, som att ge mening till den mänskliga 

tillvaron, finna förhållningssätt till det ondas problem, ge oss verktyg att hantera upplevelser 

av skuld och lidande. Slutligen ska en acceptabel religiös övertygelse ge oss perspektiv på 

döden och det som hotar vår existens.105 Så frågan är nu om dessa livsåskådningar 

tillsammans kan bidra till att ge en ökad mening till den mänskliga tillvaron. Kan de 

tillsammans ge svar på olika existentiella frågor och kan de tillsammans bidra till   

möjligheten att känna en ökad mening med vår tillvaro samt hjälpa oss att känna och uttrycka 

tacksamhet inför vår existens.  

Jag börjar med att fundera över erfarenhetskriteriet. Såväl inom den kristna tron som i den 

samiska shamanismen finner vi olika erfarenheter av frälsning och vördnad inför det heliga. 

Inom den samiska shamanismen är vördnaden inför naturen mycket framträdande. Något som 

vi även kan känna igen oss i inom den kristna tron då här finns inslag av panenteismen som 

menar att Guds närvaro finns i allt och alla, liksom att Gud är inneboende i oss, i naturen och 

överallt. Universum samt vår tillvaro ses som en del av Gud samtidigt som Gud anses vara 

något mer än universum och den tillvaro vi lever i. Att vilja andra gott är en gemensam 

erfarenhet. Såväl shamanismen som den kristna tron värnar allt levande och hela Guds 

skapelse. Med hjälp av ekoteologin kan vi även finna ytterligare gemensamma erfarenheter. 

Att människan genom vårt förnuft själva har möjligheten att avgöra vad som är rätt och fel. Vi 

kan förstå hur skapelsen fungerar och hur vi bör leva för att skapa en värld med harmoni 

mellan människor, djur och natur och för att värna det gudomliga inom oss. Shamanism 

handlar om att visa tacksamhet inför skapelsen, att tacka Skaparen och sträva efter att ta väl 

hand om vår natur med allt där levande. Inom shamanismen finns en klar uppfattning om 

människans roll i förhållande till andra levande varelser och till vår skapelse. En uppfattning 

som stämmer bra både med min definition av kristen tro och med den ekoteologiska form som 

ser människan som en del av naturen utan särställning, men även med den form som anser att 

människans uppgift är att ödmjukt samarbeta med naturen. Detta fokus på att ta hand om vår 

skapelse och komma närmare naturen är något som tilltalar många människor idag. Vi 
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påminns varje dag om hur våra livsvanor påverkar klimatet. Fler och fler av oss blir 

miljömedvetna i hopp om att rädda jordens resurser, minska utsläpp av giftiga avgaser och 

återvinna i större utsträckning. Detta är även något som både Stein R. Mathisen, Francis Joy 

samt Trude A. Fonneland lyfter fram. Även Jan Svanberg pekar på den ekologiska 

medvetenheten som en bidragande orsak till det nyvaknade intresset för shamanismen. Vad 

gäller erfarenheten av frälsning så är den inte lika framträdande inom samiska shamanismen 

men om man tänker sig frälsning som tillit till en högre god kraft som bär och vägleder oss 

genom livet kan så kan dessa båda livsåskådningar förenas. Likaså hjälper den kontextuella 

teologin oss att förena en kristen tro med samisk shamanism. Man översätter det kristna 

budskapet och den kristna teologin så att den förstås inom ramen av den nya kulturen. Man 

uttrycker evangeliets budskap genom att använda sig av mottagarkulturens symboler, historier 

och begrepp. Johnsen har visat på att det är fult möjligt att förena kristen tro och samisk 

shamanism.  

Sedan tittar jag närmare på existenskriteriet i syfte att kunna bevisa eller motbevisa om dessa 

olika livsåskådningar tillsammans kan ge svar på olika existentiella frågor. Jag börjar med det 

att granska om dessa livsåskådningar tillsammans kan bidra till att ge en ökad mening och 

hjälpa oss att känna och uttrycka tacksamhet inför vår existens, svaret blir ja. Shamanismen 

innebär ett förhållningssätt som främjar harmonin omkring oss och bär en grundhållning 

baserad på omtanke och tacksamhet. Något som upplevs värdefullt för mänskligheten i stort 

oavsett livsåskådning. Både inom shamanismen och inom den kristna tron söker vi efter det 

goda och det ljusa som ger oss mål och mening, något som i sin tur bidrar till glädje och 

harmoni. Shamanismen handlar i stor utsträckning om helande för kropp och själ och ande. 

Något som många människor söker efter idag och som bidrar till möjligheten att den upplevs 

intressant och tilltalande för en troende kristen människa. Willemsen skriver att genom jorden 

har Gud vävt in oss i den stora livsväven och genom detta gjort oss delaktiga i livsmysteriet. 

Tanken om en livsväv tycks passa väl med den shamanistiska livsåskådningen som ser varje 

levande varelse som helig och sammanhängande. Med detta gemensamt är det möjligt att 

förena de båda livsåskådningarnas grundhållning till livet liksom den grundläggande 

uppfattningen om vad som är värdefullt i livet. Inte minst går det att förena de båda 

livsåskådningarnas verklighetsuppfattning, hur man upplever människan och världen.  

Kan då dessa livsåskådningar tillsammans ge oss svar på hur vi ska förhålla oss till döden? 

Inom den kristna tron tror vi på ett liv efter detta, ett evigt liv i himmelriket. Tack vare den 

tron kan vi lättare acceptera döden. Vi hoppas på att vi en gång får återförenas med våra kära. 
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Detta är en tröst för många. Både för den som ligger för döden och för dess anhöriga. Inom 

den samiska shamanismen finns en världsbild som inte skiljer sig så mycket från den kristna. 

Myrhaug påpekar att den världsbild som det gamla Israel hade inte skiljer sig mycket från den 

tredelade samiska världen. Här finns den högsta andliga himmelska världen där gudarna 

bodde, den mellersta där människorna bor och den undre världen, dödsriket, Jábmiidáibmu. I 

samernas världsbild var nåjden den som kunde färdas mellan dessa världar likt Jesus. Här 

hänvisar han till Tore Johnsens liknelse av Jesus som en medlare mellan Gud och människa, 

Jesus som den perfekte nåjden. Jesus stiger ner från himmelen (den övre världen) för att födas 

genom jungfru Maria in i människornas värld (den mellersta världen). Här utspelar sig Jesu 

liv fram till dess han korsfästs, dör och stiger ner i dödsriket (den undre världen). Vid 

uppståndelsen återvänder han till den mellersta världen för att sedan vid himmelsfärden åter 

igen stiga upp till himmelen. En dag ska Jesus komma tillbaka till den mellersta världen. Då 

när skapelsen förnyas kommer världen och himmelen gå in i varandra och dödsriket kommer 

inte att finnas mer. På så vis kan en kristen tro förenas med den samiska shamanismen även i 

hoppet om ett liv efter detta. 

Jag finner även att en samiska shamanism tillsammans med en kristen tro kan ge oss svar på 

hur vi ska förhålla oss till det som hotar vår existens. Vi människor är idag medvetna om 

vilken fara miljöförstöringen och klimatförändringarna är för vår och jordens framtida 

existens. Som jag tidigare nämnt vid flera tillfällen så innebär shamanismen ett värnande om 

hela universum så att Guds skapelse får fortleva med oss och kommande generationer. Här 

finns många ekoteologiska insikter och genom att se och värna det gudomliga i naturen och i 

hela skapelsen kan vi känna att vi är ett med naturen, vi är ett i hela den kosmiska väven med 

ett ansvar för varandra och för skapelsen. Inom shamanismen kallas detta för Urds väv eller 

världsträdet Yggdrasil medan Johnsen talar om livets cirkel som knutit oss samman och gjort 

oss beroende av varandra. Såväl den kristna tron som shamanismen värnar även omtanken om 

vår nästa. Jag tycker att detta resonemang i mycket även snuddar vid hur vi människor hantera 

upplevelser av skuld och lidande. Vi människor mår väl av att bry oss om vår nästa, att värna 

om miljön, djuren och om vår egen hälsa såväl fysiskt som psykiskt. Om vi inte gör detta kan 

känslor av skuld och lidande uppstå. När livet rasar samman är tilltron på en högre god kraft 

ofta en tröst och denna tilltro kan vi finna både inom shamanismen och kristen tro. Likaså 

finns det både inom shamanismen och den kristna tron en tanke om att det finns både onda 

som goda krafter. Människans uppgift är att verka för de goda krafternas skull och detta är 

gemensamt för både den samiska shamansimen där tanken om att sprida gott är en 
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grundläggande värdering och livshållning, samt i den kristna tron där vi genom dopet får i 

uppdrag att ge kärlekens ljus vidare genom goda tankar, ord och handlingar. Vi vågar trotsa 

och motarbeta det onda tack vare tilliten till den/de goda krafter vi tillber.  

Ur ett livsåskådningsperspektiv har den kontextuella teologin samt ekoteologin varit till stor 

hjälp för att finna beröringspunkter mellan samisk shamanism och kristen tro. Det finns en 

möjlighet att den samiskt förkristna skaparguden Raedienaehtjie, den rådande fadern, 

uppfattades som identisk med den kristna guden. Detta kan dock ifrågasättas med tanke på att 

det fanns ytterligare gudar med höggudskaraktär. Åtminstone kommer vi i kontakt med 

Jubmel eller om han så hette Ibmel. Namn som kan komma ur ordet himmel. Om så 

skaparguden Raedienaehtjie sågs som den som upprätthåller världen kan dessa namn syfta på 

den kristna guden ”som är i himmelen”. Jag tycker dock att denne skapargud borde benämnas 

med ett och samma namn. Teorin om en och samma gud är annars svår att ta till sig. En annan 

problematisk fråga kring att den förkristna skaparguden skulle vara gemensam med den 

kristna guden är att de enbart har två av tre viktiga förmågor gemensamt. Båda skapar och ger 

världen liv men endast den kristna guden omvänder, befriar och frälser från det onda. 

Befrielsen är annars en viktig del i den kontextuella teologin som delvis handlar om frigörelse 

och upprättelse. Här framgår tydligt att den kristna guden bryr sig om orättvisor och griper in i 

människors liv för att skapa så väl individuell som social upprättelse. 

Som slutsats av mitt arbete vill jag framhålla att det finns många exempel på hur en kristen 

livsåskådning kan förenas med den samiska shamanismen och genom mitt arbete med att 

jämföra dessa livsåskådningar ur ett livsåskådningsperspektiv har jag kommit fram till att det 

finns flera gemensamma grundvärden, därför kan mycket av dagens samiska shamanism 

mycket väl kännas tilltalande för en troende kristen. Jag har dock stött på en motsättning som 

bidrar till att det är svårt att enbart bejaka en förening mellan kristen tro och samisk 

shamanism. Problemet med den samiska shamanismens polyteism är ett svåröverstigligt 

problem. Dock tycks inte polyteismen vara central i dagens shamanism, idag talar man istället 

om olika energier. Man framhåller även att dagens shamanism främst handlar om en 

livsfilosofi. Om vi antar att den samiska shamanismen inte längre innehåller en tro på flera 

gudar och så länge vi anser att shamanismen enbart handlar om en livsfilosofi är det enklare 

att finna vägar kring hur dessa kan mötas. Shamanismen är en livsfilosofi som liksom den 

kristna livsåskådningen har en grundhållning som vill värna det skapade, som vill göra gott 

mot andra människor och djur, allt levande och allt skapat. Shamanismen handlar mycket om 

att visa tacksamhet inför skapelsen och tacksägelse är viktig även i den kristna tron. Jag 
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hamnar därför slutligen vid att en positiv förening mellan kristen tro och samisk shamanism 

endast är möjlig om vi helt kan framhålla att dagens samiska shamanism enbart är en 

livsfilosofi där inga förkristna gudar har betydelse. Om den kristna tron som framhåller tron 

på en enda Gud, ska kunna förenas med shamanismen krävs det att den kristna guden här ska 

kunna ta plats som en enda kärleksfull och treenig Gud – Fadern, Sonen och den heliga 

Anden.  

Så här i slutänden när jag kommit fram till ett resultat tycker jag att det skulle vara intressant 

att närmare utforska i vilken mån praktiserande shamaner anser att det handlar om en religion 

med tron på en eller flera högre makter. Som jag förstår det finns det gott om outforskad mark 

för att analysera i vilken utsträckning de gamla förkristna gudarna anses ha för betydelse inom 

shamanismen idag. Jag tror att det går att finna en stor variation här och om man forskar lite 

närmare kring just detta finns troligtvis möjligheten att kunna ge en mer nyanserad bild kring 

de förkristna och även de fornnordiska gudarnas betydelse idag. I nuläget kan jag bara hänvisa 

till det Jörgen hävdar, att de fornnordiska gudar som nämns inom runmagin endast ses som en 

karta av energier med olika vibrationer som kan samverka med oss människor för magiska 

syften. Det finns alltså ingen form av dyrkan kvar så som i nordisk förkristen tid och man tror 

inte att dessa energier utgör ”verkliga” levande gudar.  För att ytterligare relatera mina 

efterforskningar till tidigare forskning så skriver Hans Petersson i sin uppsats att han är 

fortsatt övertygad om att det går att finna ett släktskap mellan samisk shamanism och 

fornnordisk sejd. Jag upplever att jag fått det släktskapet till viss mån bekräftat i Erikssons 

bok Sejd 4.0 där han skriver att sejden är en mycket kraftfull variant av själsresan och att 

sejden är en urgammal nordisk tradition med klar samisk påverkan som enligt nordisk myt är 

förenad med den ”största makt”.106 Visserligen är det lite snabbt att dra slutsatser enbart från 

den källan men jag upplever ändå att det över lag finns en hel del kopplingar mellan den 

fornnordiska religionen och samisk shamanism. Francis Joy skriver om trummans viktiga 

betydelse för bevarandet av den samiska kulturen och för den shamanska renässansen. Jag är 

beredd att hålla med henne i detta speciellt vad gäller bevarandet av det samiska kulturarvet 

men även i utformningen av den kontextuella teologin.   

Jag hoppas den här uppsatsen väckt nyfikenhet för vidare intresse i ämnet. Jag hoppas också 

att den kan bidra till en större förståelse för såväl hur olika kulturer som olika livsåskådningar 

kan finna beröringspunkter med varandra. Uppsatsen visar på en viktig uppgift som vi alla 

måste bidra till att förverkliga, förutsättningar för mänsklighetens och Moder Jords fortlevnad.  

                                                           
106 Eriksson, I, Jörgen: Sejd 4.0. En introduktion till shamanismen. norrshaman 2010 
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