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the two discourses apart. 
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Förord 

Jag har många människor att tacka för att jag kunnat producera och fullfölja mitt 

arbete. Det visade sig att mitt sätt att skriva och min metod var främmande för de 

flesta i min studiemiljö. Det betydde att jag inte bara blev tvungen att utföra ett 

akademiskt arbete, utan också förklara urfolksmetod och undervisa kollegor och 

lärare som hade ett motstånd mot den. Rolf Kristoffersson och Rannveig Haga var 

ovärderliga stöd i denna process och har även lyft mitt arbete genom sina analyser 

och kunskaper. 

Jag lärde känna och arbetade tillsammans med många under den period jag bodde 

och verkade i Frostviken/Namdalen. Det var också den period och den plats som 

gav upphov till min studie. Många av er är nämnda i texten som Jåma, Joma, Tho-

masson eller Åhrén. Sameskolan i Snåsa bidrog med en mycket gynnsam miljö för 

mitt arbete och närheten till andra samiska arbetsplatser främjade detta. Här fördes 

formella och oformella samtal med medarbetare, boende och besökare på alla tider 

under dygnet. Oavsett om ni nämns personligen eller inte, är ni delaktiga i den 

process jag beskriver och jag tackar er alla för era bidrag. De saker vi diskuterat är 

inget som pratas med alla om och genom det arbete vi gjort tillsammans har vi 

definierat ett stycke verklighet och hjälps åt med tolkningar genom våra gemen-

samma erfarenheter. Arbetet läggs fram i min tolkning och jag tackar för förtroen-

det som gjort det möjligt.  

Många språk och olika sätt att kommunicera har mötts. Det har gjort arbetet både 

konfliktfyllt, krävande och ibland omöjligt. När jag försökt möta och lösa dessa 

språkliga och kommunikativa konflikter har det inte gjorts utan protester men att 

väja för dem leder till tystnad – en tystnad som behövt brytas. Mina kompromisser 

och ställningstaganden är mina men jag har tacksamt tagit emot hjälp. Maths Ber-

tell antog uppgiften att läsa och kommentera arbetet i sin helhet och Inger Zachris-

son, Tom Carlson, Gerald Roche och Karin Wilson har på olika sätt bidragit med 

det språkliga arbetet. 

Inte bara språkliga problem ledde till konflikter och vissa konflikter tvingade fram 

kompromisslösa positioner. I sådana lägen krävs goda förhandlare och här gjorde 

Anna Elm en stor, tids- och arbetskrävande insats med ett viktigt resultat. 
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Mitt arbete tog inte den väg jag förväntade mig. Om det startade i Saepmie och 

skrevs i Uppsala stannade det inte där utan tog mig på en resa till Indien och Au-

stralien. En boktitel tog mig till Gujarat där professor Ganesh Devy och hans team 

välkomnade mig till deras center, Adivasi Academy. Här, i den prunkande gröns-

kan vid foten av Koraj hill låg en mötesplats för människor med olika mål, alla 

med syfte att skapa drägligare liv för urfolk. Vänlighet och generositet präglade 

bemötandet och i en svår skrivtid där allt låst sig, blev vistelsen en vändpunkt. 

Adivasi Academy, med de människor som skapar och utgör det, kommer jag för 

resten av mitt liv betrakta som ett av mina hem.  

I den idylliska småstaden Lismore på Aboriginerna Bunjalungs territorium fick jag 

en påtaglig inblick i den rasism och sexism som utgör dagens Australienska sam-

hälle. Min tacksamhet går till handledare och kollegor vid Gnibi College, Southern 

Cross University som gav mig inblick i dessa förhållanden och till Gerald Roche 

som hjälpte mig genom processen på plats. Studenter och vänner agerade och be-

vakade mig på sociala medier under en dramatisk hemfärd därifrån och Björn-Ola 

Lind följde upp på hemaplan. 

I början skrev jag för dem som var direkt berörda av det fall jag utgick från. Jag 

skrev för att sätta ord på något vi levde och som våra kroppar visste men som vi 

saknade ord för, och därför inte kunde argumentera för. När jag var klar visade det 

sig att det var svårare än väntat att få möjlighet att presentera mitt arbete där jag 

trott att intresset var störst – där det föddes. Mina resultat visade sig dock få gehör 

hos andra människor. När de inom akademin som hade till uppgift hjälpa mig gett 

upp fanns det andra som tog på sig uppgiften att försöka. Här tog Leena Huss, 

Oscar Pripp och Anders Burman ett ansvar. De avsatte tid och utförde arbeten som 

var energikrävande och detta värdesätter jag.  

Om mitt centrum och min utgångspunkt i skrivandets begynnelse var Frostvi-

ken/Namdalen och specifikt Røyrvik, skedde förändringar under arbetets gång. 

Min givna läsare, lokalborna i området, gav plats för andra läsare och slutligen 

även andra lokalbor. När jag julen 2020 satt och såg söderut genom fönstret i mitt 

nya hem i Hattfjelldal insåg jag att jag i princip satt på motsatt sida av det område 

i Børgefjell där gievrie återfanns sommaren 2010, startpunkten för detta arbete. 

Jag mätte avståndet till några mil och slogs av hur jag tagits runt i världen med 

mitt färdigskrivna manuskript utan finna en plats att presentera det i sin helhet. 

Min vistelse i Hattfjelldal blev en upprepning av vad jag tidigare mött: flera intres-

serade läsare och starka, tystande motkrafter. Det fanns dock en skillnad från tidi-

gare: nu nådde jag fram till museivärldens och kommunens tjänstemän, friluftlivets 

representanter, och olika representanter för föreningar och lag. En dialog gick att 

föra där utgångspunkterna för min studie inte längre var lika provokativa, om än 
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smärtsamma. Men här fanns en vilja att möta smärtan i stället för att värja sig mot 

den. Jag fann läsarna som motiverade mig att slutföra mitt verk och göra det till-

gängligt. Mitt stora tack till er alla.  

Ett stort tack går till de medlemmar i nätverket och självhjälpsgruppen TADMI 

Talks About Decolonisation Methodology and Indigeneity som lyssnat, stöttat och 

delat historier, smärta, ångest och glädje som tillsammans med mig försöker för-

ändra de orättvisa förhållanden som råder för marginaliserade och stigmatiserade 

människor som kämpar för att ta en högre examen i ett västerländskt utbildnings-

system. 

Mitt arbete har tillkommit under vägledning – formell västerländsk och traditionell 

samisk. Mina formella handledare har i kronologisk ordning varit: Eva Hellman, 

Per Axelsson, Mattias Gardell, Shawn Wilson, Norm Sheheen, Nils Billing, Ann 

Christine Hornborg och Jens Wilhelm Borgland. Mina traditionella har varit Arne 

Jonasson, Heikka Kappfjell och Niillas Somby.  

En särställning tar Louise Bäckman, i det samiska samhället känd som Göta Louise 

Klementsson, som väglett och handlett mig från arbetets början till dess slut med 

både akademisk och samisk kompetens. Detta arbete finns till tack vare att du en 

gång öppnade dörrarna.  
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1. Inledning 

”Ta diskussionen först…” 

Samma dag som årets största arkeologiska upptäckt hämtades ned från sin plats i 

en klippskreva i fjällen, öppnade himlen sig. Regnet störtade ned hela dagen utan 

uppehåll. Dag efter dag, vecka efter vecka höll regnet i, och när jag en morgon 

vaknade och postade konstaterandet på Internet, att det skulle bli ännu en dag av 

oavbrutet hällregn efter nedhämntningen, skrev en frostvikssame i kommentarsfäl-

tet: ”Det backen har tagit ska backen ha.” 

Det här är historien om varför en liten råttgnagd träbit, inlagd i en skreva i ett stort 

klippblock skulle komma att bli föremål för hemlighetsmakeri, stormöten, politik 

och vetenskapliga undersökningar. Gievrie, är det sydsamiska ordet för en samisk 

trumma och det ord jag kommer att använda mig av i fortsättningen. På 1700-talet 

var gievrieh, trummor, hett eftertraktade på samiskt område. Gievrie blev en sym-

bol för den samiska religionen och därför intressant för utomstående, inte minst 

för de kristna missionärerna vars uppgift var att omvända saemieh, samer, till kris-

tendomen. För dessa kyrkans män var det viktigt att samla in gievrieh, ta uppgifter 

om dem och den ”hedendom” den symboliserade. Man hoppades kunna samla in 

eller förinta dessa gievrieh, precis som man hoppades kunna förinta den religion 

saemieh hade och ersätta den med det som i missionärernas ögon var ”den rätta 

tron” – deras tro. Det fanns mängder av gievrieh i området. Idag finns en bråkdel 

av dem kvar, i museer och hos samlare.  

Min historia tar sin utgångspunkt år 2010 när en liten grupp människor ute på ett 

uppdrag i Røyrviksfjällen fann en gievrie. Området ligger i södra Saepmie, Sápmi, 

Sameland, i norska Trøndelag. I ett stort klippblock med flera hålrum klättrade 

Mariana, en av inventerarna, in i en smal skreva och en stund senare kom hon ut 

med den råttgnagda träbiten – en gievre! Efteråt kan de personer som var där be-

rätta hur de reagerade. Någon kände håren resa sig på kroppen, någon grät. Att 

finna en gievrie i dagens norska Trøndelag var en fullständig sensation. Eller …? 

Året innan är jag nybliven ledare för ett samiskt projekt i Røyrvik kommun. En av 

de första saker jag arbetar med är en rad föreläsningar på samiskt tema. Föreläsning 

nummer två i serien håller arkeologen Ewa Ljungdahl i. Hon är anställd i ett annat 
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samiskt projekt, på svensk sida, som inventerare och sakkunnig. Det uppdraget gör 

att hon arbetar i nära samarbete med, och på uppdrag av saemieh. Hennes föreläs-

ning handlar just om inventeringar i skog och fjäll och hennes erfarenheter från 

dessa inventeringar. En av de saker hon stannar upp vid är de känsliga fynden, dit 

gievrie hör. (Vilket alltså kan förklara tårarna och de resta håren tidigare). Hennes 

tips är att prata med varandra om vad man skulle göra om man fann ett känsligt 

föremål innan man går ut för att inventera. Hennes ord stannar kvar i rummet: ”Ta 

diskussionen först – så ni slipper ta den i skogen.” 

Gievrie är ett känsligt ting. En äldre same konstaterade: ”Gievrie är sydsamiskans 

mest laddade ord.” Jag kommer att berätta vari ”laddningen” ligger, men jag har 

redan hunnit antyda en konflikt i historien: samiskt traditionellt förhållningssätt till 

gievrie skiljer sig från den omgivande majoritetsbefolkningens, inte bara för tre-

hundra år sedan i missionens och den koloniala expansionens tidevarv. Nu befin-

ner vi oss i samma område på 2000-talet och här berättas om att håret reser sig på 

kroppen och tårarna rinner när det ligger en gievrie framför ens ögon på fjället. 

Skälet till att Ewa rekommenderar oss att först diskutera vad vi ska göra innan vi 

går ut och inventerar, är att det finns olika uppfattningar om hur man förhåller sig 

till gievrie och dessa styrs av olika motiv och ideologier, byggda på olika världs-

bilder, beroende på vem man är och vilken kulturell tradition man står i. Detta 

hänger i hög grad ihop med förhållandet till landskapet och verkligheten.  

Både saemieh och laedtieh, icke samer, har intressen av att gå ut i markerna och 

finna spår efter våra föregångare, men fynden och fyndplatserna har många gånger 

olika betydelse för dem. De som hanterar olika föremål från förr är ofta musei-

tjänstemän, forskare, arkeologer och liknande, och de har till uppdrag att följa ar-

betsdirektiv som bygger på olika regelverk och landets lagar. När vi kommer till 

de samiska föremålen och fyndplatserna visar det sig att saemieh, utan skolning i 

exempelvis arkeologi eller liknande, och institutionernas ofta formellt skolade per-

sonal många gånger har olika uppfattningar om hur man ska handskas med dessa 

föremål och lagar.  

Samers verklighet har i hög grad definierats av majoritetskulturen utan aktiv sa-

misk medverkan, då samernas möjligheter att påverka varit mycket begränsade. 

Denna majoritetsdefinierade verklighet har sedan auktoriserats som ”sanningar” 

och ”kunskaper” om samer, även om de bara är tolkningar. Genom utbildningsvä-

sendet och universiteten har de sedan förts vidare in i samernas egna institutioner 

genom tjänstemän som utbildats i majoritetssystemen. Men detta sker inte utan 

aktivt motstånd: saemieh fortsätter att behålla, överföra och utveckla sin egen kun-

skap, och man gör det genom att exkludera vissa människor och inkludera andra i 

olika sammanhang. Det sker i tystnad – och med respekt. 
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Betraktaren – berättaren 

Namnet – den jag är 

Det är få saker jag är så nöjd med som mitt namn. Åsa Kristina Virdi Kroik. Åsa 

är, enligt Roland Otterbjörks namnlexikon (1979:210), ett nordiskt namn, en kort-

form av kvinnonamn på As-, Ås- ”gud”. Kristina kommer enligt samma källa av 

latinets den kristna. Virdi har jag inte en aning om vad det betyder – om det betyder 

något – men det är i alla fall ett sikhiskt namn som anger en specifik släkttillhörig-

het och region. Kroik är ett sydsamiskt efternamn som även det anger släkttillhö-

righet och namnet kan härledas till en region1men dess betydelse är inte känt (Frän-

den 2010:281). Min familj namngav mig ovetande om att jag en vacker dag skulle 

börja som doktorand i religionshistoria och jag gifte mig helt utan baktanke om att 

tillskansa mig ytterligare ett namn som kan kopplas till en religion. Att återta släkt-

namnet Kroik från aahka, farmor, var ett initiativ från åabpa, min syster, som jag 

gick med på och jag lyckades därmed få fyra olika namn knutna till var sin religion, 

alla melodiskt harmoniserande – åtminstone tycker jag det själv. Hur som helst ser 

jag mina namn som en enhet, en enhet som fångar en bild av den jag är.  

Denna lyckligt, harmoniska ”namnpersonlighet” som jag nu beskriver, skapar där-

emot ofta en annan bild hos mina medmänniskor. Jag ser det i deras reaktioner. 

Många som inte följt mig undermin livstid tycker att namnen ger en känsla av 

splittring och oförenlighet. Att som saemie välja en indisk, sikhisk, man som part-

nern kan få människor att fälla yttranden som ”omaka par”. Och jag har sett många 

uttrycka en viss förvirring över hur ”den samiska ursprungligheten” som mitt namn 

Kroik tycks associeras med, kan kombineras med ett liv i det moderna, svenska 

samhället, där jag nu lever.  

Under delar av mitt liv får jag tillstå att det varit ett problem, även för mig, att få 

ihop förväntningar på ursprunglighet med den jag tycker att jag är. Precis som ge-

mene man måste foga samman identifikationer, har även jag fått göra det. Det har 

varit en lång process som fått mig att gradvis inse att jag har haft stora problem 

med att passa in i en på förhand given mall. Att uttala eller antyda att jag är saemie 

skapar förväntningar, och beroende på vem som tar emot informationen skapas en 

mall eller en fördom, förförståelse som vi akademiker så vackert kallar det. Den 

går inte alltid ihop med min personliga uppfattning om, och kulturella förståelse 

för vem jag är. Detta skapar en disharmoni som jag antingen försöker lösa med den 

                                        

1 Kroik som finns i olika varianter kommer från området Kultsjödalen, Vilhelmina södra sameby. 
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för mig ganska krävande metoden att anpassa mig och foga in mig i min samtals-

partners ”samemall” eller, den minst lika krävande metoden, att försöka förändra 

min samtalspartners ”samemall” till att bli mer lik min egen. Mallarna ser väldigt 

olika ut beroende på vem jag kommunicerar med. Det är givetvis enklare att för-

medla att jag är saemie till någon som kommer ur samma kultur, och då menar jag 

åarjelsaemieh, sydsamer – det blir genast lite svårare när jag diskuterar med no-

erhtesaemieh, nordsamer, som ju dessutom ofta talar ett annat samiskt språk och 

präglas av en annan samisk kultur (Uthaug 2011:94–95, 98–101).  

Riktigt besvärligt kan det bli när man kommunicerar med exempelvis svenskar 

som, å ena sidan villigt erkänner att de i princip inte vet något om saemieh, å andra 

sidan håller fast vid samemallar som jag förväntas på olika sätt bekräfta: frågor 

som: ”Hur många renar har du?” (vilket uttrycker att saemieh förväntas ha renar), 

”Kommer du däruppifrån?” (Vilket antyder att jag inte kan komma från platsen vi 

står) eller ”Är du hel same?” där jag upplever att jag utifrån mitt svar kommer att 

bli bedömd hur mycket saemie jag är (något som jag förväntas redogöra för i andel 

eller procent rent, samiskt blod).  

Betydligt mer avslappnad känner jag mig om jag möter exempelvis en iranier, fi-

lipin eller korean som uppger att denne aldrig hört talas om saemieh. Här behöver 

jag inte foga in mig i ett färdigt system av förväntningar på något jag som same 

förväntas bekräfta. Denne, min nyblivne vän någonstans ifrån, ställer öppna frågor 

som: ”Var bor dessa samer?” eller ”Vilka traditioner har samer?” och så en fråga 

som får mitt språkälskande, sydsamiska hjärta att smälta ”Vilka språk talar sa-

mer?” Observera pluralis: vilka språk? Här får jag stolt säga att mitt sydsamiska 

språk är ett av de språk som alltid funnits i Sverige, tillsammans med flera andra 

språk, långt innan Sverige blev Sverige. 

Den här problematiken, att få något att passa in i en färdigskapad mall, att tvingas 

tala utifrån en färdig mall som inte stämmer med den jag är, är något som kommer 

att följa det här arbetet. Jag kallar det att skeva. Under åren jag skrivit har jag 

kommit i kontakt med många som känner igen sig i det jag just berättat. Jag har 

träffat svarta, mixade som identifierar sig med flera kulturer, olika muslimer, re-

presentanter för urfolk från världens olika hörn. De har fått mig att förstå att vi har 

samma problem men att det inte är så lätt att sätta fingret på det. Några kallar det 

att tala ur en ras-position. Mina urfolksvänner talar om våldet mot ens världsbild 

och epistemologiskt/ontologiskt våld. För mig fungerar bilder så jag säger att jag 

talar ur en position som ibland skevar. 
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Mitt och mina läsares språk 

När jag skriver det här befinner mig på Uppsala universitet – ett universitet med 

gamla anor där majoriteten av studerande och tjänstgörande är laed-

tieh. Många saemieh har gått på detta universitet varav flera samiskta-

lande har formaliserat sina kunskaper i samiska eftersom det sedan 

hundra år varit möjligt att läsa samiska i Uppsala. Men samiskan inte 

slagit igenom som akademiskt språk. Som same förväntas man an-

vända majoritetsspråken, alternativt engelska. Med stöd av Sveriges 

minoritets- och språklaglagar skulle jag dock kunna skriva det jag nu 

skriver på sydsamiska som sedan 2000 är ett officiellt minoritetsspråk 

i detta land.2 

Sámi allaskuvla, Samisk høgskole i Kautokeino, använder nordsamiska som 

undervisningsspråk. Uppsala universitet, som är en av de främsta kandidaterna 

bland universiteten i Sverige att ta på sig samma uppgift för sydsamiska, har inte 

kommit så långt. Sydsamiskan har ännu inte utvecklats som forskningsspråk, så 

det skulle vara en stor uppgift för mig att skriva en avhandling på sydsamiska.  

Vilket språk jag än använder, så uttrycker jag mig med vissa språkligt karaktärist-

iska drag. Mitt sätt att uttrycka mig med min egen röst, med kulturell, karaktäristisk 

stil oavsett språk beror också på vem jag talar med. Inom den metodologiska rikt-

ning jag använder och som jag senare ska berätta mer om, Indigenous Research 

Methodologies, är rösten särskilt uppmärksammad. Den röst som hörs, och som 

tillåts höras, är också uppmärksammad inom den postkoloniala forskningen. Min 

röst och mitt språk visar vem jag är och vittnar om mina erfarenheter. Den kan 

också visa vad jag har gemensamt med den jag talar med, min läsare. Och mina 

läsare är i första hand mina samtalspartners i det här arbetet. (Sjöberg 2018:55,131, 

Jernsletten 2011: 2–4, 22) Det är ofta samer med intresse av sydsamiskt område 

och problematik, kanske är några av dem akademiker. Jag talar också till en läsare 

som arbetar på institutioner som Fylkeskommunen, Länsstyrelsen, museer, kom-

muner, bibliotek och Sametinget. Och så talar jag med Janne Antonsson, polisen i 

Jorm, som utan att själv vara saemie eller ha någon direkt koppling till samer – 

förutom den direkt yrkesmässiga, och bosättningen i ett samiskt område – bara har 

                                        

2https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nation-

ella-minoriteter-och_sfs-2009-724  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-

2009-600 

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
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en oändligt stor fascination för samer, så till den grad att han läst mina tidigare 

böcker med fjällkartan bredvid sig. Sådana granskande läsare, även om de inte är 

så många, motiverar mig att fortsätta skriva.  

Medan den akademiska rösten i avhandlingar ofta förväntas vara relativt formell i 

enlighet med akademisk tradition, bryter Indigenous Research Methodologies med 

den traditionen. Då jag själv kommer från Frostviken/Namdalen, hämtar min in-

formation därifrån och strävar efter att återlämna mitt arbete till dem jag fått in-

formation av, så präglas mitt sätt att skriva av hur saemieh i detta område talar. De 

som i formell svenska kallas norrmän, kallas i Frostviken/Namdalen norskar och 

det känns märkligt att säga norrmän när både jag själv och den jag talar med säger 

använder ett annat ord. Att säga icke-same känns främlingsskapande och exklude-

rande, nästan dömande och därför använder jag hellre det neutrala, sydsamiska 

ordet laedtie (singularis)/laedtieh (pluralis) och motsvarande ord saemie (singula-

ris)/saemieh (pluralis) istället för det mer formella ordet same. Men jag har märkt 

att ordet same ibland krävs vid teoretiska och mer formella diskussioner där ordet 

saemie inte riktigt fungerar. Då har jag följt fingertoppskänslan snarare än att för-

söka vara konsekvent. Ibland behöver jag också distansera mig och förtydliga min 

forskarposition med att använda ordet same snarare än det familjära, saemie. Flera 

av mina samtalspartner talar vanligen ett språk med mig där svenska och norska 

blandas, med ett och annat inslag av samiska. Jag har valt att försöka behålla det 

språket. Att förändra samtalet språkligt i texten mot bokmål eller rikssvenska 

skulle kännas som att göra våld på samtalet.  

I de mer teoretiska delarna är mitt språk mer formellt och i linje med akademisk 

kutym. I dessa delar tänker jag mig också en mer akademiskt skolad läsare som 

jag samtalar med. Att växla mellan sina tänkta läsare är också vanligt inom In-

digenous Research Methodologies och så arbetar exempelvis Shawn Wilson, 

Ospacwayac Cree, i sitt arbete Research is Cermony. Indigenous Research Meth-

ods, från 2008. Han skriver:  

When I was originally writing my doctoral thesis, which led to this book, I felt that 
the dominant style of writing to an anonymous reader did not live up to the standards 
of relational accountability I was proposing. Indigenous epistemology is all about 
ideas developing through the formation of relationships. An idea cannot be taken 
out of this relational context and still maintain its shape. (Wilson 2008:8)  

Han förklarar vidare: 

… it is not possible to know exactly both the context and the definitions of an idea 
at the same time. The closer you get to defining something, the more it loses its 
context. Conversely, the more something is put into context the more it loses a spe-
cific definition.  
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So I was faced with the problem of trying to define or describe the ideas when doing 
so would take them out of their relational context. In an oral tradition, this problem 
is overcome by utilizing the direct relationships between storyteller and listener. 
Each recognizes the other´s role in shaping both the content and the process. (Wil-
son 2008:8–9) 

 

Svårigheten att framhäva kontexten framför en exakt och detaljerad betydelse har 

lett Wilson till att skriva sin bok i två olika stilar, med olika typsnitt, där han i vissa 

avsnitt väljer att skriva till sina tre barn på ett sätt som ligger närmare muntligt 

berättande. I andra, till karaktären mer teoretiska avsnitt, använder han en mer for-

mell stil. Även om jag inte går lika långt som Wilson i det här arbetet är idén den-

samma. Jag rör mig in och ut i olika positioner och mitt tilltal förändras beroende 

på vilken relation jag har till min tänkta läsare. Det gör att vissa ord eller termer 

måste förstås ur sydsamisk kontext. 

Det är dock viktigt att säga att jag inte vill exkludera någon läsare. Alla som kan 

läsa mitt arbete är välkomna. För en akademisk läsare kan det kanske kännas ohöv-

ligt att inte få stå i fokus, inte minst när det är en akademisk text, men jag ber denne 

läsare tänka på att den största delen akademisk litteratur skrivs för den akademiske 

läsaren. I enlighet med den internationella urfolksforskningens mål vill jag öppna 

för en läsargrupp som ofta utesluts ur samtalet om dem. Jag försöker tala mer på 

deras villkor och det är också ett sätt för mig att tacka mina samtalspartner för att 

de velat dela sina historier och sin kunskap med mig. (Jernsletten 2022:3– 4) I min 

avhandling berättar jag historier. Min egen historia och andras. Historier ska be-

rättas i presens och så har jag också oftast gjort. 

Får man skoja i akademisk text? …Och vem bestämmer 

det? 

Språk och kontext hör samman. Någon som utvecklat sina tankar om detta är re-

ligionsvetaren Lina Sjöberg. I sin artikel Vem vill bli facklitterär författare? 

(2009:177–191) diskuterar hon det vetenskapliga språkets svårtillgänglighet och 

skälen till det.  

Kanske är det nödvändigt att hålla sig till de stilistiska konventioner som råder inom 
den vetenskapliga textens genre för att forskningen ska erkännas som kvalificerad 
och kvalitativt högstående? Kanske förmedlar den vetenskapliga genrens stilmedel 
`vetenskaplighet´ på ett sätt som genrens författare och läsare kommit att ta för gi-
vet? Kanske skulle ett stilbrott därför också av många läsare uppfattas som ett brott 
mot vetenskapligheten? (Sjöberg 2009:177) 
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Varför är vetenskapliga texter ofta så tråkiga att läsa? undrar hon. Den akademiska 

forskaren borde drivas av en önskan om att nå fram till sina läsare, men som genre 

betraktad är den vetenskapliga texten svår och för det mesta tråkig, skriver hon.  

Och visst ligger det något i vad hon säger? Även om ämnet i sig kan vara så intres-

sant att man grips av innehållet, är formuleringarna oftast tämligen humorlösa och 

okonstnärliga. En invändning mot mitt val att använda ett berättande sätt att skriva 

eller att utgå från en Frostviken/Namdalenkontext är att det är otydligt, att fram-

ställningen skulle vara mer precis om den höll sig mer strikt till akademisk prosa. 

Men Sjöberg ger exempel på vanliga otydligheter. Hon talar om det missvisande 

subjektet: själlösa och kroppslösa företeelser som avhandlingen, artikeln och pro-

jektet som visar sig kunna utföra handlingar, exempelvis i meningen: ”Förelig-

gande projekt avser att kartlägga tidigare religiös aktivitet.” Hon konstaterar att 

”otydligheten verkar fungera som en undanmanöver för att slippa skriva ut det 

verkliga subjektet. Ibland är det andra forskare som underförstått avses med for-

muleringen, men oftast är det nog forskaren själv som drar sig för att skriva `jag´ 

eller `vi´.” (Sjöberg 2009:183) 

En annan fälla är det dolda subjektet, när subjektet döljs i en passiv form, eller i 

ett ”vi”, som om det inte fanns en aktiv läsare utan en passiv och underlägsen mot-

tagare. Uttryck som ”kan möjligen” eller ”bör nog” kallar Sjöberg diffusa uttryck 

och menar att den författare som använder dem sätter ribban onödigt lågt och inte 

är mycket till hjälp i arbetet att urskilja och argumentera för ett förhållande. 

För mig är ett karaktäristiskt drag att uttrycka mig med en viss glimt i ögat eller 

åtminstone med viss enkelhet, och även om jag inte går in för att vara humoristisk 

i det här arbetet så präglas det ibland av en språklig lätthet och informalitet. Det 

speglar relationen till min läsare och de relationer jag har med mina samtalspartner. 

Det jag upplever som ett knastertorrt, humorlöst, om än akademiskt accepterat 

skrivsätt, är främmande både för min egen person och mitt kulturella sätt att ut-

trycka mig. Jag har motvilligt, och aldrig fullt ut, följt det traditionellt akademiska 

formella skrivsättet. Det finns flera skäl till att använda sig av humor i sitt skri-

vande: det blir roligare och lättare att läsa, vilket ger fler läsare och när jag skriver 

på svenska kan intentionen uppfattas. Det kan också vara pedagogiskt att använda 
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sig av humor. En som lyckats med detta i akademisk undervisning är 

Hans Rosling, professor i internationell hälsa.3  

En annan poäng med humorn är att den ibland kan bryta maktförhål-

landen. Det är inte lika lätt att utöva makt över den man skrattar tillsammans med. 

Det kan också vara en förklaring till varför humorn har så svårt att ta sig in i den 

akademiska världen som ju i hög grad brukar beskrivas som en hårt hierarkisk 

värld där vägen uppåt går genom att inordna sig i traditionen och i det bestämda 

ledet. Maktargumentet lyfter även Sjöberg fram när hon säger att det vetenskapliga 

språket också är ett instrument på en social arena och att det är viktigt att i en 

diskussion om vetenskaplig litteratur minnas att det akademiska språket är ett me-

del för underförstådda förhandlingar om akademisk hierarki, anslag, tjänster och 

inflytande (Sjöberg 2009:182–183).  

Humor kan också vara en form av motstånd vilket sociologen och genusforskaren 

Anna Johansson (2009:199) visat. Humor kan ifrågasätta och underminera aukto-

ritet och hierarkier. En grupp kan sätta och följa egna regler vilka kontrasterar mot 

den rådande sociala normen som upprättats av makten. På så sätt gör man motstånd 

mot den. 

Under min livstid har det varit vanligt att saemieh studerar vid universitet och hög-

skola, men däremot har samers kulturella sätt att uttrycka sig, mig veterligt, inte 

varit tema för något seminarium på Uppsala universitet och är inte heller något 

som det tycks ha tagits hänsyn till när akademin utformats. Det betyder inte att 

saemieh saknar kulturbundet sätt att uttrycka sig, bara att vissa saemieh kunnat 

anpassa sig och sitt uttryckssätt så till den grad att de kunnat skriva ihop en av-

handling på ett sätt som faller inom ramen för det normativt acceptabla.  

Att humor är viktigt för saemieh talar jag ibland om med mina samiska vänner. 

Min vän Jeanette berättar till exempel att en kommunanställd vid en samisk sam-

ordningsträff undrade en vad de egentligen gjorde vid sina möten ef-

tersom de skrattade så våldsamt att det hördes ända ut i kommunhusets 

foajé. Många möten har ägt rum på kommunhuset men just de möten 

                                        

3 Personligen tror jag inte jag skulle minnas hur Rosling visar att vi styrs av förutfattade meningar om han inte 

skojade om schimpansers, de främsta svenska gymnasiestudenternas, och Karolinska institutets professorers 

intelligens i Roslings föredrag på Internet The best stats you´ve ever seen, http://www.ted.com/talks/hans_ros-

ling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html. 

 

 

http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html
http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html
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där samer dominerade skiljde sig. Jag är inte den enda som talar om kulturell hu-

mor och urfolkshumor (Smith 2012:13; Kovach 2009:18; Kurkiala 2005:114, 154; 

Shoemaker 20044). Martin Nakata, Torres Strait Island, (2007:216–217) har låtit 

ett avsnitt om urfolkshumorn avsluta sitt verk:  

Think of something like Indigenous humour – it emerges from this locale where we 
form a community around some shared inter-subjective understanding of our expe-
rience, where we can understand the jokes. Witness Mary G´s poor guests on CBS 
TV; they are the outsiders in this world of experience and they must fathom our 
accounts of it and feel what it is like not to be a `knower´ of this world. Humour 
and satire are particular forms of social analysis and comment. Comedians like 
Mary G are right in there `doing´ social analyses that illuminate our way of looking 
at our experience, which drag into the analyses our experience of dealing across a 
space where our shared subjectivities have been constituted.  

Indigenous humour is a way of making sense from within this experience. It recog-
nises the tensions and compexitites of everyday life and reflects this back into this 
space and the fact that we all `get the joke´ provides evidence of our knowledge of 
how complexities in this space emerge in our everyday experience. The joke doesn´t 
resolve anything but it does articulate something known but unsaid. We laugh be-
cause it expresses something we recognize, something we already know. In that we 
often end up ourselves, humour reveals our incomplete understandings of how the 
world beyond us works and the mystery of its ways. It also captures an important 
dimension of our experience in its locale. And indigenous humour reveals the igno-
rance of outsiders of how we operate in and understand our world – and many a 
merry laugh we have all had at whitefellas´ expense in this regard. In humour, there 
is scrutiny of ourselves as actors in our world and acknowledgment of that world 
beyond is omnipresent and often not coherently logical from our point of view. 

Den komiska karaktären Mary G som Nakata talar om har haft ett 

enormt inflytande på Australiens urbefolkning. Genom humor visuali-

seras historiska trauman och obehagliga fenomen i urfolkens vardag.5 

Maren Uthaugs uppskattade satirböcker är exempel från samisk sida. 

Hon drar sig inte för att skoja om rasism, missbruk, kolonisation eller tvångskrist-

ning. Som när den högreste prästen klappar den kortväxte samen på huvudet och 

säger ”Selvfølelig elsker Gud også samene!” varvid samen frågar: ”Men hvorfor 

sendte han prestene nordover da?” (Uthaug 2011:18). 

                                        

4 https://press.anu.edu.au/publications/black-words-white-page 

5 http://www.youtube.com/watch?v=pqx_z603N-o 
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Flera språk ger mer än ett 

Idag är det vanligt att samiska barn växer upp med två eller flera språk i hemmet. 

De vanligaste i Frostviken/Namdalen är ett eller flera av de samiska språken och 

ett eller flera majoritetsspråk. Flerspråkigheten återspeglas i alltifrån barnböcker 

till akademisk litteratur. Ett exempel från akademin är den sydsamiska litteratur-

vetaren Lena Kappfjells examensarbete (1998) Vuelieh jïh tjïhtesh – 3 voernges 

åarjelsaemien vaajestæjjah som skrevs på sydsamiska och engelska. 

Det finns olika samiska språk som sydsamiska, umesamiska, lulesa-

miska, inari samiska, skoltsamiska och nordsamiska där det sistnämnda 

är störst. De olika samiska språken har utsatts för hård press och alla 

klassas idag som allvarligt hotade.6 Genom de senaste årens ökning av 

ekonomiskt välbefinnande och politisk kontroll talas om Indigenous Efflorescence 

– en ”urfolkscomeback” som påverkat den egna viljan att ta tillbaka och återerövra 

språk och kultur. (Outakoski 2018: 90; Mustinen 2018: 60; Roche, Maruyama & 

Kroik 2018) 

Mitt undersökningsområde ligger inom sydsamiskt område och traditionellt talas 

sydsamiska här. Mycket få laedtieh behärskar samiska medan de flesta saemieh 

har vissa kunskaper i samiska men talar majoritetsspråken. I mitt område används 

mest majoritetsspråken men i vissa familjer används nord- eller sydsamiska, alter-

nativt både och. Några saemieh behärskar samiska lika bra, ibland bättre, än ma-

joritetspråken. Några har sydsamiska som modersmål och talar flytande men från 

samisk sida är det vanligt att man säger att sydsamiska talas för sällan och att forum 

saknas att tala samiska i. Men samiska talas i vissa sammanhang som i bokbussen, 

i telefonsamtal, i hemmen och ute i den naturliga arbetsmiljön i fjäll och skog, med 

andra ord dolt för majoritetsbefolkningen. Några saemieh i kommunen har flyttat 

in norrifrån, där samiskan har starkare ställning. Nordsamiska talas alltså av några 

personer och familjer i området och öppnare än sydsamiska. (Svestad 2013)  

Utöver norska och samiska talas även norska eller svenska med inlemmade sydsa-

miska ord och uttryck, något som ibland kallas för etnolekt. Etnolekt talas i olika 

grad av i stort sett alla sydsamer, åtminstone av dem som bor i de sydsamiska 

kärnområdena (Johanssen: opublicerad; Jernsletten 2009:43). Språkforskaren 

Inger Johansen är en av de få forskare som ägnat sig åt detta ämne inom samiskan. 

Hon beskriver etnolekten som ett blandspråk av majoritetsspråket och minoritets-

språket. I den sydsamiska etnolekten blir i första hand substantiven sydsamiska. 

Om man som same främst använder svenska eller norska är det lätt att använda 

                                        

6 http://www.samer.se/273 
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samiska termer, exempelvis johke, vattendrag, tjahke, krön eller fjälltopp eller gå-

etie, kåta, istället för de svenska eller norska orden (Johanssen: opublicerad). Sa-

miska är annars ett handlingsspråk och bygger i hög grad på verb. Dessa böjs efter 

person och om man inte redan kan ett finsk-ugriskt språk upplevs det ofta som 

svårt för den som vill lära sig samiska från grunden. Att skjuta in verb i etnolekten 

är därför att höja nivån. Känslor uttrycks i mindre grad i samiska.  

Jag skulle vilja modifiera beskrivningen med att etnolekten inte bara behöver bestå 

av majoritetsspråket. Ett exempel, där även engelskan fått plats, är min vän Patricia 

Fjellgrens inlägg i sin Facebooklog där hon skriver: ”det är något visst med mat 

som lagas i föräldrahemmet. Det är ju som godast! aehtjien jih tjidtjien beapma 

rules!” 

Medan akademiker i det samiska samhället är relativt toleranta gentemot flersprå-

kighet och språkblandning har jag mötts av en del kritik från svenska akademiker 

då jag använder andra språk än de vanligaste eller väljer att blanda. Två av de 

vanligaste argumenten är att så många som möjligt ska kunna ta del av min studie 

och att jag exkluderar kollegor som kan vara behjälpliga. Invändningarna visar att 

även akademiker som tillhör en majoritetskultur med tillgång till större delen av 

den akademiska litteraturen kan känna sig besvärande exkluderade. Jag menar att 

det är fullt möjligt att göra vad saemieh i allmänhet gör: lära sig fler språk, utan att 

se det som en belastning utan snarare som en tillgång. Eftersom det finns utmärkta 

och lättillgängliga ordböcker som Israelsson & Nejnes Svensk-sydsamisk, Sydsa-

misk-svensk ordbok och ortnamn, Daaroen-åarjelsaemien, Åarjelsaemien-

daaroen baakoeärja jih sijjienommh (2008) eller Bergsland & Maggas Åarjelsae-

mien-daaroen baakoegærja, Sydsamisk – norsk ordbok (1993) skriver jag ingen 

separat ordlista i det här arbetet. 

Att definiera språkliga ställningstaganden 

Den samiska trumman, som har en central plats i det här arbetet, brukar i veten-

skapliga texter få olika benämningar i som samisk spåtrumma, ceremonitrumma, 

schamantrumma eller nedsättande trolltrumma som ger associationer till nordisk 

trolldom vilket blir oriktigt i sammanhanget (Bäckman 1975:42; 2013:30–31). 

Detta ord är dock på utgående i vetenskapliga kretsar, även om det då och då dyker 

upp, som hos Welinder (2008:10), men kan fortfarande användas i folkmun ibland. 

Termer, begrepp och ord innehåller betydelser som inte alltid går att översätta till 

ett annat språk. Gievrie är ett ord som förknippar den sydsamiska trumman med 

en samisk tankevärld. De termer som används i forskningen, som cermonitrumma, 

schamantrumma eller nåjdtrumma förbinder den till en person eller något som ut-

förs. Forskningen använder också materiella termer som membran, trumram eller 
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trumskinn vilket gör den mer ”fysisk”. Gievrie har en mer komplex betydelse hos 

mina samtalspartner och därför använder jag ordet gievrie. Det är det ord som är 

bäst förankrat i mitt studieområde och det binder inte föremålet till en viss funkt-

ion, i en viss tid, utan kan användas oavsett hur funktioner och användningsområ-

den förändras över tid. Eftersom jag är sydsame och skriver om sydsamiskt område 

använder jag benämningen gievrie för den sydsamiska trumman men ordet trumma 

när jag talar om hela det samiska området.  

Elin Kristina Jåma, som var med när den gievrie som står i fokus för mitt arbete 

återupptäcktes, har beskrivit händelsen i en uppsats (Jåma 2011). Hennes sätt att 

tala om sin upptäckt är spännande och jag kommer att diskutera det mer i det här 

arbetet. Även om hon mest använder ordet gievrie på samma sätt som övriga sae-

mieh i Røyrvik, så använder hon även ett uttryck som inte är vanligt i det samman-

hanget nämligen gievriesæjroe, sæjroe – sida eller ram. Att en trumma kan bli en 

trumram i svenskan känns naturligt men kan en gievrie bli en gievriesæjroe utan 

att betydelsen i ordet gievrie går om intet? Ordet trumram kommer från majori-

tetsspråket där även forskarbetydelsen översatts och lagts in i den samiska över-

sättningen gievriesæjroe, vilket kan förklaras med att Elin Kristina som student 

inom kulturminnevård behöver ett ord som fångar båda världars betydelser.  

Jag kommer här och var att använda mig av sydsamiska termer. Nåejtie är till ex-

empel ett samiskt ord och dess försvenskade form, nåjd, finner jag ingen anledning 

att använda. Att skjuta in samiska ord här och var speglar den plats jag kommer 

ifrån och det folk jag tillhör. Som forskare från ett urfolk har jag precis som många 

av mina urfolkskollegor runt om i världen velat bejaka den tillhörigheten i det ve-

tenskapliga arbetet.  

Vissa engelska uttryck, främst de hämtade från internationell urfolksforskning, 

som Indigenous methodologies, kommer jag inte att översätta. Saemieh 

är generellt toleranta språkligt sett och vissa internationella urfolks-

begrepp är accepterade eller på väg att bli kända, i det samiska sam-

hället.  

Jag använder termen urfolksforskare om forskare som själva 

definierar sig som representanter av ett urfolk. Flera av dessa 

har utbildningar inom olika ämnesområden men är verk-

samma inom det ämne som brukar kallas Indigenous studies, 
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ett ämne som saknar universitetsinstitution men går att studera i Sverige, Norge 

och Finland.7  

Jag kommer att röra mig på tre nivåer och tala om lokala samer och samiska för-

hållanden, sydsamiska förhållanden och pan-samiska förhållanden. Om det inte 

framgår av kontexten vilka samer jag menar kommer jag att markera det genom 

att skriva exempelvis Frostviken och Namdalens samer, sydsamer eller bara sa-

mer.  

Vi som berättar – tillsammans 

Jag är född och uppvuxen i den svenska delen av Frostviken/Namdalen och arbe-

tade drygt två år på den norska sidan av området bland dem som är mina samtals-

partner i det här arbetet. Min egen relation till de människor som jag arbetat med i 

det här projektet är familjär. Jag är släkt med majoriteten av de saemieh som bor i 

Røyrviksområdet, med många av de saemieh som har kopplingar till området och 

med många av mina samtalspartner. Denna krets av människor är lätt för mig att 

umgås med då vi har mycket gemensamt. De känner dessutom mig och min familj 

vilket är viktigt för det ömsesidiga förtroendet. De som inte har goda relationer 

eller erfarenheter av min familj och min släkt har förmodligen inte velat delta eller 

ha närmare kontakt med mig. 

Mina samtalspartner är en blandad skara människor i olika åldrar, där flera flyttat 

från området men ändå är präglade av det på olika sätt. Några besöker bara området 

ibland men har kontakt med nära och kära boende idet. Några personer som jag 

haft många samtal med under flera år är de som tillverkar gievrieh idag. Voernese 

sameby, vars område i huvudsak ligger på svensk sida, domineras av min egen 

familj och mina släktingar. Jag är född in i samebyn och är min egen källa, likväl 

som jag är forskare och projektledare för de projekt som fått färga arbetet med 

avhandlingen. De som inte tillhör min allra närmaste familj är personer jag känt i 

min barndom och jag är väl bekant med dem och i de flesta fall även släkt med 

dem. 

Min studie bygger på material insamlat över lång tid, egentligen en livstid eftersom 

jag vuxit upp med dessa frågor och bland dessa människor. Det rör sig alltså om 

ett par tusen personer. Av dessa bor ett par hundra i det område jag studerat, och 

                                        

7 SESAM https://uit.no/enhet/sesam  

Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies https://www2.helsinki.fi/en/faculty-of-arts/research/disci-

plines/finnish-finno-ugrian-and-scandinavian-studies/indigenous-studies  

Várdduo https://www.umu.se/vardduo-centrum-for-samisk-forskning  

https://uit.no/enhet/sesam
https://www2.helsinki.fi/en/faculty-of-arts/research/disciplines/finnish-finno-ugrian-and-scandinavian-studies/indigenous-studies
https://www2.helsinki.fi/en/faculty-of-arts/research/disciplines/finnish-finno-ugrian-and-scandinavian-studies/indigenous-studies
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jag har talat med, om inte alla, så de flesta av dem om frågor som berör detta arbete. 

Jag har också haft särskilda samtal med 80-talet personer från området varav arton 

spelats in och fem antecknats. Fyrtiofem av dem citeras i arbetet. Jag har över lång 

tid arbetat med olika typer av material och i hög grad tvärvetenskapligt då jag tror 

att varje typ av material innehåller olika pusselbitar som rätt sammansatta kan ge 

en helhetsbild. Det är den jag är ute efter.  

Jag spelade in de flesta samtal under tredje året av min forskningsutbildning. Då 

hade jag i hög grad fått förståelse för vilka ämnen som hängde nära samman. Ur 

dessa valde jag några som tangerade frågeställningen om gievrie, men också det 

sammanhang mina medarbetare satte gievrie i. Min ambition var att betrakta giev-

rie i det sammanhang som mina samtalspartner såg den, och hur det i sin tur hängde 

samman med frågan att flytta gievrie från platsen där den upptäckts. Jag har använt 

mig av samtal som antingen spelats in vid tillfället, skrivits ned under tiden eller 

efteråt av mig. Jag har sedan låtit uppgiftslämnarna granska nedskrivningen. Sam-

talen visar vilken hållning man har och hur man argumenterar för sin hållning. 

Pauser, tveksamheter, byte av ämne samt kroppsspråket har jag tolkat och ibland 

noterat under inspelningens gång eftersom det har styrt samtalet. Det är dock inget 

jag förmedlar i texten förutom när det varit särskilt betydelsefullt.  

Jag har inte begränsat mig till information från renskötare, men mina uppgiftsläm-

nare har en mycket nära koppling till renskötseln. De har valts för att de omtalas 

som saemieh i Frostviken/Namdalen både av dem själva och av andra. Jag har 

också samtalat med de personer som var med vid tillfället när man fann gievrie 

2010. 

Flera personer har själva tagit upp ämnet eller lagt fram sina förhållningssätt till 

gievrie utan att jag behövt fråga dem särskilt om det. Men det har också hänt att 

jag själv tagit upp ämnet när det varit ett bra tillfälle för det. Några saemieh utanför 

det geografiska och kulturella området har jag också samtalat med, och jag har valt 

att ta med deras berättelser då de har visat sig ha tänkt igenom frågan noga och kan 

meddela relevant information. Dessa personer har då haft koppling till området 

genom sina föregångare som antingen kommit flyttande eller så har de fått inform-

ationen från inflyttade från mitt studieområde.  

I så här små sammanhang är anonymitet svår att ge. Mitt sätt att lösa problemet i 

denna studie är att sätta ut namn vid uppgiften, om uppgiftslämnaren tillåtit det, 

och därmed plocka bort den skenbara anonymiseringen. Att sätta ut namnet garan-

terar källsäkerhet (Ryd 2013:15). I de fall uppgiftslämnaren inte velat ha sitt namn 

utsatt, har jag förklarat för min samtalspartner att historierna denne berättar ändå 

kan göra det lätt för andra i lokalsamhället att identifiera vem som lämnat uppgif-

terna. Men jag har ändå inte lämnat ut namnet eller andra personliga uppgifter så 

att min samtalspartner åtminstone ska vara anonym inför en större läsekrets utanför 
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lokalsamhället. Min samtalspartner är då medveten om vem som kan identifiera 

denne. I vissa fall har jag generaliserat informationen så att uppgiften skulle kunna 

ha givits av vem som helst av dem som jag talat med.  

Mina samtalspartner presenteras alltså under sitt riktiga namn eller underpseudo-

nym. Jag använder bara förnamnet. De samtalspartner som har en officiell ställ-

ning, till exempel de som var med vid upptäckten av gievrie sommaren 2010, pre-

senteras dock med sina riktiga för- och efternamn. Tjänstemännen som varit in-

blandade i processen har gärna velat se den skriftliga versionen. Det kan förstås 

mot bakgrund av att de själva är väl bekanta med de problem som kan uppstå vid 

vetenskapligt arbete inte minst när muntliga källor används (både Erik Norberg 

och Birgitta Fossum har själva doktorerat). De har stått i ansvarspositioner och är 

därmed också särskilt utsatta för kritik. De vill givetvis kunna stå för den inform-

ation de lämnar. Även dessa kände jag innan avhandlingsarbetet påbörjades och 

jag gläds åt att de alla valde att delta. 

Det har även visat sig värdefullt att tala med laedtieh, ofta äldre, vars relationer till 

saemieh varit goda över lång tid – i generationer i vissa fall. Dessa laedtieh har 

ibland bevarat minnen om sådant som samtida saemieh själva glömt. Deras in-

formation om relationerna dem emellan och förståelsen för varandra har varit vär-

defull liksom kontakten med dem. Många bär på viktig kunskap som de generöst 

delat med sig av och det har ökat min förståelse på många sätt. 

Mina samtalspartner har överlag inte lagt särskilt stor vikt vid formaliteter, som 

återkoppling och granskning av vad jag skrivit, även om jag varit noga med att 

informera om deras rätt att se samtalet transkriberat i text och ha möjlighet att 

korrigera, och godkänna eller underkänna, innan den används. Jag är redan en be-

kant person för dem och måste inte presentera mig, så vill man berätta för mig så 

gör man det. När någon bestämt sig och berättat sin historia så är historien min. 

Någon har även sagt att denne inte behöver kontrollera informationen utan att per-

sonen litar på att jag bevakar dennes integritet och att det blir rätt. Jag finner alltså 

samma inställning som den internationella urfolksforskningen uppmärksammar: 

när man givit någon sin historia så tillhör den åhöraren. Att ha en respektfull in-

ställning till den som delar sin historia tänker jag ofta på under samtalen. Det är 

viktigt att den som talar får berätta hela sin historia, utan att man försöker forcera 

den som talar att ”komma till saken”. Detaljer om personer, platser och andra saker 

är viktiga i historien och man är ytterst noga med att uppgifterna ska vara korrekta, 

stämma med verkligheten. Det har varit viktigt för mig att inte slå sönder histori-

erna utan hålla ihop dem när jag redovisar dem. (Finbog 2020:113) 

Mina samtalspartner är ofta väl pålästa i lokalhistoria, särskilt de som befinner sig 

i medelåldern och de äldre. De har många böcker om saemieh i allmänhet och 
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lokala förhållanden om saemieh i synnerhet. Det ryms också många böcker om 

lokala, men inte specifikt samiska, förhållanden i hyllorna.  

Ett verk som ofta syns i hyllorna och som är viktigt även för mitt arbete är Kristof-

fer Sjulssons minnen (Sjulsson & Pettersson 1979). Andra böcker är grundaren av 

Samefolkets egen tidning, Torkel Tomassons arbeten, exempelvis Några sägner, 

seder och bruk (Tomasson 1988). Dessa arbeten bygger på nära samarbeten med 

samiska uppgiftslämnare och samiska förhållanden. De samiska akademiker som 

själva skrivit har inte alltid uttalat använt sig själva som källor i verken, men har 

däremot använt sina kunskaper på annat sätt, inte minst källkritiskt. Jonas Åhréns 

En same berättar (1963) är vittnesmål från en av Frostvikens samiska profiler, vars 

självbiografi bör ses som ett pionjärarbete. Václav Mareks Samene i Susendalen 

(1992) och Västerbottenslapparna av Sigrid Drake (1979) är också arbeten som 

bör nämnas. Den samiske hedersdoktorn Lars Thomassons många arbeten, inte 

minst de nutidshistoriska är inflytelserika (1956; 2002).8 Marinarkeologen Christer 

Westerdahls omfattande dokumentationsarbeten finns redovisade i bland annat Sa-

mer Nolaskogs (1986) och Sydsamer – från Bottenhavet till Atlanten (2008). Bib-

liotekarien Anders Løøv (1983; 1989; 1999) har gjort grundliga genomgångar av 

arkivuppgifter. Många av dessa är samlade i serien Dovletje – kildeskrifter til Sør-

samisk historie, utgivna av Saemien Sijte i Snåsa. Stiftelsen Saemien Sijtes årsbok 

blandar lokala och akademiska författare och har under årens lopp givit ett ovär-

derligt bidrag till den sydsamiska facklitteraturskatten. Den samiska forskaren och 

läraren Sigbjørn Dunfjell (1995) har exempelvis undersökt området Sijdurrie, på 

ett liknande sätt som jag själv arbetar, och redovisar detta i en artikel i nämnda 

serie. Läraren Leiv Elsvatn har lämnat bidrag av exempelvis samisk lokalhistorisk 

karaktär (2001) och lokalsamisk berättartradition (1988). Historikern Håkon Her-

manstrand har gjort arkivstudier och tillika intervjuer vilka, bland annat, publice-

rats i Om sørsamisk historie (2007), Sørsamisk historie (2009b) samt Røyrvik – 

Samene i Østre Namdal (2009a). Lokala verk som Levi Johanssons Bebyggelse 

och folkliv i det gamla Frostviken (1980) innehåller värdefulla lokala uppgifter och 

berättelser, inte nödvändigtvis om just samiska förhållanden. 

Viktigt för mina samtalspartner och mig är att författaren haft nära kontakt med 

lokalbor och lämnat spår i lokalhistorien. Flera känner till eller minns personerna 

som deltagit, och kanske författaren själv. Källvärdet kan därmed bedömas. 

Mina samtalspartner är väl medvetna om hur majoritetsbefolkningen ser och har 

sett på dem och att saemieh behandlas och har behandlats kolonialt. Men de talar 

framför allt om hur de osynliggörs i historiska verk och lokala böcker och hur 

                                        

8 För en översikt av en stor del av hans arbeten se Axelsson.P, Frånberg. P & Sköld, P (2007) 
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bilden av dem, när de någon gång nämns, är stereotyp och förvanskad. Inställ-

ningen till mitt projekt har ofta varit positiv och även om jag inte alltid har fått 

spela in eller använda någons uppgifter så har de flesta ändå varit öppna för att 

prata. En äldre samisk kvinna sa till mig: ”Ja, vi har ju tilltro till våra egna.” Det 

gav mig både styrka och en påminnelse om det ansvar jag hade: att vara väl påläst 

och behandla deras historier med respekt. Men det finns också de som sagt att de 

inte velat vara med. Jag har inte frågat dem varför.  
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Syfte 

I det här arbetet har jag tre huvudsakliga syften. Jag kommer att: 

1. Studera, formulera och använda metoder som utvecklats hos, av och för den 

sydsamiska befolkningen och koppla dessa till den internationellt framväxande 

akademiska forskningstraditionen Indigenous Research Methodologies. 

2. Identifiera två skilda förhållningssätt till gievrie i dagens Frostviken/Namdalen: 

dels det som jag kallar materiellt, som företräds av majoritetskulturen, främst av 

dess tjänstemän och kulturarbetare, och har lagstöd, dels det jag kallar relationellt 

som företräds av saemieh och innefattar ett specifikt förhållande till landskapet.  

3. Undersöka hur relationellt synsätt bevaras, överförs och försvaras hos den sa-

miska befolkningen i Frostviken /Namdalen.  

Samers förhållande till känsliga föremål och platser i nuvarande Frostviken/Nam-

dalen är många gånger både outtalade och ostuderade. I min studie fokuserar jag 

på de olika attityder och relationer som finns kring gievrie och vilka konsekvenser 

dessa relationer har för de involverades ageranden och beslut. Både saemieh och 

laedtieh får komma till tals, men tyngdpunkten i undersökningen läggs vid de sa-

miska förhållningssätt som står i centrum för min undersökning. Anledningen är 

att de samiska perspektiven är mindre kända och formulerade utanför det samiska 

samhället, något som hänger samman med den koloniala maktordningen och kun-

skapsproduktionen. Medan företrädare för majoritetssamhället har formulerat la-

gar och andra dokument som tydliggör vilka normer som ska vara giltiga, harsamer 

inte på samma sätt gjort det. Istället framträder samiska normer i traditioner, för-

hållningssätt och i beteenden, som bevarats och överförts enligt samisk tradition. 

Forskningsfrågor 

Utifrån detta har jag formulerat ett antal frågor:  

 Hur ser Frostviken och Namdalens samers relation ut till det landskap de lever 

i och på vilket sätt har den betydelse för synen på gievrie? 

 I vilken grad kan en sydsamisk epistemologi/ontologi särskiljas från majorite-

tens och hur kan den samiske forskaren eller urfolksforskaren som skriver från 

ett indigenous paradigm använda sig av sin position fördelaktigt för både 

forskningen och för urfolkssamhället de verkar i. 

 Hur överförs samisk epistemologi/ontologi, och samiskt förhållningssätt till 

landskapet och gievrie, mellan samer? 
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 Hur har samer själva utvecklat sitt arbete på sydsamiskt område för att bevara 

hotad, traditionell samisk kunskap och vilka vinster har detta arbete för samisk 

del. 

 Hur kan tystnaden i dagens historieskrivning runt vissa frågor som berör samer 

och samisk historia förstås? Och hur ska tystnaden förstås bland den samiska 

lokalbefolkningen i Frostviken/Namdalen kring frågor med anknytning till re-

ligion? 

Teoretiskt arbetar jag utifrån litteraturvetaren och profesiorn Stefan Jonssons tan-

kar om hur olika platser kan vara centrum, vilket skapar periferi beroende på vad 

som definieras som centrum. Perspektivet kommer att präglas av vad som är cent-

rum. Att definiera centrum är att definiera makt.  

Kulturantropologen Mikael Kurkiala (2005) diskuterar maktmedlet att muta in och 

defeniera verkligheten. Han talar också om rädslan för skillnader. Detta tillämpar 

jag utifrån ett kolonialt perspektiv. För ett koloniserat folk får detta konsekvenser 

i form av begränsade möjligheter att definiera verkligheten, och för den kolonise-

rande är förnekandet av skillnader ett sätt att muta in och definiera verkligheten. 

Verkligheten konstrueras ständigt och någon gör det. I många av avhandlingens 

rubriker försöker jag påminna min läsare om detta. Den som definierar, definierar 

sig själv och de Andra, vilket Edward W. Said (2004) och flera i hans efterföljd 

lyft fram. Samtidigt som bilden av den Andre skapas, definieras självbilden. Fors-

karen är en person som har makten att definiera verkligheten. Universitet, institut-

ioner, de vetenskapliga begreppen och kategorierna är maktcentrum och maktme-

del. Religion är ett sådant begrepp som kritiserats och religionsvetenskapens seku-

lära kategoriseringar har granskats ur ett maktperspektiv. 

Genom att definiera urfolken som passiva objekt kan forskaren tillskriva dem 

egenskaper samtidigt som forskaren kan framställa sig själv som deras motsats. 

Genom att framställa deras historia som statisk och frusen skapar forskaren sin 

egen historia som föränderlig och utvecklingsorienterad. Inte minst forskare som 

själva tillhör urfolk har kritiskt granskat sådana arbeten och lyfter istället fram en 

divergerande och föränderlig historia. Så har även skett inom sydsamisk historia. 

Med en föränderlig historiesyn kommer också en föränderlig kultursyn. Som 

Kurkiala betraktar jag kulturer, inte som statiska strukturer som förprogrammeras 

utan som pågående processer som innefattar individen som aktiv uttolkare. Fors-

karen ställs inför svårigheten att ständigt följa med i historien och ta hänsyn till 

förändringar. I linje med denna kultursyn kan utifrån kommande impulser tas in i 

kulturen utan att kulturen för den skull förgås. Kulturella förändringar är naturliga. 

Samtidigt som jag vill tala om kulturella skillnader, uttryckta i kulturella kunskaper 

och kulturell kompetens. Båda ökar hos den forskare som fortsätter att förkovra 
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sig i kulturen över tid forskaren. Kulturella kunskaper och kompetenser är inte 

låsta i fasta traditioner, utan följer sin tid. 

Jag presenterar och använder en metodologi som under årens lopp har utvecklats, 

i hög grad, av sydsamer själva genom vårt eget dokumentationsarbete som gradvis 

organiserats, formaliserats och alltmer etablerats. Detta arbete stämmer överens 

med strävanden hos urfolk över världen och inom akademin går dessa under olika 

namn, där den övergripande termen Indigenous methodologies, Indigenous Rese-

ach Methods eller Indigenous Reseach Methodologies alltmer etablerats. I kapitel 

två redogör jag för denna forskningstradition som jag själv ansluter mig till. Jag 

redogör för dess framväxt som bottnar i urfolkens kritik mot den forskning de 

tvingats delta i, utan möjlighet att sätta villkoren eller delta i utformandet. Jag har 

använt urfolksforskares arbeten, både pionjärer och nu verksamma över världen, 

för att försöka fånga de gemensamma dragen. Jag har dock tvingats begränsa mig 

till de språk jag förstår, i det här fallet engelskspråkig litteratur. Jag redogör för 

viktiga begrepp och tankar och följer sedan upp dessa i en diskussion om samiska, 

framför allt sydsamiska, motsvarigheter till dessa. Indigenous Research Methodo-

logies har fått ett blandat mottagande och jag betraktar reaktionerna ur maktper-

spektivet syd- och majoritetssamiskt förhållande, innan jag går vidare och redogör 

för hur sydsamer arbetat fram sin egen version av Indigenous Research Methodo-

logies. 

I kapitel tre redogör jag för den sydsamiska versionen av Indigenous Research 

Methodologies, där kulturcentret Gaaltije och deras medarbetare varit drivande 

och vars arbete jag själv deltagit i. Jag redogör för arbetets teoretiska grund och 

framväxt i stort, och ger exempel på metodologi och metod. Metodologin är som 

jag ser det en förutsättning för att kunna genomföra studier av det slag jag gör. 

Ämnet är känsligt, inte öppet och tillgängligt för alla, utan kräver stora förkun-

skaper och en särskilt anpassad metodologi med lämpliga metoder. Det kan för-

klara varför ämnet är så pass outforskat. Här beskriver jag också kunskapens natur, 

som har en särskild karaktär: holistisk, kontextuell, och relationell. Den tradition-

ella kunskapen som bygger på kontinuitet, upplevs ofta av samer själva som hotad, 

samtidigt som den förändras och anpassas till tidens förhållanden. Den är i hög 

grad osynlig för utomstående och skyddas och försvaras så att kunskapen behålls 

som en integrerad och levande del av kulturen. Samisk kunskapsöverföring är av-

görande för mina frågeställningar. 

Jag förklarar varför Indigenous Research Metodologies behövs och fungerar fram-

gångsrikt. Att utveckla metodologin och anpassa den till sydsamisk kontext inne-

bär att identifiera särskilda förhållanden, exempelvis beakta samers syn på sig 

själva, den historik de är påverkade av, den miljö och det samhälle de befinner sig 

i som ständigt förändras. Då gievrie inte längre används på samma sätt som förr 
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och nya behov vuxit fram, kommer gamla frågor och förhållningssätt i ny dager. 

Om dessa faktorer beaktas vid forskning på sydsamiskt område påverkas resultatet 

och innefattar även samers berättelser, tolkningar och upplevelser. Jag beskriver 

också svårigheter och fällor som forskaren lätt kan falla i. 

Jag ger jag exempel på hur arbete utifrån metodologin går till och vilka resultat det 

ger. Jag beskriver det teoretiska förarbetet och redogör för resultaten och hur man 

sedan kan gå till väga för att fördjupa kunskaperna i fält. Jag beskriver fyra utfärder 

där människor i olika åldrar, med olika kunskapsbakgrund och erfarenheter, arbe-

tar i ett och samma område. Utifrån de olika perspektiven läggs olika pusselbitar 

samman och en ny bild träder fram. 

I kapitel fyra studerar jag olika forskares sätt att diskutera kring samisk religion. 

En fråga är dess kontinuitet, vilka källor som används, vilken tid som behandlas 

och vilka begrepp som används. Här studerar jag också hur ämnet behandlas på 

några samiska institutioners hemsidor, vilket kan ge en indikation på hur ämnet 

betraktas inom det samiska folket idag. 

I det historiska kapitlet, kapitel fem, vill jag visa hur utmärkande tystnaden är om 

samerna. Deras röster hörs inte alls i de äldsta skriftliga källorna utan kan bara anas 

genom utomståendes beskrivningar, bland annat genom namnet på det folk som 

beskrivs. Skriftliga källor har länge haft företräde i historieskrivningen och sydsa-

misk arkeologi har etablerats som ämne först under 1980-talet. Sydsamernas när-

varo som folk har varit ifrågasatt, och sydsamiska områden har definierats som 

obebodda eller som vildmark. Trumman har också främst beskrivits av utomstå-

ende, ibland utifrån pressade samers utsagor, under missionering, förföljelse och i 

rättegångar. Den har dock varit uppmärksammad i forskningen och många frågor 

kring den har uppmärksammats. Den relationella synen på trumman har däremot 

inte fått lika stort fokus som den materiella. 

I takt med att kolonialstaten och kyrkan dragit administrativa gränser hörs samer-

nas röster, men deras egna gränser uppmärksammas bara indirekt. Den koloniala 

staten och kyrkan tog över tid ett allt fastare grepp om folket och området och 

övertog slutligen även utbildningsväsendet. 

Jag avslutar det historiska kapitlet med att visa exempel på egna samiska strävan-

den inom den högre västerländska utbildningen då samer på 1990-talet själva mo-

biliserade sig och upprättade nätverk genom konferenser och studieresor. Univer-

sitet och högskolor med samisk inriktning hade då etablerats i delar av samiskt 

område och utbyte mellan dem uppstod. 

Men kampen för att göra sina röster hörda är inte över. Tystande faktorer är verk-

samma även idag. Rasbiologin, som inte minst bedrevs från Sverige i början av 
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1900-talet, tillskrev olika folkgrupper olika värderande egenskaper. Dessa till-

skrevs folkgruppen som helhet och “rasen” gavs ett visst värde. Även om Rasbio-

login inte betraktas som vetenskap idag syns arvet i yttringar som nedvärdering av 

samiska kunskaper och i en generation tysta samer. Denna del av historien omsluts 

också av tystnad från majoritetssamhället. Det sker även i upprättandet av en norm 

av hegemonisk likhet där en majoritet mutar in och definierar verkligheten efter 

sitt eget perspektiv och där den egna rasismen tonas ner. Som svar har ett socialt 

konstruerat rasbegrepp antagits, bland annat av ett antal forskare som studerar 

dessa processer. Jag behandlar i det här avsnittet hur samer placeras i en mental 

geografi, så kallade orientaliseringar eller tropikaliseringar, och hur samers egen 

självidentifikation förbises, hur de tystas och marginaliseras.  

I kapitel sex ger jag en översikt av det studerade området Frostviken/Namdalen 

och dess befolkning samt redogör för hur samer organiserats och själva organiserat 

sig. Jag redogör för själva händelseförloppet när gievrie återupptäcktes sommaren 

2010, de frågor som aktualiserades hos de inblandade och vilka reaktionerna blev. 

Jag går därefter vidare med att presentera mina egna frågor, som jag ställt till mina 

samtalspartner och genom vilka jag närmat mig två av min avhandlings syften. 

Därefter presenterar jag svar jag fått i samtal och i berättelser. Jag avslutar med att 

redogöra för hur jag identifierat två olika synsätt, det materiella och det relation-

ella, och diskuterar dem. Utifrån detta resultat går jag vidare med frågan om vilken 

status de olika synsätten har och hur inlärningen går till. Här är tjänstemännens 

svar i fokus. 

I mitt sista kapitel sammanfattar, analyserar och diskuterar jag mina resultat. Frå-

gan om vem som definierar blir intressant. Blir bilden av saemieh och laedtieh 

annorlunda beroende på den forskandes kulturella bakgrund och beroende på om 

de vetenskapliga redskapen utvecklats inom en urfolkskontext, och hur?  

Avgränsning 

Att avgränsa området Frostviken/Namdalen geografiskt är inte så lätt. Samer är ett 

nomadfolk och renskötselområdet går ut till kusterna både i öster och väster. 

Språkligt kan den intresserade studera hur norsk eller svensk dialekt varierar hos 

bondebefolkningen i varje dalgång i området, men samers dialektvariationer går 

inte på samma sätt att studera utifrån det geografiska området (Thomasson 2012, 

Thomasson 2019). Betydelsen av Frostviken/Namdalen, ett sydsamiskt område i 

svenska Jämtland och norska Trøndelag, är alltså inte strikt geografisk utan jag 

använder, och utgår från, de renbetesmarker som de verksamma renskötarna i 

Frostvikens samebyar och Namdalens reinbetesdisktrikt idag använder. De områ-

den som deras föregångare sannolikt har använt under de senaste trehundra åren 

samt idéflödet därifrån. Det är alltså snarare en kulturellt enhetlig region, språklig 
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och idémässigt, än en geografisk. Jag har inte gjort jämförelser med andra samiska 

områden i större omfattning, inte heller har jag haft ambitionen att innefatta alla 

forskare som studerar samer i renskötselområden och deras förhållande till land-

skapet. Väl medveten om vita, europeiska forskare och deras bidrag som Hugh 

Beach, som skrev sin avhandling om Tourpon sameby (1981) och sedan bland an-

nat studerat samer på Kolahalvön, och Tim Ingold som i sin avhandling (1976) 

studerade Skoltsamiskt område, har jag lämnat utrymme för forskning kopplat till 

ett område som hamnat i marginalen i den akademiska diskussionen. I den relativt 

omfattande utgivningsström av akademisk litteratur om samer är andelen som lyf-

ter sydsamiska förhållanden blygsam. Likaså är de sydsamiska forskarna till anta-

let en handfull och i samtalet om samer hörs deras röster alltför lite. Eftersom jag 

relaterar min studie till Indigenous Research Paradigm får de mer kända icke-sa-

miska forskarna stå tillbaka. Deras röster hörs och deras verk citeras i det akade-

miska rummet så deras perspektiv är tillgängliga för den som önskar ta del av dem. 

Att låta det sydsamiska området definieras av forskare som själva är en del av det, 

med erfarenheter av att leva och verka i det är en del av Indigenous Research 

Methodologies syften. Utan att vilja förminska andra forskares ofta omfattande 

arbeten, intentioner och strävan är det en av Indigenous Research Paradigms vins-

ter att nå ny kunskap genom att utnyttja urfolks kunskaper och erfarenheter. Även 

om det det finns tydiga likheter mellan olika samiska områden, pan-samiskhet är 

inte bara identitetspolitik, kan detta inte tas för givet, utan bör studeras och fast-

ställas – något min studie bidrar till. Först när detta är gjort kan man göra systema-

tiska jämförelser eller anta ett pan-samiskt perspektiv. 

Det är i mitt tycke viktigt att lyfta sydsamiskt område och sydsamisk onto-episte-

mologi då det sydsamiska folket är en minoritet, som står under hårt tryck av såväl 

majoritetssamhällena som av majoritetssamisk influens. Ett exempel på en sådan 

influens är sättet att skriva benämningen för det sydsamiska folket på det akade-

miska språket engelska. Följden av den nordsamiska dominansen har blivit att den 

engelska stavningen på folket domineras av den nordsamiska stavningen – Sámi. 

Det långa Aet har i det nordsamiska alfabetet en egen beteckning: ett A med apo-

strof – Á. I sydsamiskan finns inte denna beteckning utan långt A skrivs med två 

A, vilket gör att den engelska benämningen på sig själv blir Saami. I engelskan bör 

därför det mest korrekta sättet att skriva samer i generell mening bli Sami men i 

stället används i allt högre grad Sámi. Gradvis blir alltså den nordsamiska benäm-

ningen Sámi normerande och även sydsamiska forskare väljer denna stavning i 

hopp om att bli lättare funnen, läst och citerad i den akademiska jakten på upp-

märksamhet och spridning. (Roche, Maruyama, Kroik 2018:xvi; Spangen 

2016:17; Kroik 2021) 

Med samma argumentation kommer mitt fokus ligga på urfolksforskning och fors-

kare som själva tillhör urfolk, samt Indigenous Research Methodologies även om 
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metodologi och metoder inte är unika. Inom akademin har samma kritik som urfolk 

fört fram även hörts och lett till förändrade metoder. Man kan därför säga att väs-

terländskt forskningsparadigm och Indigenous Research Paradigm möts. Men uti-

från ett urfolksperspektiv är det nog riktigare är att säga att de krockar. Fram till 

mötet faller nämligen alltför många från urfolken bort och det rum som erbjuds för 

diskussioner om dessa frågor domineras helt av forskare som inte kommer från 

urfolk. Forskare som tillhör urfolk är fortfarande jämförelsevis sällsynta och därför 

ligger mitt fokus inte på akademins uppgörelse med sig själv utan på de urfolk som 

lyckats ta sig in och utgör det som kan kallas Indigenous Research Methodologies.  

Teoretiska perspektiv 

Att definiera centrum och periferi 

Det finns många sätt att förstå, uppleva och beskriva sin verklighet. Alla befinner 

sig i sin upplevelsevärld, och den bestäms av varje individs tidigare erfarenheter 

och kunskaper.  

Jag beskriver ett geografiskt och kulturellt område, bebott av ett folk som jag själv 

är en del av. Området är min utgångspunkt. Mitt centrum. Men centrum kan vara 

andra platser för andra människor, och när jag befinner mig på mitt lärosäte, Upp-

sala universitet, hör jag folk säga att samerna lever i marginalerna. Den brasili-

anske pedagogen Paulo Freire skriver i sitt klassiska verk Pedagogy of the op-

pressed: ”The truth is, however, that the oppressed are not `marginals´, are not 

people living `outside´ society. They have always been `inside´ – inside the struc-

tures which made them `beings for others´.” (Freire 1996:55) 

Samer är ett koloniserat folk som ständigt måste förhålla sig till makten och de 

strukturer som skapats åt dem. Frostviken/Namdalen står under nationalstaterna 

Norge och Sverige. Nationernas huvudstäder och maktcentrum, exempelvis veten-

skapliga centra, ligger geografiskt, kulturellt och mentalt långt härifrån. Majori-

tetskulturens politiska beslutsfattande sker– främst på den svenska sidan – även 

kunskapsmässigt långt från Frostviken/Namdalen. Sett ur kolonialmaktens cent-

rum är området perifert. 

Makten är långt mer än den som artikuleras politiskt. Politik är, liksom vetenskap 

ett maktmedel menar litteraturvetaren Stefan Jonsson (2001:29) och fortsätter:  

Den plats där kunskapen ackumuleras kan definieras som världens centrum, medan 
de Andra platserna som fråntas såväl information som egendom, kommer att utgöra 
världens periferi. Vår definition av vetenskap är otänkbar förutan ett sådant nätverk 
där det finns ett centrum och en periferi. Uppgifter och företeelser ackumuleras 
gradvis i centrum, något som sedan gör det lättare för centrum att ackumulera mer. 



42 

Det som ansamlats i centrum kan kallas kunskap; men det är samtidigt makt, kapital 
och profit. 

Centrum varierar alltså beroende på vem man är och var man är. För mig är Frost-

viken/Namdalen mitt centrum. Men om jag befinner mig på mitt lärosäte möter jag 

människor i en annan verklighet. De flesta av dem utgår från ett annat centrum. De 

definierar verkligheten på ett annat sätt än jag, alla utifrån sina erfarenheter och 

kunskaper. Våra kulturell kontext än jag. Att bestämma vad som är centrum och 

vad som är periferi är att bestämma ett maktförhållande. 

Att muta in och definiera verkligheten 

Verkligheten konstrueras ständigt och någon gör det. Jonson skriver att de koloni-

ala upptäckarnas beskrivningar av det nya och okända och deras vilja att inlemma 

beskrivningarna i kunskapens arkiv, handlar inte om att framställa begrepp som 

överensstämmer med en redan befintlig verklighet. Vad upptäckarna gör är snarare 

att konstruera eller rent av uppfinna en ny verklighet, som inte har något att göra 

med den verklighet som aztekerna och andra folk i `Amerika´ levde i (Jonsson 

2001:37). 

Kurkiala diskuterar också konstruerandet av verkligheten ur ett maktperspektiv, 

när han beskriver svenskarnas svårighet att acceptera skillnader – inte minst små 

skillnader: 

I Sverige vill vi ge alla en plats. Ingen ska behöva stå utanför. Det är svårt att vara 
radikal i Sverige. Politikerna är ju så snälla. Varje liten obskyr grupp ska få sin egen 
lokal. Folkhemmet har många rum. Strävan efter konsensus har lett till ett behov av 
att tona ned, tabubelägga eller dölja skillnader och istället söka likheter. (Kurkiala 
2005:23) 

Han menar att denna rädsla för skillnader inte bara uttrycks i mötet med människor 

med olika kulturell bakgrund utan bottnar i en hel kosmologi, en världsbild, som 

ser talet om skillnader som ett hot: ”Vi har fått för oss att skillnader med någon 

slags automatik implicerar ojämlikhet och att bekämpandet av skillnader därför är 

ett progressivt projekt. Detta bekämpande av skillnader är inte bara politiskt utan 

i lika hög grad intellektuellt.” Kurkiala frågar varför det är så och besvarar frågan 

med ”Vi vill ha ett jämlikt samhälle, vi vill tro på allas lika möjligheter. Vi vill 

gott. Men här finns något mer, något som inte handlar om välvilja utan om att muta 

in rätten att definiera verkligheten.” (Kurkiala 2005:24) 

Rätten att muta in och definiera verkligheten utgör ett maktmedel som den koloni-

ala makten använder i samhället. Detta maktmedel fortsätter in i den fas som litte-

raturteoretikern Gayatri Spivak kallar neokolonialismen, en mindre territoriell, 

mer ekonomisk kolonialism som ger en falsk känsla av frihet (Spivak 2009:413). 
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Det neokoloniala samhällets kunskapsinstitutioner definierar verkligheten och de-

finierandet är i sig politiskt. Detta uttrycker till exempel hawaiianska Haunani Key 

Trask, forskare i politisk teori, aktivist och författare, när hon efterlyser seriösa 

diskussioner bland antropologer om deras politiska roller, deras plats på Hawaii 

och deras ansvar för det hawaiianska folket. Hon vill se interna diskussioner bland 

forskare om konsekvenserna av deras arbeten om hawaiianer och de etiska kon-

flikter som uppkommer ur forskarnas arbeten (Trask 1999:131). 

Detta maktmedel, att muta in och definiera verkligheten, kämpar saemieh i Frost-

viken/Namdalen dagligen emot – samtidigt som man också kämpar för att leva i 

en fredlig relation med det omgivande samhället – för att bevara sitt kulturella 

levnadssätt och behålla sina kunskaper genom att ständigt följa med i tiden, och i 

förändringsprocesserna. Vanligen utan större möjlighet till dialog. Och om dialog 

är möjlig är villkoren och spelreglerna redan satta – men inte av samer som folk. 

Medan samerna i det koloniala samhället i Frostviken/Namdalen i hög grad är 

medvetna om att deras verklighet definieras av andra, om än inte i varje enskild 

aspekt, är medvetenheten hos majoritetssamhällets representanter ofta mindre. En 

anledning är att samernas definitioner av verkligheten många gånger är osynlig för 

majoritetssamhället. Majoritetssamhället förmedlar på olika sätt hur det ÄR. Det 

är ju så här. Detta är den sanna verkligheten. Att det kan finnas en annan verklig-

het, levande men inte synlig för dem, tycks inte ens tänkbart. Ytterligare en anled-

ning kan vara att det skulle svida att måsta konstatera att samer inte tillåts definiera 

sin egen verklighet och att de som hindrar dem är de som uppehåller maktsystemet. 

Det inbegriper många människor som inte själva ser sig som förtryckare: tjänste-

män, lärare, forskare och vanliga hederliga samhällsmedborgare. 

Samerna i Frostviken/Namdalen har haft gott om tid att utveckla språk, termer, 

redskap och kunskaper om djur, natur, jakt, renskötsel och all slags överlevnad just 

här. Det är också en utbildning. Idag är saemieh sedan lång tid ett koloniserat folk, 

där mycket av samisk kunskap trängts bort – men långt ifrån all. Saemieh skiljer 

sig fortfarande från majoritetsbefolkningen – som ett kulturellt enhetligt folk. Pre-

cis som hos många andra hårt trängda urfolk har saemieh som folk lyckas behålla 

en stor del av sina kunskaper. Osynligt och i tystnad. 

Forskarens bild av sig själv och de Andra 

Forskaren är en person med makt. Det är en person som definierar verkligheten. 

Forskaren beskriver den Andre men beskriver samtidigt sig själv, kanske inte alltid 

medvetet. Bilderna av de Andra är i hög grad en motbild av den beskrivandes egen 

värld (Jonsson 2001:37; Mihesuah 1998:ix–x; Said 2004; Loomba 2005:069). 

Idéhistorikern Mikela Lundahl skriver i sin avhandling (2005:9) ”Bakom frågan 
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vad är en neger (eller vad är en kvinna) ligger frågan om vad en människa är. Den 

som undrar vad en neger är undrar sannolikt vem hon själv egentligen är.”  

Den forskare som studerar samer använder sig själv som ett redskap vid sina stu-

dier och står därför själv också i fokus i arbetet. Forskaren definierar sig själv och 

den Andre, medvetet eller omedvetet, men också platsen. Jonsson visar, som vi 

såg, hur de koloniserande européerna förde in nya begrepp som inget sade om plat-

sen och om hur den var förr, innan de kom. De säger däremot något om det som 

tog över (Jonsson 2001:36–37). Jonsson uppmärksammar de namn som det som 

idag kallas Amerika gavs av de koloniserande, namn som anspelar på att det var 

ett nytt land, en ny värld: mundus novus, terra nova och New found land eller terra 

nullius, ingenmansland, men de samhällen man mötte hade existerat i årtusenden 

före Columbus. Det landet låg knappast och väntade på ägare (Jonsson 2001:35). 

Genom att definiera den Andres kultur definierar forskaren sin egen verklighet el-

ler önskan om hur den ska se ut. Det lyfter Edward W. Said (2004), professor i 

engelskspråkig litteratur, fram i sitt epokgörande arbete Orientalism. Said menar 

att skapandet av Orienten och ämnet Orientalism hade det outtalade syftet att be-

kräfta européns och Europas överlägsenhet över Orienten. Skapandet av det veten-

skapliga ämnet blev alltså ett maktmedel i händerna på europeiska forskares behov 

att bekräfta sig själva. 

Haunani Key Trask (1999:43) talar om den begränsade möjligheten för urfolken 

på Hawaii att definiera sig själva: ”Because of colonization, the question of who 

defines what is Native, and even who is defined as Native has been taken away 

from Native peoples by Western-trained scholars, government officials, and other 

technicians.”  

På samma sätt har samer sällan möjlighet att avgöra vem som är same och vad som 

är samiskt i forskningsstudier eftersom de sällan befinner sig i forskarpositioner 

och därmed saknar den makten. 

Forskaren definierar också historia. En vanlig utgångspunkt när ett koloniserat 

folks historia skrivs är att ta utgångspunkt i kolonisationen. Därmed skrivs koloni-

satörerna in i historien, och innan dessa finns bara ett historiskt tomrum. Detta 

synsätt – som tar ett europeiskt perspektiv och beskriver de Andras historia, relig-

ion och kultur som statisk, tidlös, och frusen – kritiseras av flera forskare (Nakata 

2007:16; Loomba 2005:114; Smith 2012:32; Gardell 2011:66–67; Said 2004; Fos-

sum 2006:1; Spangen:2016:24). Den normerande linjära historiesynen som en en-

hetlig framstegsskildring har kritiserats för att den endast lyfter fram någras berät-

telser och döljer andras. Genom att göra så definieras urfolkens områden och histo-

ria bort. Deras egen historia raderas. Istället förordas en mångfald av, ofta motstri-

diga, berättelser (Loomba 2005:026). Det är just de motstridiga berättelserna som 

möter oss i den äldre samiska historien (Bäckman 2013a: 29). 
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Nakata (2007:16) beskriver den europeiska forskaren MacFarlanes metod och ut-

gångspunkt från dennes forskning år 1871 av de studerade urfolken på Torres Strait 

Island: ”By using developements in the civilized world as a benchmark, the `un-

civilized´ world he was approaching was easily conceptualised as static, implying 

a society that knew no change or progress, a society from the past rather than with 

a past.” Intentionen var att tämja, civilisera och eliminera det okända och föra reg-

ionen ut i den kända världen. 

Han beskriver sitt intryck av forskarnas studier om hans folk, Torres Strait Is-

landers: “To me, they seemed to be less about `me´, `us´or `our situaton´ and more 

about what people with academic knowledge – `the experts´ – thought about these 

things. It was as if Indigenous people were an object of study viewed from the 

confinesce of a fixed vantage point. Our perspective – the Islanders´ point of view 

– was mostly obscured from view and, it would seem, irrelevant as it could always 

be explained away by theoretical knowledge.” (Nakata 2007:2) 

Sydsamiskt område har forskningshistoriskt också beskrivits på ett sådant sätt, vil-

ket forskare som Bäckman (2013b:30), Hermanstrand (2009b:488–489) och Dun-

fjeld-Aagård (2007:53) också påpekat. 

Dessa bilder beskriver snarare bilden av erövrarna, segrarna, och deras konstrukt-

ioner än av de Andra, det folk man vill skildra. Genom att uppehålla en sådan bild 

skapas även de historiska förlorarnas karaktärer och deras historia. Det styrker mo-

tiven för att kolonisera och upprätthålla kolonisationen. De upphör inte heller med 

kolonisatörernas tillbakadragande eller, som i fallet samer och Saepmie, med att 

tiden gått. Snarare har bilderna, systemen och ramarna etablerats och gör det allt 

svårare att genomskåda skälen eftersom traditionen uppnått en status av självklar-

het. 

Att tillägna sig kunskap i en föränderlig kultur 

Kontinuitet och förändring hör samman. Att dödförklara urfolkens kulturer i vår 

samtid bygger ofta på en syn på urfolks kulturer som essentialistiska och statiska 

istället för föränderliga och dynamiska (Trask 1999:128; Nakata 2007:178–179). 

Kurkiala (2005:91–93) talar om kulturer som stadda i förändring, de är aldrig rena 

eller ursprungliga utan alltid resultatet av tidigare eller pågående förändringspro-

cesser. Kurkiala menar att forskningsklimatet och kultursynen hos forskaren är 

mycket avgörande. Den kultursyn som präglat och fortfarande präglar forskningen 

om Nordamerikas indianer från 1800-talet och in till idag vidhåller implicit eller 

explicit att kulturer kan definieras utifrån sitt innehåll. Han skriver att varje kultur 

ansågs innehålla en uppsättning praktiker, föreställningar, berättelser och tradit-

ioner som definierade dess särart. Om kulturer definierades i termer av sitt innehåll 
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innebar de också att de var kvantifierbara entiteter. Kulturen minskade då den drä-

nerades på sitt innehåll. Assimilation var den process varigenom det autentiska 

kulturella innehållet antingen försvann eller ersattes av importerat gods. Kultur var 

något man hade i mindre eller högre grad, ett från människan externt objekt som 

man kunde förlora eller, mer sällan, återerövra. Enligt den synen hade indianerna 

förlorat merparten av sin kultur men ändå bibehöll de i sina reservat, i motsats till 

vad många profetior förkunnat, en särart som det var en utmaning att förstå. 

Idag betonas inom det dominanta om än lösligt sammanfogade samhällsvetenskap-

liga teoribygget snarare process och avvikelse än struktur och konformism, för-

ändring snarare än tradition, individ snarare än kollektiv, och strukturerna och 

mönstren bleknar. Kurkiala vill se kulturer, inte som statiska strukturer som repro-

duceras av förkulturellt programmerade robotar, utan som pågående processer av 

meningsbyggande som innefattar individen som aktiv uttolkare. Han skriver 

(2005:92–93): ”Det ofullgångna i varje struktur tvingar individer själva att lägga 

fram ett förslag på hur man ersätter den frånvaro av sammanhängande mening som 

utmärker den livsvärld som de befinner sig i. Ur detta perspektiv kan man varken 

hävda att forskaren eller informanten har tillgång till ett koherent kulturellt me-

ningssystem. De tvingas hela tiden uppfinna det genom att tillföra det sin tolkning, 

sin `läsart´.” 

Mitt arbete utgår från dagens samer i Frostviken/Namdalen och den kultur de exi-

sterar i idag. Den kulturen är en dynamisk levande sådan med rötter i en kultur 

som bara är delvis känd genom litteraturen och som främst skrivits av andra och 

på andras villkor. Men jag utgår från att den alltid varit levande och dynamisk, 

även om den inte blivit skildrad så i majoritetshistorien. 

Stefan Jonsson talar om att centrum ackumulerar mer kunskap. På så vis ökar den 

samlade kunskapen. En person som har kunskap kan också gå vidare för att, utifrån 

sin kunskap, samla mer kunskap. I och med att kulturen är ständigt föränderlig 

förändras även kunskapen. Den som finns i kulturen uppdaterar sin kunskap i takt 

med att den förändras. Kulturell kunskap leder till mer kunskap och kulturell kom-

petens, som leder till ännu mer kunskap. Det betyder att en utomstående måste 

anstränga sig för att tillägna sig den kunskap någon som är född inom kulturen 

redan har. Kunskap överförs och skapar en kontinuitet, samtidigt som kunskapen 

ständigt anpassas till sin samtid. 

Den akademiska världen har kommit till i, och utvecklats i en verklighet som skil-

jer sig från den samiska i Frostviken/Namdalen. Saemieh har inte kunnat påverka 

akademin och först idag kan vi prata om en sydsamisk akademi bestående av syd-

samiska forskare. Akademin där jag skriver min avhandling producerar kunskap 

och även om vi lär oss att ständigt kritisera denna kunskap finns ändå där en auk-

toritet och ett ”sanningsanspråk” – och en legitimering av en sanning. Vi följer 
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litteraturlistor, och vissa böcker ska man känna till, medan andra inte är lika vik-

tiga. De verk vi bör känna till är ofta skrivna av européer och amerikanare. På 

senare tid har man inom den akademiska tradition jag skolats i fokuserat på mak-

ten, inte minst inom det koloniala/postkoloniala studiefältet. Den akademiska värl-

den är i hög grad en kolonial sådan. Det har inte minst den postkoloniala forsk-

ningstraditionen på senare år framhållit. Den kontext forskaren förväntas skriva 

inom rymmer i första hand andra akademiker, gärna etablerade sådana. Och aka-

demiker och forskare har makt. 

Mitt arbete bryter på flera sätt mot akademiska traditioner genom att försöka efter-

sträva en kontext med mina läsare som i högre grad präglas av den kultur jag be-

skriver. Den är mer informell, rösten är mer personlig, jag är min egen källa, den 

traditionella, mer formella akademikern kan känna sig exkluderad och obekväm. 

Men på det sättet tror jag att det – under stora svårigheter och med reservationer – 

kan vara meningsfullt att försöka skildra andra folks sanningar genom akademins 

vetenskapliga redskap. Främst för att jag tror att den är föränderlig och definieras 

socialt. Om fler olika människor, människor som tidigare stängts ute, deltar i denna 

akademiska kontext kan den också förändras. 

Den maoriska forskaren Linda Tuhiwai Smith, som företräder en forskningsinrikt-

ning jag nu ska presentera, talar om nya vägar för att nå kunskap, nya sätt att tänka 

och tala om forskning kring och med urfolk (Smith 2012:xix). Jag delar hennes 

ambition. 
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2. Indigenous Research Methodologies 

Något nytt växer fram 

I ursprungsfolkens egna led har det vuxit fram en forskningstradition, främst i län-

der med ett relativt materiellt välstånd och gemensamt majoritetsspråk, ofta eng-

elska (Förenta staterna, Kanada, Australien, Nya Zeeland). Dessa faktorer har lett 

till att urfolk i dessa nationer kunnat ta högre utbildningar trots att de oftast är 

underprivilegierade materiellt sett jämfört med majoritetsbefolkningen. Även om 

det är glest mellan akademiker från ursprungsfolk och dessa oftast arbetar en-

samma på sina respektive institutioner och lärosäten, har de genom nätverk, kon-

ferenser och sina publikationer funnit varandra och upprättat samarbeten.  

Denna forskningstradition som uppstått genom sådana möten bygger på urfolkens 

gemensamma kritik mot forskningsindustrins syften, metoder, resultat och forska-

res ointresse för dess konsekvenser och sitt eget ansvar som forskare. Vetenskapen 

och forskningen kritiseras för att fungera som ytterligare ett kolonialt verktyg, och 

för att inte stämma överens med urfolkens självbilder och upplevelse av verklig-

heten. (Kovach 2009:12, 20; Wilson 2008:53; Trask 1999:128–130; Smith 2012: 

x–xi). Begreppet västerländsk är därmed väldigt viktigt och utgör den mall som 

urfolksforskningen tar spjärn mot. 

Västerländska teorier, metoder och resultat kritiseras i linje med forskning, grun-

dad på Edward Saids arbeten, för att upprätta en vit, Euro/Amerikansk, patriarka-

lisk norm motiverad av en forskare som passar inom dessa kategorier. Att följa en 

sådan norm är också villkoret för att forska. Redan upprättade ”sanningar” repro-

duceras därmed utan att någon lyssnar på urfolkens åsikter om dessa. (Kovach 

2009:20; Wilson 2008:53; Trask 1999:128–130; Smith 2012:x–xi; Kovach 

2009:12; Cavender Wilson 1998:25, Wilson 2008:48–49) (Said [1978] 2004) 

Genom att denna norm ständigt bekräftas i vardagen, bekräftas och studeras de 

västerländska forskarnas bilder och fantasier av urfolken utifrån denna hegemoni. 

Processen befäster den västerländska forskarens syn på sig själv som tillhörande 

ett överlägset folk med ansvar att ta hand om och assimilera, alternativt avskilja, 

marginalisera och ”beskydda” urfolken och därmed deras kulturer, språk och sam-

hällen. De som har makten att definiera de universella kategorierna, har också 
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makten att skapa institutioner, inflytande och karriärer. Kolonialismens vetenskap-

liga mål och dess universella lagar och regler är inte oskyldiga eller neutrala. Kol-

onialtidens värderingar lever i hög grad kvar på våra vetenskapliga institutioner 

intill denna dag varför frågan om vad som är ”rätt” vetenskap och ”god” vetenskap 

måste granskas kritiskt. (Smith 2012:175–176) 

Urfolk har tvingats att delta som passiva objekt i en forskning de aldrig bett om – 

en ideologiskt kolonial, förnedrande, kulturellt färgad sådan. De har inte själva fått 

vara med i att skapa dess former och har i begränsad eller liten omfattning fått ta 

del av forskningsresultaten lika lite som de har tillfrågats om de velat bli utforskade 

eller vad de i så fall velat ha studerat. (Wilson 2008:15) 

Den nordsamiska forskaren Rauna Kuokkanen (2006:46) skriver: ”Not surpris-

ingly, after centuries of being studied, measured, categorized and represented to 

serve various colonial interests and purposes, indigenous peoples now require that 

research dealing with indigenous issues has to emanate from the need and concerns 

of indigenous communities instead of those of an individual researcher or the dom-

inant society. They have called attention to the fact that indigenous peoples and 

their communities are not resources to be exploited for individual purposes such 

as advancing academics careers.” 

I sin bok Reshaping the university från 2008 argumenterar hon för att universite-

tens misslyckade försök att inkludera urfolk, vilka som regel är underrepresente-

rade i akademin världen över, beror på att urfolks världssyner inte innefattas. On-

tologiska och epistemiska skillnader försvårar urfolksstudentens möjligheter att 

tillgodogöra sig, och delta i undervisningen som förpackas i västerländska be-

grepp, ramar och värden. Ansvaret för ett lyckat studieresultat förläggs helt till 

urfolksstudenten och tanken att urfolksstudenten med sina erfarenheter, sitt kultu-

rella bagage och sina världssyner kan bidra till att förändra akademin till det bättre 

tas inte i beaktande. I boken argumenterar Kuokkanen att urfolksstudenten är en 

gåva till akademin men som inte tas emot som en sådan och därför går båda parter 

förlorande ur mötet. 

Indigenous Research paradigm (Wilson 2008:52), är benämningen på ett alterna-

tivt paradigm som beskrivs av Wilson som en uppsättning filosofiska ideér som 

utgör grunden till Indigenous methodologies. Indigenous research methodologies 

har vuxit fram ur akademin och särskilt fruktsamma har institutioner som bedriver 

urfolksstudier varit då dessa institutioner specifikt uppmärksammar alla slags äm-

nen och studier, kvalitativa som kvantitativa, som berör urfolk.  

Samtidigt som det är viktigt att betona att riktningen vuxit fram ur akademin, vilket 

ger den nödvändig status, så är det nödvändigt att det är urfolksrepresentanter som 
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utgör dess grund. Något annat skulle vara omöjligt med tanke på den misstro aka-

demin lagt grund till bland urfolk. De etiska aspekterna är ofta stommen i urfolks-

forskningen men kan inte begränsas till dessa, då kritiken också visar att grundläg-

gande förhållningssätt som är gemensamma för urfolk världen över leder vidare 

till andra frågor. Det politiska perspektivet är Indigenous methodologies andra ben 

medan det tredje är det kunskapsteoretiska, där begreppen ontologier och episte-

mologier, eller med Finbogs (2020) term onto-epistemologi blir särskilt viktiga 

som grund i paradigmet. 

Begreppen Indigenous Research Paradigm och Indigenous Research Methodology 

är två av många i urfolksstudier. Sedan Linda Tuhiwai Smith skrev sin bok Deco-

lonizing Methodologies 1999 som fick ett stort världsomspännande genomslag har 

det skett en explosion av begrepp, metoder och hybridkonstruktioner som kan göra 

det svårt att orientera sig. (Denzin, Lincoln 2008: x, xi) Jag kommer att försöka 

reducera de många begreppen på bekostnad av mångfalden och hålla mig så långt 

det är möjligt till samlingsbegreppet Indigenous Research Methodologies. 

Indigenous Research Methodologies tar utgångspunkt i de erfarenheter som visat 

hur mycket urfolk – trots olika traditioner, historia, språk och avstånd – sinsemel-

lan har gemensamt och som gjort att forskningens metoder blir så lika när de utförs 

av urfolk själva. Att urfolk själva får tillgång till universitet, forskar och undervi-

sar, blir både ett motstånd mot assimilation och en kritik mot kolonisationen och 

dess värderingar. Men också ett kraftfullt sätt att bevara, skapa, behålla och över-

föra sina egna kunskaper. 

Forskningstraditionen är inte så gammal men inte heller helt ny. Från och med 

1970-talet räknar Wilson med en uttalad urfolksforskning, om än huvudsakligen i 

traditionell västerländsk stil som gradvis utvecklat Indigenous Research Para-

digm. Genomslaget har dock kommit under 2000-talet då ett urfolksparadigm er-

känts och fått acceptans vid flera inflytelserika universitet och med det erkännan-

det att ursprungsfolk har egna världssyner (Wilson 2008:52–53). 

Då Indigenous Research Methodologies vuxit fram över världen av forskare som 

inte nödvändigtvis har en relation till varandra, är det svårt att ge en översikt. I väst 

ses dock Vine Deloria Jr som en av pionjärerna. Hawaiianska Haunani-Key Trask 

är en förgrundsgestalt för framväxten av studier om och av det indogena Hawaii. I 

sin bok från 1999 beskriver hon Hawaii från ett urfolksperspektiv och ger samtidigt 

ett dokument över svårigheterna att ta sig in i akademin som hawaiianska. Martin 

Nakata är den förste från ursprungsfolken på Torres Strait Island att ta en dok-

torsexamen. Hans arbete Disciplining the savages – Savaging the Disciplines, är 

en kritisk genomgång av de vetenskapliga undersökningar som företogs av väster-

ländska vetenskapsmän i slutet av 1800-talet på Torres Strait Island. Dessa under-

sökningar satte riktlinjerna för dagens hierarkiska utbildningssystem. Maoriska 
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Linda Tuhiwai Smith gav riktningen ett internationellt genomslag med verket 

Decolonizing Methodologies (1999) och hon får tillsammans med sin man, Gra-

ham Smith, ses som förgrundsgestalter för accepterandet av en form av Indigenous 

Research Methodologies, även om hon kallar den Decolonizing methodology. 

Ganesh Devy, professor i engelsk litteraturkritik har över lång tid studerat och ar-

betat med Indiens ursprungsfolk, som går under samlingsnamnet Adivasi, helt i 

linje med Indigenous Research Methodologies. I sitt verk A Nomad Called A Thief. 

Reflections On Adivasi Silence från 2006 behandlar han den tystnad som är så ut-

märkande för ursprungsfolken och deras historia och han fyller också i tystnaden 

genom att berätta sin egen historia som aktivist tillsammans med de utsatta. Han 

diskuterar också deras kunskapssystem och levnadsvillkor som han får kunskap 

om genom anpassade metoder. Den tidigare presenterade Shawn Wilson och Mar-

garet Kovach, forskare med härstamning från Pasqua, Okanese First Nations i nu-

varande Kanada, är båda framgångsrika inom Indigenous Research Methodologies 

idag och mitt arbete har präglats starkt av Wilsons arbete Research is Cermony. 

Indigenous Research Methods från 2008 och Kovach Indigenous methodologies. 

Characteristics, Conversations, and Contexts från 2009. 

Indigenous Research Methodologies är fortfarande under utveckling. Man kan se 

hur en samisk forskare, som litteraturvetaren Harald Gaski, över tid använt sig av 

samiskt tänkesätt, även i sina presentationer i den akademiska världen, utan att han 

för den skull kallat det Indigenous Research Methodologies. Avhandlingar som 

Krister Stoors Juoiganmuitalusat – jojkberättelser: en studie av jojkens narrativa 

egenskaper från 2007 har också karaktär av Indigenous Research Methodologies. 

Rauna Kuokkanen, feminist och politisk teoretiker, nordsame från finsk sida, har 

banat väg för Indigenous Research Methodologies genom sina arbeten. 

Den norska, nordsamiska religionsforskaren Jorunn Jernsletten, som själv skrev 

sin avhandling (2009) utifrån Indigenous Methodologies, använder termen urfolks-

forskning, kanske för att termen Indigenous Research Methodologies inte hade sla-

git igenom då, på samma sätt som det gjort idag. Urfolksforskning kan dock betyda 

olika saker, som att forskaren själv kommer från ett urfolk och forskar om urfolk 

eller att forskaren inte själv kommer från ett urfolk men forskar om urfolk. Det är 

alltså i hög grad upp till forskaren själv att avgöra vad som kan kallas Indigenous 

Metodologies och vem som använder Indigenous Research Methodologies. I mitt 

arbete kommer jag att försöka visa olika komponenter/karaktärer som kan samlas 

i begreppet Indigenous Research Paradigm som jag i hög grad förstår som en po-

sition och från vilken Indigenous Research Methodologies utgår. 

För mig är Indigenous Research Methodologies en paraplyterm för flera forskares 

olika metodologiska idéer utifrån sina respektive forskningsfält (ofta, men inte all-

tid, kvalitativa). De är inte identiska därav methodologies i pluralis. När det gäller 
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den sydsamiska versionen som jag presenterar längre fram i arbetet kommer jag 

dock att essentialisera den som en metodologi och använda singularis. 

På norsk sida har doktorsavhandlingar publicerats utifrån Indigenous Research 

Methodologies. Skoltsamiska Jelena Porsanger lade år 2006 fram sin avhandling 

Bassejoga čáhci: Gáldut nuortasámiid eamioskkoldaga birra álgoálbmotmetodo-

logiijaid olis. Vannet i den hellige elva: Kildene til den østsamiske religionen sett 

i lys av urfolksmetodologi. Jorunn Jernsletten lade fram sin avhandling i religions-

vetenskap, Bissie Dájve, Relasjoner mellom folk og landskap i Voengel-Njaarke 

sïjte år 2009 och hennes syster, Kristin Jernsletten, lade 2011 fram avhandlingen 

The hidden children of Eve: Sámi poetics guovtti ilmmi gaskkas inom ämnet litte-

raturvetenskap. Anette Langås Larsen disputerade med avhandlingen Mapping the 

experience and use of traditional healing in Northern Norway Among conventional 

health care providers, users and traditional healers år 2018, Ellen Marie Jensen 

lade år 2019 fram sin avhandling Diasporic Indigeneity and Storytelling across 

media: a Case study of Narrative of Early Twentieth Century Sámi Immigant 

Women och 2020 kom Liisa-Rávná Finbogs avhandling It speaks to you – Making 

kin of People, Duodji and Stories in Sámi museums. I Sverige har det inte produ-

cerats avhandlingar utifrån Indigenous Research Methodologies i samma omfatt-

ning, men Christina Åhréns avhandling i etnologi ”Är jag en riktig same?”En et-

nologisk studie av unga samers identitetsarbete (2008) uppfyller de krav jag ställer 

på en avhandling utifrån Indigenous Research paradigm. Ragnhild Nilsson lade 

fram sin avhandling Att bearkadidh om samiskt självbestämmande och samisk 

självkonstituering 2021.  

De internationella verk jag använder och fogar in under paraplytermen Indigenous 

Research Methodologies har alla skrivits av forskare med urfolkshärkomst och 

med urfolkstematik, men jag använder mig även av forskare som inte själva tillhör 

ett urfolk och vars verk direkt kan relateras till Indigenous Research Paradigm. 

Indigenous Research Methodologies används ofta, men inte alltid, i pluralis och 

meningarna går isär om vilket som är mest korrekt. Jag använder begreppet i plu-

ralis (Porsanger 2011:60; Gaski 2013:117). 

Varianter av Indigenous Research Methodologies har utvecklats under flera olika 

namn och riktningar som Technoscience, Community Based Participant Research, 

Innovationsforskning, Collaborate research, och, Aktionsforskning, alla med ge-

mensamma komponenter. Mitt fokus ligger på den forskning som bedrivs av per-

soner som själva definierar sig som tillhörande urfolk och som uttalat använder sig 

av termen Indigenous Research Methodologies. Indigenous Research Paradigm, 

förstår jag som termen för den referensram och den världssyn som bygger på erfa-

renheten att vara urfolk – det är erfarenheter som överförs och etableras inom ur-

folkens gemenskaper från födseln och präglar personen livet ut. Avspeglingar av 
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denna referensram identifieras i urfolkens ageranden, val och vardag oavsett var 

de befinner sig i världen. Medan representanter för den refleksiva antropologins 

företrädare ifrågasatt den positivistiska grund och de koloniala förhållanden som 

präglade diciplinens ursprungs och numer strävar efter ett jämlika förhållande till 

de folk de studerar, så bär antropologin fortfarande ett tungt arv där den klassiska 

litteraturen, född ur kolonialismen och studiet av Den Andre reproduceras in i den 

senare litteraturen och präglar stämningen i universitetssalarna. I samtal, inlägg i 

sociala medier och diskussionsforum som SSITA (Student Storytellers Indigeni-

sing the Academy) och TADMI (Talks about Decolonisation, Methodology and 

Indigeneity) vittnar deltagarna om den förödmjukelse urfolksstudenten och fors-

karen måste utstå för att kunna ta sina examina. Den djupa misstro som är följden 

av århundraden av stigmatisering, rasism och stöld i vetenskapens namn präglar 

fortfarande förhållandet mellan urfolken och akademins företrädare. Fortfarande 

vittnar urfolksstudenter om en fientlig akademin som begår våld mot deras episte-

mologier och ontologier och många, däribland jag själv, har avbrutit de akade-

miska studierna för att motståndet till ett jämbördigt inträde i det akademiska kol-

legiet varit övermäktigt. Maktstrukturer låter sig inte demonteras frivilligt. In-

digenous Research Methodologies har fötts ur kritik mot akademin av urfolks re-

presentanter som tagit sig genom nålsögat och lyckats etablera sig där. Fortfarande 

är de i minoritet. 

Begrepp och form 

Forskarens position och insikten om dess betydelse är avgörande i Indigenous Re-

search Methodologies. Människans erfarenhet påverkar hela ens seende och då 

forskaren är människa kommer subjektivitet ofrånkomligen att styra det veten-

skapliga arbetet. Margaret Kovach konstaterar: ”We know what we know from 

where we stand” (Kovach 2009:7). Människan är ett subjekt och därför måste mo-

tiven bakom arbetet blottläggas. Vilken typ av kunskaper och idéer är bärande? 

Varifrån kommer dessa? Finns ett (dolt) maktperspektiv, och finns dolda syften 

inbäddade? Vem är det som bär fram dessa kunskaper och idéer och varför? Det 

handlar alltså lika mycket om att blottlägga alla sina bakomliggande motiv till 

forskningsfrågorna som att redogöra för sina intressen i dem, och för sin kunskaps-

bakgrund. Att redogöra för hur forskningsfrågorna växte fram är viktigt och ten-

derar att inkluderas som ett särskilt avsnitt i verk skrivna inom Indigenous Rese-

arch Methodologies (Kovach 2009:109–120; Wilson 2008:22–32).  

Kimberley Tallbear inleder en artikel från 2014 med att förklara hur hennes egen 

medvetenhet i tidig ålder grundlades av den klassiska boken Custer died for your 

sins av Vine Deloria Jr. Denna bok, och hennes mammas bibliotek av alternativa 
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historieböcker, kritiserade de dominerande nordamerikanska berättelser som god-

tog det moraliskt riktiga med USA:s nationalprojekt. Hon berättar:  

As a result, it has become second nature for me to ponder the politics that run 
through knowledge production at every stage – how authors and researchers begin 
where they do, which audiences they imagine will receive their knowledge produc-
tion, and what leads them to assume that they should research a subject or object. 
Where their research questions come from, out of which life experiences or cultural 
assumptions, and not others? I wonder how researchers gain access to subjects, who 
brokers their research relationships, how much it costs to do research, and who 
funds research. I think about which research protections are in place and whos cer-
tifications, laws, and policies guide those protections. I wonder who controls and 
has access to data and whos languages are at play. (Tallbear 2014:175) 

Att forskaren har en begränsad kunskap och styrs av sina erfarenheter gör att denne 

talar ur en viss position. Det är ett skäl till att jag-formen gärna används inom 

Indigenous Research Methodologies. Men det finns fler skäl än så. Mycket av det 

som urfolksforskarna talar om har varit dolt eller ointressant för forskare som fors-

kat med urfolken som objekt. (Chilisa 2021:100) Urfolksforskaren är därför många 

gånger sin egen källa, som kan berätta en alternativ historia, och använder sin egen 

röst och erfarenhet för att beskriva verkligheten. Kontrollapparaten är det egna 

samhället. En urfolksforskare måste beskriva verkligheten i enlighet med sin kul-

tur. Beskrivningen står denne ställas till svars för inför det egna samhället. Ur-

folksforskaren arbetar i sitt ”hem” och kan därför inte fabricera empiri eller ut-

nyttja den för sina egoistiska motiv utan att det slår tillbaka mot forskaren själv 

(Kovach 2009:35–36; Smith 2012:125).  

Arbeten som skrivs utifrån Indigenous Research Methodologies bygger på munt-

ligt berättande och presenteras gärna så nära muntligt berättande, storytelling, som 

möjligt. Därmed tenderar den etablerade vetenskapliga strukturen att luckras upp. 

Inledning, förord och konklusion kan till exempel flyta samman. Wilson arbetar 

med berättande och sig själv som historieberättare snarare än forskare/författare 

(Wilson 2008:6).  

Jag-formen används även för att markera positionen i kontexten ”talare och lyss-

nare” som gärna är personlig och informell. Utformningen av de vetenskapliga 

arbetena tar därför också karaktären av muntligt historieberättande även i skrift 

(Kovach 2009:21–22, 35; Wilson 2008:8–11). För ursprungsfolk är historieberät-

tande en viktig förmedling av kunskap och arbetar med minnen och känslor. Att ta 

del av en historia, och be om en persons historia, är ett ansvar som en urfolksfors-

kare vet att man ska ha stor respekt för. Den egna rösten är viktig att hålla fast vid 

men rösten förändras beroende kontexten (Wilson 2008:8–9, 126; Kovach 

2009:97).  



55 

Terminologin ska spegla ett jämlikt förhållande mellan forskare och andra som på 

olika sätt deltar i forskningsarbetet. Samtal är en lämpligare term än den tekniska 

termen intervju, som signalerar något formellt eller distanserat, med en tydlig 

maktdistinktion mellan intervjuare och intervjuad. Jag använder termerna samtal 

samt forskningsmedarbetare eller samtalspartner. Flera samiska forskare finner 

och använder idag samiska begrepp och termer för att komma förbi de anonymi-

serande och objektifierande begreppen. Exempelvis använder Finbog det nordsa-

miska begreppet verddevuohtta, som ger en mer jämlik ton en den objektifierande 

termen informant och som dessutom fångar den reciprocitet som präglar relationen 

(Finbog 2020:87–89). 

Samtalen måste utgå ifrån den egna världen och urfolksforskaren måste reflektera 

över vilka kategorier som mer eller mindre programmerats in genom dennes aka-

demiska skolning. Är termerna hämtade från zoologins värld, är de objektifierande 

och dehumaniserande? Författaren och psykiatrikern Frantz Fanon (1969:35) be-

skriver hur kolonialistens avhumaniserar den infödde och nästan förvandlar denne 

till djur i sina beskrivningar av ”den gula rasens reptilartade rörelser, om utdunst-

ningarna från infödingsbyn, om horderna, om stanken, om krälande, myllrande, 

gestikulerande massor”. 

Vilka signaler ger forskaren om de människor vilkas kultur man studerar, om 

denne använder en term som hybriditet. Varför behövs termen deltagande obser-

vation när det egentligen bara är iakttagelser från vardagslivet? Medan termen fält 

ger en känsla av en plats där borta (avlägsenhet, periferi), befolkad eller ej, så ger 

termen community, lokalsamhället, en mer intim, befolkad och själv-definierad 

plats (Smith 2012:129). När man arbetar med en grupp människor som ständigt 

påminns om att de anses underlägsna, närmar man dem sig dem inte genom att 

placera sig i en maktposition. Desto viktigare för urfolksforskare att inte reprodu-

cera ett liknande tankesystem inom forskningsvärlden. 

Samtalen som forskningen ofta grundas i, sker i så avspända, och för urfolken så 

naturliga former som möjligt. Gärna i konversationer. Dessa kan se olika ut. Så 

kallade talking circles är en form, där deltagarna sitter i ring och alla får möjlighet 

att tala och att tala till punkt. Ibland används en sten eller ett heligt föremål där den 

som för tillfället håller i det också har rätten att tala. Ibland förekommer hela kon-

versationer eller så kallade sharing circles med flera deltagare på ett tema (Wilson 

2008:41, 97–107; Kovach:2009:117–120, 123–24). 

Återkommande grundproblem som urfolksforskarna tar fasta på är epistemologi 

och ontologi. Vad är kunskap? Hur får vi kunskap? Hur vet vi att vi vet något? 

Hela systemet av tänkande byggs på särskilda ontologier till vilka epistemologi 
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intimt förknippas. Vad är verkligt och hur vet jag vad som är verkligt? (Wilson 

2008:33; Kovach 2009:25, 29). Det är från den egna epistemologin forskaren 

måste arbeta när vetenskapliga problem som berör urfolken behandlas. I annat fall 

diskuteras en utanförståendes bild av urfolken. Den saudarabiske, USA-baserade, 

antropologen Talal Asad (1993:9) skriver: ”Knowledge about local people is not 

itself local knowledge, as some anthropologists have thought.“ Urfolkens episte-

mologi är också i hög grad levd och beskrivs av forskarna i termer av vardagslivets 

kunskap, everyday-life knowledge, och handlingsrelaterad kunskap, actionrelated 

knowledge, och som redskap används alla människans sinnen och intuitionen (Na-

kata 2007:208–209; Wilson 2008:55–56; Kovach 2009:62). 

Urfolkens epistemologi är framför allt byggd på relationer. Begreppet relationell 

epistemologi syftar till en relationsbetonad och holistisk epistemologi där även spi-

rituella relationer till landskap, stenar och insekter ingår (Smith 2012:78; Kovach 

2009:21). Att tänka och förhålla sig till hela landskapet som levande och som ett 

subjekt man ständigt upprättar relationer med kallar jag relationellt synsätt. Det 

grundar sig alltså i relationell epistemologi. Denna tanke, att allt är subjekt och att 

relationer till dessa subjekt ständigt upprättas, kallar jag i detta arbete för relation-

ellt synsätt.  

Reciprocitetstänkande är något som kännetecknar urfolk och många forskare har 

granskat det. Detta tänkande påverkar hela tillvaron genom att relationerna är så 

viktiga. Den australienske forskaren Kerry Taylor, berättar om sin egen upple-

velse:  

As participants had given me their `stories´, I was then expected to give something 
in return. Often it was simply an invitation to sit down at my home and make damper 
in the backyard, with lots of cups of tea. Other times it was to give someone a lift 
somewhere. Never out of proportion to the value of their participation – in fact, 
quite the opposite. Very little was actually asked for, but it was obvious that these 
exchanges were about ngapartji-ngapartji or reciprocity. (Taylor 2011:21) 

Men reciprocitetstänkandet bland urfolk är mer omfattande än så och går bortom 

ekonomiskt tänkande. Det handlar om att upprätta och behålla goda relationer till 

allt. Att ge tillbaka, give back, är tydligt formulerat när det gäller forskarens plikt 

att återföra forskningsresultat till dem som forskaren fått kunskapen av, på ett för 

dem kulturellt passande sätt och på ett språk de förstår. Ett jämlikt givar- och ta-

gandeförhållande bör ingå i hela det metodologiska tänkesättet. Det betyder också 

att de studerade folkens behov och bekymmer måste tas på allvar när forskningsa-

gendan formuleras (Smith 2012:16; Kuokkanen 2006:49; 2007:32). Forskaren för-

väntas ge tillbaka till folket, till det lokala samhället, kanske också till särskilda 

individer, men det viktigaste är hållningen. 
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Att vända sig till de äldre, the Elders, är självklart för de flesta urfolk, även ur-

folksforskaren rådfrågar, får stöd och hjälp av dem. Det kan gälla språk, kunskaps-

form och holistiskt synsätt, och inte minst vikten av att hålla en respektfull attityd. 

De äger ovärderlig kunskap och har förmåga att förmedla den på ett sätt som är i 

enlighet med den kulturella traditionen (Kovach 2009:7, 21–22, 36, 95, 164; Smith 

2012:207; Jernsletten 2011:13–14). Urfolken är alltså beroende av dessa äldre: de-

ras kunskaper, erfarenheter, värderingar och deras inställning. Jag vill beskriva de 

äldres kunskaper som en viktig form av ”institutionaliserad” kunskap som lever 

kvar från det traditionella urfolkssamhället in i det moderna. De äldre har alltså 

lärarroller i urfolkens utbildningssystem. Men bakom den tanken bör man komma 

ihåg att det inte är åldern utan den samlade kunskapen – visheten av erfarenheter 

som är grunden i deras auktoritet. (Finbog 2020:85, 115)  

Släktrelaterad kunskap och familjerelaterad kunskap, Tribal knowledge/Family 

knowledge, är viktiga begrepp som benämner kunskaper som knyts till en stam, ett 

stamfolk eller en annan typ av släktenhet. Dessa typer av kunskap betonas mer än 

de universella mönstren och lagarna som västerländsk humanvetenskap framhåller 

och eftersträvar. Men detta har också urfolksforskningen kritiserats för. Kovach 

(2009:37) säger att kritiken kommer från utanförstående som har god kunskap om 

metodologi men inte är lika bevandrade i urfolkens kunskaper, och hon bemöter 

kritiken med att definiera det som en politisk fråga: medan kolonialismen haft uni-

versalism som syfte, har det aldrig varit något syfte för urfolk.  

Att betona den lokala eller grupprelaterade kunskapen är också en viktig reaktion 

mot den tendens till stereotypisering som utifrån kommande forskare och doku-

menterare förmedlat genom tiderna. Det är också ett sätt att synliggöra den egna, 

lokala gruppen, dess historia och dess kunskaper.  

Men även om forskare inom Indigenous Research Methodologies sett vikten av att 

positionera sig och utgå från en specifik, släktrelaterad kunskap i syfte att mot-

verka stereotypisering, så har det visat sig fruktbart att använda andra urfolksfors-

kares kunskaper inom världens urfolkssamfund. Det hänger samman med många 

urfolks grundläggande gemensamma värderingar och kunskaper samt vissa ge-

mensamma historiska erfarenheter, till följd av kolonisationen. Wilson sammanför 

exempelvis urfolksforskning från Kanada och Australien (Wilson 2008:21). Han 

säger att även om kulturella skillnader är både viktiga och utmärkande så har 

många ursprungsfolk ”…similar beliefs and a common spirituality” (Wilson 

2008:32). Även om urfolksforskningens ambition är att lyfta den specifika region-

ala kunskapen och de små sammanslutningarna med egen, kulturell identitet i kam-

pen mot stereotypisering, så är ett universellt perspektiv under utveckling. När Ko-

vach talar om likheter och olikheter inom Nordamerika skriver hon: ”As In-

digenous people, we understand each other because we share a worldview that 
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holds common, enduring beliefs about the world” och menar att likheterna mellan 

dem är tillräckligt stora för att det ska vara möjligt att applicera generella begrepp 

(Kovach 2009:37).  

Holism betonas starkt inom Indigenous Research Methodology. Holism är inte 

synligt men känns när den saknas och de som känner den är de som är en del av 

den. En utanförstående gör det inte. En viktig ambition i urfolksforskningen är att 

försöka beskriva och identifiera vad som hänger samman och därmed synliggöra 

något som utanförstående har svårt att se, utan att stycka upp och pressa ner en-

skilda fenomen och frågor i påtvingade kategorier som bygger på andra epistemo-

logier. En holistisk, släktrealterad kunskap kan synliggöras genom sammanlägg-

ning av källor. Urfolksforskare påpekar ofta bristen på holism i de utomståendes 

beskrivningar och deras oförmåga att se hur saker hänger samman såsom de gör 

för ursprungsfolken själva, där relationerna står i centrum. (Wilson 2008:56–57) I 

urfolksforskarnas vetenskapliga arbeten diskuteras flera ämnen och hur de på olika 

sätt hänger samman, hur relationen mellan dem ser ut. Urfolksforskarnas texter 

och arbeten arbetar med teman som återkommer ur nya infallsvinklar. Det liknar 

urfolkens berättande. Medan en forskare i västerländs tradition gärna ”betar av” 

ämnen så att arbetet följer en linje så skulle jag vilja beskriva urfolksforskarnas 

textinnehåll cirkulärt. Temana hänger samman. Berättelsen går runt, runt, runt. 

Urfolksforskningen kritiseras ibland för att vara teorifattig och termen Indigenous 

Research Methodology, liksom termen Indigenous theory, är omstridd. Kovach 

lyfter fram argumenten att ”thinking beyond the colonial box is `a theorethical ac-

tivity´” och att teori är en västerländsk idé som inte fungerar med urfolksfilosofi 

(Kovach 2009:20). Nakata argumenterar: ”Developmentalists are primarily con-

cerned with what works in practice, and the discussion of binary systems of 

thought is the realm of the theoretical. But I would argue that addressing the theo-

retical underpinnings of practice is critical to any substantive understanding of 

knowledge systems (Nakata 2007:187). 

Urfolksforskningen söker den egna epistemologin med egna metoder och egna te-

orier och tar ställning för att detta också är vetenskap och att deras metoder också 

är vetenskapliga. Tuhiwai-Smith menar att urfolksakademiker ofta arbetar som 

”project workers, community activist or consultants, anything but `researchers´. 

They search and record, they select and interpret, they organize and re-present, 

they make claimes on the basis of what they assemble. This is research. The pro-

cesses they use can also be called methodologies. The specific tools they use to 

gain information can also be called methods. Everything they are trying to do is 

informed by a theory, regardless of whether they can talk about that theory explic-

itly.” (Smith 2012:17)  
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Indigenous Research Methodologies kompletteras gärna med andra teoretiska per-

spektiv som kritisk teori, särskilt dekolonisering, konstruktivism och fenomeno-

logi (Wilson 2008:36–37; Kovach 2009:39). Dessa teorier är en hjälp vidare och 

kan verka frigörande från arvet av kolonisationen och dess forskningssyn och fun-

gera som inspirationskällor. Nakatas arbete från 2008 är ett exempel på hur kritisk 

metod och dekolonisering kan visa på forskningens och forskarnas missförstånd 

och förvanskningar av urfolkens föreställningsvärld samt peka på vad forskarna 

missar. Men dekolonisering räcker inte för att rekonstruera de skador kolonisat-

ionen gjort, och föra fram den egna epistemologin som forskningen bör bygga på. 

Jag ser Indigenous Research Methodologies som en del av postkolonial forsk-

ningstradition, men med tydlig egen profil. 

Mainstream eller västerländsk är det som genom makt och dominans räknas som 

vardagskunskap, sanningar och norm i majoritetssamhället. Det är i hög grad nor-

mer, beteenden som fått ”kropp” genom begrepp, institutioner, lagar och katego-

rier. Alla dessa ”kroppar” döljer urfolkens egen historia och kunskap, gör dem 

osynliga och tysta genom att dra uppmärksamhet till och försöka tvinga in dem i 

mainstream-kroppar. Västerländsk är en svensk term motsvarande mainstream 

som jag gärna använder. Kovach använder sig av termen Western som en: “…de-

scriptive term for a particular ontological, epistemological, sociological, and ide-

ological way of thinking and being as differentiated from Eastern thought, an In-

digenous worldview, and so forth.” (Kovach 2009:21) 

Resursstöld kan se ut på många sätt. Något av det mest uppenbara är den koloniala 

rovdriften på land och vatten men resursstöld kan ta sig andra uttryck. Tuhiwai 

Smith (2009:104–106) ger en rad exempel på forskning som hotar och koloniserar 

urfolk: Vissa bolag har försökt kartlägga genetisk mångfald och patentera mänsk-

ligt genetiskt material. Andra försöker odla stamceller från placentan i syfte att 

behandla sjukdomar, vilket strider mot kulturella regler hos urfolk. Museer bygger 

upp virtuella världar där stereotyper av urfolk regleras och där kulturella skillnader 

kan kontrolleras genom att välja egenskaper genom att trycka på knappar, vilket i 

sin tur skapar inte bara en stereotyp utan också avhumaniserar dessa urfolk.  

År 1993 samlade 500 personer från 40 olika indianska nationer till ett möte där 

man antog en krigsförklaring mot spirituell exploatering och där bland annat kom-

mersiell saluföring av falska indianska ceremonier och självutnämnda new-age 

schamaner fördömdes som andlig våldtäkt och övergrepp (Gardell 1998:220, 221; 

Kurkiala 2005:128; Smith 2012:105). Denna typ av stöld känns igen av många 

urfolk och kunskaps stöld är alltså en stöld forskningen medverkar till (Smith 

2012:xi, 26, 58). Det finns anledning att påminna om Jonssons resonemang från 

min inledning, hur insamlad kunskap auktoriseras som centrum, makt, kapital och 

profit tagen från de områden som blir periferi. 
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Sammanfattning 

Jag ser urfolksforskningen som en egen gren i en postkolonial tradition som fångar 

upp och betonar den egna empirin. Den beaktar kolonisationens ofrånkomliga in-

verkan och är tydlig med att kolonialismen aldrig upphört utan fortsätter, främst 

på ett strukturellt plan. Urfolksforskarna refererar ofta till arbeten som hör till de 

klassiska inom kolonial/postkolonial forskningstradition och inspireras av denna 

(Gaski 2013:113). Precis som inom den postkoloniala forskningstraditionen är 

maktperspektivet och positionen grundläggande. Metod, material, begreppsappa-

rat, språk, kategorier, auktoriteter, traditioner som ligger till grund för historie-

skrivning och forskningsarbete, betraktas som i hög grad politiska och avgörs av 

makt och auktoritet (Kovach 2009:28). De ursprungsfolk som forskningen handlar 

om har koloniserats och är därmed påverkade av, och väl bekanta med, kolonisat-

ionshistoria, kolonisatörerna och kolonisationens effekter. I mötet mellan In-

digenous Research Paradigm och våldet mot urfolk genom forskningen uppstår 

Indigenous Research Methodologies. 

Forskarna inom denna tradition vittnar om existensen av en överlägsen norm där 

en hierarki av vissa beteenden, värderingar och kroppar placeras över andra i status 

vilket gynnar en viss priviligierad grupp i maktposition vilka forskarna oftast till-

hör.9 Den den oftast vite – forskarens intressen har satts före de studerades och 

gynnat forskarens egen karriär, vilken bestulit de studerade på kunskap och andra 

resurser (Wilson 2008:48–49). 

Genom dessa forskares arbeten bekräftas västerlänningars idéer och fantasier om 

dessa urfolk och deras bilder av sig själva som ett överlägset folk med ett ansvar 

att ta hand om, assimilera, separera och ”skydda” eller utplåna urfolken och deras 

kulturer och samhällen. Västerländska teorier, metoder och resultat kritiseras av 

urfolksforskarna för att Eurocentriskt tänkande sätts som norm och som förutsätt-

ning för att kunna forska och att redan framforskade ”sanningar” reproduceras utan 

att lyssna till urfolksrepresentanternas röster (Kovach 2009:20; Wilson 2008:53; 

Trask 1999:128–130; Smith 2012: x–xi; Kovach 2009:12; Cavender Wilson 

1998:25).  

Tuhiwai Smith ser dekolonisation, helande, transformation och mobilisering som 

processer där självbestämmande är det centrala. Det är processer som kopplar sam-

man och visar spänningen mellan det lokala, det regionala och det globala och kan 

inkorporeras i praktiker och metodologier (Smith 2012:120–121). 

                                        

9Detta talas också om som “vithet” och har blivit ett stort forskningsämne under namnet ”kritiska rasstudier” 

respektive ”vithetsforskning”, inte minst i Förenta staterna (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & Rosales 2012: 15, 

16).  
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I sin klassiska studie Decolonizing Methodologies uttrycker hon sambandet mellan 

två världar – urfolkens och forskningens. Hon anser sig vara född i den ena och 

utbildad i den andra (Smith 2012: ix). Jag håller med henne om att det är två världar 

man pendlar mellan, men vill påstå att Tuhiwai Smith utbildats in i båda. Sätten 

att utbildas på och den formella auktoriteten hos respektive utbildning skiljer sig 

dock åt.  

Trask tar upp samma tema och uttrycker sig så här (Trask 1999:113–114): ”When 

I was young the story of my people was told twice: once by my parents, then again 

by my old schoolteachers.” Hon fortsätter: ”I learned the first of these stories from 

speaking with my mother and father. I learned the second from books.” Trask hade 

alltså sina föräldrar som källa till en alternativ utbildning och urfolksforskarna ser 

urfolkens berättelser som nödvändiga men förbisedda källor. Vikten av att ha till-

gång till en alternativ historia betonas av urfolksforskare (Tallbear 2014:175; Ca-

vender Wilson 1998:23–24, Finbog 2020:82). 

Kunskap kan auktoriseras och fungera som maktfaktor och sanning. Även halv-

sanningar och lögner kan bli ”sanningar” som hyllas och belönas av det koloniala 

majoritetssamhället och ger auktoriteten till de akademiska forskarna (Smith 

2012:x–xi). 10Samtidigt som en annan kunskap, urfolkens kunskap, degraderas av 

det koloniala samhället och berövas makt genom termer, perspektiv, förnekande 

och osynliggörande.  

Att urfolk själva stiger in i universiteten, forskar och undervisar är alltså ett kraft-

fullt sätt att bevara, skapa, behålla och överföra egen kunskap. Det ska dock ske 

genom vetenskapliga metoder på mer lika villkor än de som rådde utifrån tidigare 

forskningsparadigm. Kunskap och perspektiv är i hög grad kulturella och varje 

kultur, varje diskurs, producerar sanningar och auktoriteter. Den här forsknings-

traditionen bidrar starkt till att fler utestängda grupper släpps in i akademin. Forsk-

ningstraditionen stärker folken samt bekräftar att urfolksbegrepp behövs inom 

forskningen, inte bara politiskt utan även kulturellt, genom att så många urfolk, 

kulturellt sett, bär gemensamma drag.  

Målet för urfolksforskningen är att förbättra villkoren för ursprungsfolken. Det in-

nebär att delta i den politiska kampen för förbättrade villkor, större inflytande, 

självbestämmande, rätten till sina egna språk och sin egen kultur. Det betyder 

också att få studera och forska på sina egna villkor där forskningen nyttofunktion 

för urfolken poängteras. Kunskap för kunskapens skull har urfolkens forskare inte 

                                        

10 Minns Jonssons ord (2001:37) som jag tidigare citerat om hur kolonial kunskap skapas ”Vad upptäckarna gör 

är snarare att konstruera eller rent av uppfinna en ny verklighet, som inte har något att göra med den verklighet 

som aztekerna och andra folk i `Amerika´ levde i”.  
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råd med – det finns alltför få forskare och behoven är för stora. (Wilson 2008:17, 

37; Kuokkanen 2006:49) 

Kovach lyfter fram sitt eget ansvar som urfolksforskare: ”We can only go so far 

before we see a face – our Elder cleaning fish, our sister living on the edge in East 

Vancouver…– and hear a voice whispering, `Are you helping us?´”(Kovach 

2009:36). Urfolkssamhället dras ofta med en social situation av fattigdom och ut-

satthet som är urfolksforskarens särskilda ansvar och börda (Smith 2012:207). 

Kovach (2009:12) sammanfattar: Kolonisationen har stört urfolkens förmåga att 

uppehålla och överföra kunskaper genom kulturella metodologier, och för att den 

egna kunskapen ska kunna frodas måste den leva på många ställen, även i den 

västerländska utbildningen och forskningen. För koloniserade som berövats olika 

materiella och immateriella tillgångar samt blivit utsatta för övergrepp av olika 

slag är Indigenous Research Methodologies ett sätt att försvara sig.  

Västerländsk forskning måste alltså förändras för att fungera med andra kulturer. 

Kovach menar: ”There has been a continuous expectation that Indigenous ways 

must be congruent with Western customs, even though it is understood that cul-

tures are philosophically diverse” (Kovach 2009:38). Hon förklarar vidare att det 

finns en fundamental epistemologisk skillnad mellan västerländskt och urfolks-

tänkande och att denna skillnad skapar en filosofisk, ideologisk och metodologisk 

konflikt för urfolksforskaren. ”From the perspective of those who wish to employ 

a methodological approach guided by their own cultural epistemology, but cannot 

because it is personally and/or structurally shut out (intentionally or not), it feels 

as though the space is uninviting.” (Kovach 2009:29) Det skapar en känsla av ex-

kludering och utanförskap som har direkt inflytande på urfolksforskare och ur-

folksstudenter i akademin. Hon lånar en bild av Eder Hampton om det våld som 

riktas mot doktorander som upprätthåller en annan världsbild ”I like the analogy 

of Cinderella´s slipper because we are not Cinderellas; the slipper doesn´t fit” (Ko-

vach 2009:29). Nakata (2008:7, 10) beskriver sin egen känsla som student:” My 

memories of school are always of trying, trying, trying but never quite getting it 

right. Of never knowing what it was that I did not quite get right. Of never being 

able to make myself understood. Of always knowing that even when I was under-

stood it was not in the ways that I meant it to be”. Han fortsätter: ”I felt an unease 

at the unquestioned acceptance, on the part of both academics and Islanders, of this 

paradigm as the answer to our educational problems”. Det är två exempel på hur 

det västerländska utbildningssystemet skapar problem för representanter från ett 

urfolk. 

Ett exempel på detta visar Trask när hon beskriver hur västerländska forskare för-

ändrat den hawaiianska övertygelsen att ingen äger landet, till att definiera den 

som ”feodalism”. På så sätt skapas en ny ”sanning” genom att den ges ett annat 
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namn utifrån en för den västerländske forskaren känd verklighet – ett av många 

sätt att definiera verkligheten och skapa nya ”sanningar” genom forskning (Trask 

1999:115). Jag vill koppla exemplen till diskussionen om att min egen bild av mig 

själv som saemieh ofta skevar med den jag möter hos andra och jag kommer även 

fortsättningsvis i arbetet lyfta fram hur de två världssynerna ”skevar” och hur det 

tar sig uttryck inte minst i samband med processen runt den gievrie som invente-

rarna fann sommaren 2010. 

Samiska förhållanden för Indigenous Research 
Methodologies 

Tuhiwai Smiths (2012:1) ofta citerade replik ”…`research´ is probably the dirtiest 

word in the indigenous world´s vocabulary” gäller även för samer och den gäller 

in i denna dag och i detta nu. (Kuokkanen 2006:49) 

Här uttrycks samma kritik, med samma argument mot den forskning om samer 

som bedrivits av utanförstående med västerländska forskningsverktyg. På samma 

sätt vittnas om stölder av kunskap, traditionell kunskap, till förmån för individuella 

behov som styrker de koloniala strukturerna. Majoritetsforskning om samer har 

flera problematiska sidor. En vanlig kommentar bland dagens saemieh i Frostvi-

ken/Namdalen är att ”forskarna vet ingenting och ändå har de så mycket makt”. 

Kommentaren ger en känsla av uppgivenhet. Samma misstänksamhet mot forskare 

rapporteras från andra håll i Saepmie och det finns till och med en nordsamisk 

term, guoktelussat (två tungor), som illustrerar den misstro som präglar relationen 

mellan den undersökande forskaren och de samer som utgör dennes studium 

(Nymo 2011:103, Finbog 2020: 87, Jannok Nutti 2010:56–57).  

Samer är ett folk med stor vana av forskare och denna kontakt har inte alltid varit 

positiv. I forskningens namn har saker skett som av saemieh betraktas som rena 

övergrepp. Skallmätning, nakenfotografering och skelett utställda på museer har 

lagt ett mörkt moln över samisk forskningshistoria, vilket motsvarar vad som gäl-

ler för andra urfolksgrupper (Smith 2012:86; Olofsson 2001; Sundström & Metz 

2011:66–70; Larsen 2018:37–39). Ett moln som får konsekvenser idag. Hur kan 

samisk kunskap överföras och bevaras om den samtidigt riskerar att stjälas? Hur 

kan samer behålla kontrollen över den samlade samiska kunskapen? Hur kan fa-

miljekunskap behållas som familjekunskap, när majoritetssamhället inte är inrättat 

för den och även ifrågasätter dess betydelse överhuvudtaget? 
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Jag deltog i ett seminarium i Snåsa, 2010, som samlades forskare från Ryssland, 

Sverige och Norge.11 En av de ryska forskarna uttryckte sin förtvivlan över sa-

merna ”som svåra att ha att göra med” och att ”de inte förstod sitt eget bästa”. En 

svensk forskare yttrade att för forskningens skull borde samerna göra eftergifter på 

sitt behov av att hålla vissa platser i landskapet hemliga, medan flera, framför allt 

av de norska forskarna, gång på gång betonade behovet av att samarbeta med sa-

mer och ta hänsyn till samiska intressen liksom vikten av att på olika sätt integrera 

samernas vilja i varje forskningsprojekt med samisk tematik. Efteråt reflekterade 

Birgitta Fossum, arrangör för seminariet, i ett privat samtal med mig att det var 

som en resa i forskningshistorien (Birgitta Fossum 2010, 2014). För mig som sae-

mie är det intressant att studera icke-samiska forskares sätt att hantera just det fak-

tum att de inte själva är saemieh i olika kontexter. Här skulle alltså icke-samisk 

forskning och icke-samiska forskare sätta normen för forskningen. 

Anonymitet 

I forskningssammanhang lovas samer ofta anonymitet för att delta i forskningsstu-

dier av olika slag. Forskaren hänvisar till olika etiska bestämmelser där vissa före-

skrifter reglerar forskarens arbete och skyddar forskningsdeltagarens personliga 

integritet. (Larsen 2018:36– 38) Föreskrifterna har slagits fast i lag och prövas av 

auktoriteter på etikprövningsnämnder där urfolksrepresentanter ofta helt saknas 

och urfolkens specifika förhållanden inte beaktats i tillräckligt hög grad vid till-

komsten av reglerna.  

Utomstående forskare underskattar lätt möjligheterna för folk från små samhällen 

att identifiera varandra när de svarar på de frågor som forskaren ställer. I det inter-

nationella forskningsprojektet Survey of Living Conditions in the Arctic 

(SLICA)12, som jag själv arbetade med under år 2002, frågades exempelvis om 

geografisk födelse-/uppväxtort, föräldrarnas födelse-/uppväxtort, sysselsättning 

eller yrke och högsta genomförda utbildning. Skulle jag själv svara ärligt att jag 

kommer från Borgafjäll och har en far från Värjaren och en mor från Stockholm 

blir urvalet ganska litet (tre personer). Skulle jag intervjua Ola Stinnerbom och 

fråga efter hans yrke och han ärligt uppgav att han är professionell dansare blir 

urvalet ännu mindre. Skulle jag intervjua en person från Leipikvattnet behöver han 

                                        

11 Sami Archaeology and Contemporary Society, 31 maj till 2 juni 

12 http://arcticlivingconditions.org 
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inte svara på något annat än var han bor så är han identifierad, eftersom det bara 

bor en person i Leipikvattnet.  

Anonymiseringsfrågan är också kopplad till forskningsfrågorna och samtalens na-

tur. Finns ett förtroende mellan dem kommer samtalen att bli öppnare. Lilian Ryd 

skriver utifrån sitt långa arbete med saemieh: ”Det tar tid att bygga upp ett förtro-

ende för att kunna prata om privatlivet. Att posta en enkät från Stockholm eller 

skutta in i en kåta med ett frågeformulär räcker inte ens om man lovar anonymitet” 

(Ryd 2013:14). 

Indigenous Research Methodologies i den 
samiska akademin 

Frågan om Indigenous Research Methodologies inom den samiska akademin har 

fått ett annat fokus på nordsamiskt, främst norskt, område än det fått i Kanada och 

Förenta staterna. Medan kärnfrågan där tycks ha rört existensen av en urfolkse-

pistemologi/ontologi och dess natur, där allt har liv och ska ses som subjekt, tycks 

inte detta vara ett problem bland de samiska forskare som etablerat sig på främst 

nordsamiskt område. Hos dessa urfolksforskare tycks snarare frågan vara om eta-

blerandet av en specifik urfolksmetodologi är nödvändig.  

Debatten om Indigenous Research Methodologies kopplas bland dessa forskare till 

en lång och än idag pågående debatt som berör frågan om vem som ska forska om 

samer. Frågan är kontroversiell och leder ofta till upprörda känslor hos dem som 

exkluderas men även hos de som exkluderar och de som inte vill exkludera någon. 

Frågan om autenticitet, och den känsliga frågan om vem som är same ligger nära 

och dyker då och då upp i diskussionen. Socialantropologen Vigdis Stordahl be-

skriver också hur dessa frågor lett till ett aggressivt klimat och detta tycker jag kan 

anas i den publicerade forskningsdebatten, inte minst mellan forskare vid univer-

sitet och högskolor på nordsamiskt område (Stordahl 2008:250; Kuokkanen 

2008:281). Frågorna är inte nya men Alf Isak Keskitalo från, det på den tiden ny-

etablerade, Nordiskt samiskt institut i Kautokeino och hans inlägg vid Nordic 

Ethnografic conferance in Tromsø 1974 ”Research as an Inter-Ethnic Relation” 

utgör utgångspunkten för flera av de forskare som diskuterar hur debatten påverkat 

samisk högre utbildning och Indigenous Research Methodologies på samiskt om-

råde. Keskitalos artikel har diskuterats noggrant i flera artiklar (Kuokkanen 

2008:270; Myrvoll 2010:89; Oskal 2008:340–341, Stordahl 2008:256–257; Gaski 

2013:115).  

Jag ska här fokusera på hur forskarna tolkat uttalanden som kopplar hans budskap 

till frågan om Indigenous Research Methodologies som vid den tiden inte var känd 
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som forskningstradition. Det är hans ställningstagande som uppfattats som att det 

finns särskilda fenomen som endast kan studeras och beskrivas av den egna grup-

pen som står i fokus. I hans egna ord ”…there certainly are phenomena which per 

se can be significantly studied and described only by members of the group them-

selves” (Keskitalo1994:24).  

Den samiska socialantropologen Marit Myrvoll (2010:90–92) menar att diskuss-

ionen om Indigenous Research Methodologies är en fortsättning på argumentat-

ionen att samer bör forska på samiska förhållanden, en debatt som Myrvoll framför 

allt vill se ur ett identitetspolitiskt perspektiv. Hennes poäng är att inget forsknings-

paradigm kan befogas endast av identitetspolitiska skäl utan: ”Det kan hevdes at 

argumentasjonen for en egen urfolksmetodologi ikke er vesensforskjellig fra et 

krav om større refleksivitet i forskning på urfolkssamfunn, blant annet i relasjon 

til makt.” Hon menar att största möjliga kunskap och reflexivitet bör eftersträvas 

av varje forskare och att det inte medför ”et metodiskt skille mellom forskning på 

urfolk- og minoritetssamfunn på den ene siden og øvrige samfunn på den andre”. 

Kuokkanen tar däremot fasta på akademins nästan osynliga förtryck. Hon skriver 

att urfolk och urfolksforskningen inom akademien stängs in inom begränsande och 

ofta förtryckande strukturer samt en eurocentrisk kanon, eurocentriska måttstockar 

och normerande uppfattningar om kunskap och forskning som tjänar vissa värden 

och intressen samtidigt som de marginaliserar och exkluderar andra. Många ur-

folksforskare hävdar att den intellektuella och epistemologiska grunden för akade-

mien genomsyras av koloniala, patriarkala och rasistiska försanthållanden och 

praktiker som definierar och utmärker förutsättningarna för akademiska och intel-

lektuella strävanden. Kuokkanen lyfter fram att Indigenous Research Methodolo-

gies presenterar radikalt olika sätt att medvetandegöra kunskaper och värden. Hon 

menar att den samiska akademin i alltför liten grad uppmärksammat den subtila 

kolonialism som kallas epistemiskt våld och den samiska akademins omedvetna 

reproducerande av dessa fenomen. (Kuokkanen 2008:267–276). 

Stordahl (2008:249–256) tillhör dem som menar att ett eget forskningsparadigm 

inte kan motiveras av identitetspolitiska skäl. Hon tar fasta på att samisk epistemo-

logi sedan länge erkänts och även studerats med vetenskapliga metoder och beja-

kar Keskitalos politiska strävan samtidigt som hon tar avstånd från argumentet om 

essentialism. Hon drar sina slutsatser efter att först ha diskuterat den historiska 

aspekten: samiskt nationsbyggande och det asymmetriska maktförhållande mellan 

minoritet och majoritet som Keskitalo accentuerar i sin artikel och i sitt uttalande 

från 1976 som provocerat och väckt debatt. Såsom jag förstår Stordahl försöker 

hon nyansera och höja nivån på en debatt som pågått över lång tid och där käns-

lorna varit stundtals stormiga mellan saemieh och laedtie, ”riktiga” samer och 

”fusklappar”, samt konkurrens mellan två utbildningsinstitutioner, Tromsø och 
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Kautokeinu, där olika miljöer står i fokus. Var strid präglas av sin tid och därför 

hoppas hon att de forskare som företräder ett urfolksparadigm ska föra den akade-

miska diskussionen vidare. Hon menar att hittills har debatterna under åren tillfört 

ett nytt perspektiv genom den minoritetsposition, snarare än det urfolksperspektiv, 

de samiska forskarna skrivit ur och som utmanar den etablerade kunskapsbanken 

(Stordahl 2008:262).  

Religionsvetaren Jelena Porsanger, som själv använt Indigenous Research 

Methodologies i sin avhandling, tillbakavisar kritiken att metodologin är essenti-

alistisk och exkluderande, med argumentet att alla kan använda Indigenous Rese-

arch Methodologies. Enligt henne är uppfattningen– att endast forskare med ur-

folksbakgrund kan forska på och om urfolk – extrem och hon pekar på att det finns 

många olika ”insider”-perspektiv (Porsanger 2004:109). Hon talar om Indigenous 

Research Methodologies möjligheter att nå kunskap av mycket lokal och regional 

karaktär. 

Majoritetssamiskt perspektiv och sydsamiskt 

Medan uppmärksamheten inom forskning och politik under senare år i hög grad 

fokuserat på nordsamiskt område, som ingår i vad som brukar kallas centralsamiskt 

språkområde, menar jag att det är av vikt att uppmärksamma det sydsamiska. 

Det är snarare en annan underliggande autenticitetsfråga i debatterna på svensk 

sida, nämligen: Vem är riktig forskare? Kan samer vara riktiga forskare? (Kuok-

kanen 2008:17; Åhrén 2008:13). Även om det fortfarande rör sig om ett exklude-

rande och där känslor rörs upp, så är maktförhållandena andra på svensk sida, där 

endast ett fåtal samiska forskare är aktiva och där den samiska befolkningen både 

är mindre och inte lika synlig. Detta gäller även för sydsamiskt område på norsk 

sida, trots att det brukar anses som starkare ur samiskt perspektiv än den svenska 

sidan.  

Jorunn Jernsletten menar i sin disputationsföreläsning (2009) att forskning gått 

från ett fokus på forskningen om samer som de Andra, till att samer själva forskar 

på och om samer. Idag uppfattas i viss utsträckning icke-samer som de Andra inom 

samisk forskning. Samer har, enligt Jernsletten, insett att forskning är makt att de-

finiera både nutid och framtid. Idag ses det därför centralt för samiskt självbestäm-

mande på norsk sida att ha inflytande på hur forskningen bedrivs. Jag menar att 

det är forskning på centralsamiskt språkområde, främst nordsamisk forskning, hon 

då talar om. Det är betydligt svårare att finna exempel på att påtryckningar försig-

gått om samiskt inflytande över forskningen om samer och samisk kunskap på 
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sydsamiskt område. Lika svårt är det att finna icke-samer beskrivna som de Andra 

i sydsamisk forskning.  

Forskningsklimaten skiljer sig i hög grad mellan Norge och Sverige. Detta gäller 

inte minst synen på, och argumenten kring, huruvida en egen urfolksmetodologi 

är nödvändig i den samiska akademin – en debatt som förts främst mellan forskare 

på majoritetssamiskt område. Jag som sydsamisk forskare befinner mig i en annan 

kontext. Mina skäl att använda Indigenous Research Methodologies grundar sig på 

att den väl stämmer överens med hur jag – och andra – arbetat under årens lopp på 

sydsamiskt område, såväl på norsk som på svensk sida, för att nå ny och, inte minst, 

samisk kunskap. Den har visat sig effektiv och grundar sig i sydsamers eget arbete. 

På den norska sidan länge förts en debatt om vem som forskar. Medan man där – 

utöver övriga forskningsmedel – har en egen fond med medel avsatta för forskning 

på samisk tematik samt en pågående debatt kring samisk kompetens och rätten till, 

och kontrollen över, samisk kunskap, saknar Sverige till helt nyligen motsvarande 

debatt. 

Kravet på kontroll över forskningen har dock visat sig vara befogat även på syd-

samiskt område och visar sig i informella samtal. Publika uttalanden som Keski-

talos, vilka lett till den polariserande hållningen och uttalanden om essentialism 

och identitetspolitik på centralsamiskt område, finns nästan inte alls på sydsamiskt 

område. Det är viktigt att komma ihåg att alla regioner i Saepmie inte har möjlighet 

att definiera verkligheten på samma villkor. Idag dominerar nordsamiskrelaterad 

forskning och området har också egen högskola (Sámi Allaskuvla) och universitet 

(Tromsø och Uleåborg), med relativt, om än varierande, stark samisk profil. Av 

naturliga skäl är nordsamiska studenter något mer priviligierade när det gäller möj-

ligheten att tillägna sig akademiska examina och meriter, inte minst genom sin 

majoritetssamiska språkliga ställning. De har dessutom varandra när det gäller att 

styrka gruppen. Situationen avspeglar sig i forskningen kring de olika samiska om-

rådena, och möjligheterna för de olika samiska grupperna att auktorisera sina kun-

skaper och definiera verkligheten. Med andra ord: den röst som hörs varierar även 

inom det samiska området.  

Tanken om centrum och periferi, som jag lät Stefan Jonsson presen-

tera i början av avhandlingen, används även hos musikforskaren Alan 

Lomax. I sin artikel från 198513 talar han om hur dominerande kulturer 

                                        

13http://.culturalequity.org/ace/ce_ace_appeal.php 
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idag tillåts sluka minoriteten, en slags kulturell kannibalism, något han ser som ett 

relativt nytt fenomen: 

I say then that cultures do not and never flourished in isolation, but have flowered 
in sites that guaranteed their independence and at the same time permitted unforced 
acceptance of external influences. During most of man’s history contact between 
peoples did not usually mean that one culture swallowed up or destroyed another. 
Even in the days of classical empire, vassal states were generally permitted to con-
tinue in their own lifestyle, so long as they paid tribute to the imperial center. The 
total destruction of cultures is largely a modern phenomenon, the consequence of 
laissez-faire mercantilism, insatiably seeking to market all its products, to blanket 
the world not only with its manufacture, but with its religion, its literature and mu-
sic, its educational and communication systems. 

Att tillåta underlydande minoriteter att behålla sin kulturella autonomi så länge de 

betalade skatt var alltså en accepterad strategi, men är ett synsätt som förändrats. 

Idag tycks det snarare accepterat att de minsta i den kulturella mångfalden dör ut, 

ett synsätt som bygger på en falsk darwinism där de svaga och opassande dör ut. 

Detta är en syn som knappast är vetenskapligt accepterad numera– icke desto 

mindre är den utbredd. Lomax (1985) invänder med historiska exempel på prakti-

serad kulturell jämlikhet och dess effekter. Han menar vidare att alla kulturer ten-

derar att ha kontakter utanför sin egen och att idén om den ”isolerade stamkul-

turen” är falsk. Kulturer tenderar att blomstra när de får behålla sin självständighet, 

så stamkulturerna behöver inte alls gå under när de invaderas av moderna kommu-

nikations- och transportsystem.  

Detta bekräftas av métisen och forskaren Chris Andersens resultat från urbana ur-

folksmiljöer (Andersen 2014). Han visar att urfolk i städer kan fungera som ”hub” 

för hela folket och har möjligheter att påverka statsmakter. Här utvecklas den egna 

kulturen istället för att assimileras. Det har hänt att städer utvidgats till att innefatta 

reservat som tidigare låg en bra bit utanför stadsområden utan att dessa urfolkskul-

turer förlorat sin kulturella identitet.  

Lomax (1985) menar att det snarare är isolering som hämmar kulturers utveckling 

medan garanterad självständighet i kontakten med andra kulturer berikar den. Han 

talar om en centraliserad envägs- och masskommunikation som passiviserande och 

tystande där den mottagande parten har lägre grad av status, en version av Jonssons 

tal om centrum och periferi, där ett överlägset maktcentrum dominerar och tystar 

en periferi. Utifrån musikexempel illustrerar Lomax begreppet culturel equality 

och att olika omständigheter kan göra att ett kulturutryck kan komma att dominera, 

inte det kulturella kulturutryckets värde i sig. Lomax visar hur en genre som 

Nashville blivit dominerande tack vare entusiasm och engagemang som lett till 

utrymme i medier och en välmående industri men egentligen är Nashvillgenren 

vilken lokal genre som helst. Lomax pekar också på nationen som ett hinder mot 
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en naturlig tvåvägskommunikation med lokal publik. Han betonar relationen mel-

lan en verklig musiker och dennes publik och konstaterar att nationer inte genererar 

musik, de konsumerar musik. Verkliga musiker behöver verkliga människor som 

lyssnar på dem och det betyder människor som förstår och delar det musikaliska 

språket som de använder: “It seems reasonable, therefore, that if the human race is 

to have a rich and varied musical future, we must encourage the development of 

as many local musics as possible. This means money, time on the air, and time in 

the classroom”. 

Detta resonemang kan användas som exempel inte bara på hur en kolonial domi-

nerande kultur tystar en koloniserad, men även hur olika minoriteter inom en mi-

noritet ska kunna överleva och utvecklas. Mitt fokus är sydsamisk kultur. Den har 

sin egen epistemologi, sin egen historia och sin egen karaktär. Det finns en risk att 

begå samma misstag som gjorts vid studiet av missionens källtexter: att applicera 

källberättelserna som en mall för hela det samiska området, trots att det hämtats i 

huvudsak från ett specifikt, sydsamiskt område.  

Den samiske litteraturvetaren Harald Gaski (2013) vill se ett starkare pan-samiskt 

bidrag i den internationella debatten. Gaski är en rutinerad forskare med bred kom-

petens från hela det samiska området, med god överblick och goda samarbetskon-

takter över hela området. Även om min önskan är densamma som Gaskis, menar 

jag dock att det sydsamiska området i nuläget bör lyftas. Det bör stärkas från sitt 

nuvarande underläge i forskningssammanhang. Därför har jag valt att knyta mitt 

arbete från sydsamiskt område direkt till den internationella forskningen kring In-

digenous methodologies, snarare än att först knyta diskussionen till den på nord-

samiskt område för att sedan införliva den i den majoritetssamiska, innan diskuss-

ionen mot bakgrund av internationell forskning kan tas.  

I historien har vi sett hur skilda samiska områden i olika perioder varit de mest 

framträdande inom den akademiska debatten. Just nu dominerar det nordsamiska 

området sedan ett antal decennier. Jag ser det som värdefullt att koppla sydsamisk 

forskning direkt mot internationell urfolksforskning, för att dess karaktär ska träda 

fram. Därför har jag medvetet arbetat med sydsamiska forskares och traditionsbä-

rares texter samt försökt vara extra uppmärksam på disputerade sydsamers arbeten, 

för det är viktigt att påpeka att det finns en samisk akademi. Först i slutet av arbetet 

har jag satt mig in i relevanta majoritetssamiska arbeten och då främst för att få ett 

underlag för hur debatten gått och hur Indigenous Research Methodologies disku-

terats i en samisk akademi där sydsamer inte hörs.  
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Mitt ställningstagande 

Indigenous Research Methodologies vara eller icke vara inom samisk akademi har 

alltså lett till frågan om en särskild metodologi behövs. Som flera av de nordsa-

miska forskarna själva påpekar tror jag att frågan är starkt präglad av nordsamisk 

kontext och historia. Jag ser tre olika tematiskt överlappande kategorier av argu-

ment: politiska, etiska och kunskapsteoretiska. Förespråkarna talar om nyttan och 

vinsten för de studerade. Etablerad forskning sägs gå kolonisationens vägar och 

kolonisera tänkandet. Att Indigenous Research Methodologies är essentialiserande 

är en anklagelse från motståndarhåll, som bemöts med att traditionell västerländsk 

forskning också är essentialiserande. Å andra sidan anförs skäl som att all forsk-

ning bör vara etisk och sträva efter största möjliga kunskap och reflexivitet vilket 

inte kräver någon särskild metod. Motståndarna förnekar inte vikten av den poli-

tiska dimensionen men menar att identitetspolitik inte kan motivera etablerandet 

av en ny metodologi. Så långt politiska och etiska skäl. Även om åsikterna går isär 

finns också en överensstämmelse om vikten av de politiska och etiska aspekterna. 

Men när det gäller Indigenous Research Methodologies bidrag till en annan kun-

skap och kunskapsteori tycks meningarna gå något isär. Några forskare utelämnar 

frågan helt medan andra menar att traditionell forskning hittills visat sig fruktbar 

även för samer och samiska forskare. Därför ser de inte något skäl till varför en ny 

metodologi ska etableras (Myrvoll 2010:92; Stordahl 2008:260–261). Andra fors-

kare, som Porsanger och Kuokanen, ser metodologins möjligheter att nå ny kun-

skap som den kanske största vinsten med Indigenous Research Methodologies. 

Metodologin fungerar som ett redskap som förfinar möjligheterna att se regionala 

och kulturella skillnader på samiskt område genom att den är bättre anpassad till 

urfolks gemensamma villkor. 

När det gäller den diskussionen om Indigenous Research Methodologies etiska bi-

drag kan jag hålla med Myrvoll om att all forskning borde vara etisk. Men det är 

också viktigt att beakta att etik skiljer sig kulturellt. Den normkritik mot etablerad 

forskningsmetod som kommit från urfolk delas också av andra forskare inom andra 

forskningsinriktningar. De viktiga politiska aspekterna som är karaktäristiska för 

urfolksforskning är inte heller unika och ett skäl att grunda en egen urfolksmeto-

dologi. Däremot är den kunskap Indigenous Research Methodologies lyckas få 

fram något som inte nåtts med etablerade vetenskapliga metoder. Kombinationen 

av etiska, politiska och kunskapsteoretiska aspekter tycker jag mycket väl kan mo-

tivera behovet av att artikulera en specifik metodologi. Man bör uppmärksamma 

att forskning ständigt prövas och omskapas. Kritik och utveckling från olika forsk-

ningstraditioner leder ständigt till omskapanden av metoder och förmedlingssätt. 

Därför går komponenter inom Indigenous Research Methodologies väl ihop med 

nyare forskningsmetoder som exempelvis auto-fenomenologisk etnologi (Stenius 

2012; Khosravi 2010, 2012). Porsanger förklarar:  
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However, the indigenous approaches to research on indigenous issues are not meant 
to compete with, or replace, the Western research paradigm; rather, to challenge it 
and contribute to the body of knowledge of indigenous peoples about themselves 
and for themselves… (Porsanger 2004:105) 

Om Indigenous Research Methodologies endast är ett tillägg och en utmaning – 

vad är egentligen problemet? Om en metodologi kan ge redskap för någon – men 

inte ses som brukbart för andra – varför lägga energi på att onödigförklara den? 

Indigenous Research Methodologies framhåller också vikten av att förmedla re-

sultat samt att arbeta enligt kulturellt anpassade former, det senare något som kan 

tillämpas även på andra områden inom det vetenskapliga arbetet. Det är en av flera 

vinster med metodologin som jag ser det. 
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3. Att lyssna till sydsamiska röster – och 
höra vad de säger 

Sydsamisk variant av Indigenous Research 
Methodologies 

Samtidigt som Indigenous Research Methodologies växte fram internationellt 

skedde detsamma på sydsamiskt område, men inte främst inom akademin. På sa-

miskt område har olika arbeten med främst dokumentering av samisk kunskap 

kommit igång utanför universiteten eller i samarbete med olika universitet, mu-

seum eller andra institutioner. Ett arbete som vuxit fram i sydsamisk regi har fått 

projektnamnet Saemieh saepmesne – I det samiska rummet. Det har sitt upphov 

vid det sydsamiska kulturcentret Gaaltije i Östersund. Gaaltije har samarbetat med 

flera andra aktörer, bland annat den sydsamiska stiftelsen Saemien Sijte i Snåsa, 

och det var i regi av detta projekt som gievrie Røyrviksområdet upptäcktes.  

Den initierande och drivande kraften bakom Gaaltijes inventeringar får till stor del 

tillskrivas Ingwar Åhrén. Åhrén tog en fil. kand.-examen med inriktning mot sam-

hällsplanering. Han har bland många uppdrag varit ledamot och ordförande inom 

SSR, Svenska Samernas Riksförbund, och svenska Sametingets förste styrelseord-

förande 1993–1997, ordförande för Centrum för samisk forskning, och han var 

också en av Gaaltijes grundare. I en artikel lade Åhrén (1988:117–122) fram sina 

tankar om det som han kallar det samiska rummet. Hans artikel blev snabbt populär 

och kom att flitigt användas i diskussionerna kring samers sätt att förhålla sig till 

landskapet, till renen och till fjällen.  

Åhrén vill likna landskapet som renskötaren rör sig i, vid ett rum. Det samiska 

rummet avgränsas inte av väggar och tak, utan av fjäll, sjöar och vattendrag. Sae-

mieh har genom sin ständiga kontakt med naturen erövrat särskilda kunskaper, i 

högre och mindre grad. Dessa kunskaper styr deras rörelser i rummet, i en kompli-

cerad relation mellan människa, ren och landskapets karaktär. Platser i rummet 

värderas utifrån hur renen, bovtse, agerar där och det illustreras i språket. Åhrén 

tar benämningen Baulan som exempel, ett ortnamn som visar på en viss typ av 

landskap där renen beter sig på ett visst sätt. Renen behöver olika biotoper. Den 

behöver föda, svalka och vila. Därför är den ständigt i rörelse. Renen söker sig till 
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platser där den finner många viktiga biotoper, genom vad Åhrén kallar signaler. 

Signalen utlöser en benägenhet, en lust att agera på ett visst sätt, ett visst sätt att 

vandra och röra sig på. Åhrén menar alltså att renen styrs, inte bara av den fysiska 

omvärlden utan även av dessa signaler. Det kan vara att dra sig mot fjällen om 

våren.14 Renen dras också till platser där den varit förut. Åhrén talar också om 

kraftcentrum i rummet, platser som samebyns verksamhet vilar på. Mellan dessa 

kraftcentra, i rummet, finns en samverkan som skapar en funktionell enhet. Så 

långt relationen renen och landskapet men Åhrén för nu in människan i denna re-

lation och menar att den människa som är beroende av renen omedvetet lärt in och 

accepterat renens rörelse i rummet. Det har givit upphov till hur saemieh uppfattar 

rummet och själva rör sig i det. Genom att förstå djuren förstås också de människor 

som följer dem och utifrån djuren förstås också renskötarnas sätt att uppfatta sin 

verklighet. Detta sätt att se kan tillämpas på de kulturminnesinventeringar som 

medarbetarna i projektet Saemieh saepmesne gör. Åhréns teori förklarar inte bara 

en urfolksmentalitet, utan ger även en förklaring på hur en sådan uppstått: genom 

ett nära samband mellan landskap, djur och människa.  

Som jag ser det är teorin även tillämpbar på andra områden, exempelvis hälsa. 

Genom att förstå landskapet, renen och människans nära relationer kan man bättre 

förstå hur samer präglats och vad som givit dem vissa särdrag. Ett exempel hur 

man kan använda ett sådant synsätt på området hälsa/ohälsa ger forskaren John 

Binda Reid, själv kokatha. Binda Reid talar om en urfolksmentalitet som är ett 

särskilt sätt att se, tolka och skapa mening i urfolkens Australien där livsstilarna 

kan vara allt från mycket traditionella till urbana. Han visar kopplingen mellan 

förstörelse av ett område nära kopplat till en viss grupp Kokatha och sjukdomar 

som drabbade medlemmar av gruppen. (Binda Reid & Taylor 2011:19–20) 

I sin välkända bok Wisdom Sits in Places (1996) beskriver antropologen Keith H. 

Basso platsens betydelse för Western Apache. Genom att vandra i landskapet, stu-

dera traditionella ortnamn och lyssna på berättelser skapas historia. Att berätta om 

platser är en konstform som engagerar. Berättarna är platsskapare som ”speak the 

past into being”. Basso klargör platsens betydelse: “For Indian men and women, 

the past lies embedded in features of the earth – in canyon and lakes, mountains 

and arroyos, rocks and vacant fields – which together endow their lands with mul-

tiple forms of significance that reach into their lives and shape the way they think. 

Knowledge of places is therefore closely linked to knowledge of the self, to grasp-

ing one’s position in the larger scheme of things, including one’s own community, 

and to securing a confident sense of who one is as a person. Dessa människors 

                                        

14 Den sådan tendens kan inte enbart förklaras med att renen dras till betet på barfläckarna då betet ännu inte vuxit 

fram där. 
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känsla för platser, sitt folks förflutna och sig själva är omöjliga att separera. (Basso 

1996:32–35) 

Åhréns artikel fick alltså ge namn åt Gaaltijes projekt Saemieh saepmesne – I det 

samiska rummet som sedermera utvecklat och praktiserat Åhréns idéer, delvis med 

Åhrén själv som verksam i projektet. Men flera mindre projekt var föregångare till 

det stora uppsvinget som kom med Saemieh saepmesne. Ingwar Åhrén tog initiativ 

till ett inventeringsprojekt i regi av Jämtlands läns museum, 1988–1992, där Per 

Ragnar Åhrén kom att inventera delar av Oredahke sameby. Gaaltije bedrev 2005–

2007 projektet ”Att spåra sin historia”. Det EU-finansierade Saemieh saepmesne 

var större och mer påkostat än de tidigare och innefattade förutom det sydsamiska 

kulturcentret Gaaltije på svensk sida också Saemien Sijte på norsk sida och hade 

också ett visst samarbete med Västerbottens museum. Här arbetade man med det 

som i Sverige brukar kallas fornlämningar och kulturmiljöer. Jag an-

vänder den norska termen kulturminne då termen forn- lätt skapar en 

känsla av tidsmässigt avstånd. Saemieh har själva under senare år in-

venterat kulturminnen, delvis med hjälp av Gaaltijes och en ideell 

förening, Ohtsedäjjah/Sökarna15 som bildades år 2007. Projektet Sae-

mieh saepmesne, som pågick från 2008 till 2011, efterträddes av projektet Sydsa-

mer – historia och landskap (2011–2014) med Gaaltije som projektägare i samar-

bete med Saemien Sijte och Västerbottens museum, men nu utökat med det sydsa-

miska centret Sijte Jargne (Ljungdahl 2014).16 

Saemieh saepmesne och de projekt Ingwar Åhrén tidigare tagit initiativ till bär 

tydliga drag av Indigenous Research Methodologies och sökandet efter samiska 

kunskaper/traditionell kunskap. Tillsammans med andra likasinnade kan man tala 

om en rörelse som använder samernas eget kunnande som grund för det arbete som 

görs. Ambitionen i denna rörelse har delvis vuxit fram som en reaktion på eller 

kritik mot tidigare arbeten, utan samiskt deltagande eller inflytande. Arkeologen 

Ewa Ljungdahl skriver: ”Kunskaperna om samisk historia, kulturlandskap och kul-

turarv är generellt bristfälliga. Den samiska historien har oftast skildrats av utan-

förstående, i olika syften och inte alltid nyanserat och objektivt” (Ljungdahl 

2011:4). 

Bristen på majoritetssamhällets uppmärksamhet på, och kunskap om samernas liv 

har lett till ett osynliggörande av det samiska folket. Deras rättsliga ställning är 

                                        

15 http://oloft.com/sokarna.htm 

16 En historik över de projekt som lett fram och ingår i Gaaltijes dokumentationsverksamhet finns i Ljungdahl 

2014. 
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svag, det har Altakonflikten och rättegångar som Skattefjällsmålet, Nordmalingmå-

let, Rätanmålet och høyesteretterången i Trollheimen, där majoritetsbefolkningens 

intressen stått mot samernas, tydligt visat. Här förväntas att saemieh ska bevisa sin 

närvaro och bruket av renskötsel helt på egen hand trots att det samiska kulturland-

skapet endast inventerats sporadiskt och varken pengar eller tid lagts på det 

(Zachrisson 1997:19–20; Ljungdahl 2011:6; Severinsen 2012, Spangen 2016:25) 

Från samisk sida upplevs att samisk kunskap och historia faller i glömska, något 

som får många konsekvenser. Omvänt berättar Jan Person, renägare i Njaarke sa-

meby, i en av Ljungdahls skrifter: ”Att ha dokumenterat den egna historien har 

varit ett lyft för hela samebyn och det är jag stolt över.”Han fortsätter: ”På köpet 

har vi fått stärkt identitet och självkänsla.” (Ljungdahl 2011:4) Jan Person är också 

en av dem som tidigt började inventera det samiska landskapet. Han har arbetat 

upp en stor kunskap om hur man genom flera olika källor når information om sae-

mieh och samisk kunskap. 

Historiska arbeten har räddat en viss kunskap till eftervärlden men missnöjet med 

innehållet som i hög grad varit styrt av majoritetens intressen och tillvägagångssätt, 

har skapat den egna samiska rörelsen där dokumentation, bevarande och överfö-

ring av kunskap står i centrum. Förtroendet bland sydsamer står främst till de egna 

institutionerna och det egna folket. Men det har inte hindrat att samarbeten har 

etablerats utanför de egna kretsarna både på institutionell basis och med enskilda 

personer med särskild kompetens. Dessa personer har sedan lärts upp i samisk kul-

turell kunskap av andra medarbetare, under arbetets gång. Med utgångspunkt i ar-

betet produceras också litteratur, kurser och annan kompetenshöjande verksamhet 

som stärker medvetenheten om saemieh, deras liv, deras kunskaper och deras 

historia. Fokus ligger på att tillvarata alla slags samiska kunskaper, materiella som 

immateriella. Holism betonas liksom respekt för förtroenden och önskemål. Detta 

går helt i linje med Indigenous Research Methodologies.  

Några medarbetares sätt att arbeta 

Saemieh saepmesne arbetar med flera metoder, bland annat genom att att gå ut i 

markerna och inventera, ofta utifrån kunskaper om platsen och vilka som vistats 

där. Den kunskapen hämtas med denna metod från nu levande samer, deras min-

nen, deras berättelser, från arkivuppgifter, från litteratur, konsthantverk eller annat 

material. Den egna kunskapen levandegörs och samtal, ibland inspelade, är viktiga 

i dokumentationsprocessen. Här framträder levande kunskap som är svår för oträ-

nade att fånga och dokumentera, men som bekräftar urfolksforskarnas betoning på 

den egna epistemologin. Det som de kallar familjekunskap och släktkunskap. I det 

samiska sammanhanget kallas det ofta för traditionell kunskap. Metoderna för att 
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arbeta med att nå denna ”osynliga” kunskap innehåller många viktiga komponen-

ter, inte minst en viss attityd. Min egen arbetsmetod sammanfaller i hög grad med 

Saemieh saepmesnes och jag har också utvecklat den i tidigare samarbeten med 

projektets medarbetare under många år (Kroik 2001; 2005; 2010).  

När man arbetar på hemmaplan, som i mitt fall, är det lätt att bli hemmablind och 

det gäller att bli medveten om, och formulera för sig själv hur man egentligen ar-

betar. Därför lägger jag stor tonvikt vid att beskriva hur jag går till väga men också 

hur jag sett andra arbeta på ett lyckat sätt. Jag har också reagerat på hur omedvetet 

många forskare arbetar och hur fel det kan bli. Detta bottnar i erfarenheter från att 

själv ha blivit intervjuad och samtal med samer som reflekterat över intervjuer de 

deltagit i. Jag börjar med att beskriva mina reflektioner tillsammans med några av 

mina medarbetare: Bernth-Ove Viklund, Ewa Ljungdahl och Jonhild Joma. Alla 

tre har också deltagit i Saemieh saepmesnes aktiviteter i olika grad. 

Bernth-Ove Viklunds metod 

Arkeologen Bernth-Ove Viklund och jag gjorde inventeringar sommaren 2010 i 

regi av Røyrvik kommun och fortsatte arbetet år 2011 i regi av föreningen Boska 

(Viklund & Virdi Kroik 2010; Viklund 2011). Vårt uppdrag var att registrera sa-

miska kulturlämningar i området Frostviken/Namdalen. Registrering av koordina-

ter är ingen självklar sak. Om kulturminnet är känsligt så uppstår diskussioner hela 

tiden. Jag hade handplockat Bernth-Ove till detta projekt eftersom han har en diger 

meritlista av inventeringsarbeten och lång erfarenhet av att arbeta med saemieh. 

Han har gott rykte och har fått fram goda resultat så jag hade med andra ord för-

troende för honom. Eftersom Bernth-Ove och jag arbetade mest tillsammans av de 

tre medarbetarna och ofta talade om metod så får han det längsta utrymmet här.  

Bernth-Ove hade redan ett upparbetat nätverk av saemieh i området på svensk sida. 

På den norska sidan var Bernth-Ove dock inte lika bekant. Det föll sig så att hela 

projektet startade med en exkursion tillsammans med personer från både svensk 

och norsk sida. Bernth-Ove kände några av dem. De andra var visserligen alla be-

kanta med varandra men detta var ett lite nytt sätt att träffas på då dessa personer 

oftast umgås i renskötselsammanhang, vid samiska festligheter eller andra möten 

som berör saemieh och samebyarna. Initiativet till att åka just till denna plats kom 

från Voernese sameby som också var välrepresenterat den dagen. Själva invente-

ringsdagen var lyckad med gott om koordinater att rapportera men det var bara en 

del av vinsten. Det var viktigt att de som såg värdet i inventeringarna deltog och 

genom samtalen under dagen kom mycket intressant information fram. Deltagarna 

kunde komplettera varandras information. Det goda inventeringsresultatet gav 

också inspiration. Detaljerad historisk information saknade vi, så även om vi visste 
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att området befolkats av saemieh så kunde vi inte veta exakt vilka personer som 

vistats här. Arkeologerna kunde se att området använts över mycket lång tid. 

Bernth-Ove betonade vikten av att få tips från lokalpersoner och vek en kväll och 

natt för att vara med på kalvmärkning. Denna kväll gjorde vi inte en registrering 

men samtalen var värdefulla. Att vara till fjälls innebär för en renskötare att vara i 

sin hemmiljö, och det ger en avslappnad atmosfär där man inte känner sig hotad. 

Här sker saker och ting på egna villkor. En av mina samtalspartner vittnade om hur 

han under skolloven klagade för sin aaahka om hur han vantrivdes i skolmiljön. 

Hennes tröst till honom var att han skulle tänka på att nu, till fjälls, var han fri. Här 

kunde ingen komma åt honom (Ole-Henrik Kappfjell samtal). Jernsletten vittnar 

även om sina samtalspartners syn på fjället som en fristad (Jernsletten 2000:80–

81). 

Bernth-Ove trivs att vara ute och hårt väder och långa avstånd skrämmer honom 

inte – tvärtom. Detta är en stor tillgång. Renskötare som är vana att vara ute, ibland 

flera dygn i sträck, undviker att ta med sig personer som inte har fjällvana. Man 

måste ha rätt utrustning, rätt kläder, rätt matsäck, rätt vikt på ryggsäcken och rätt 

inställning. Samiska Gerda Pavval Ommas ord från ett samtal med författaren Li-

lian Ryd (2013:32) får illustrera konditionens betydelse: ”Att vara renskötare är 

egentligen inget tungt arbete, men kondition måste man ha! Så var det då. ”Hon 

fortsätter: ”Nu finns ju skotrar och bilar som förstör folket. De orkar inte skidra en 

kilometer en gång. Dagens renskötare skulle inte klara det liv som vi hade, det går 

jag ed på. De blir feta och har ingen kondition, sitter i maskiner hela tiden. Om 

man ställer dem på en backe utan skoter så tar de sig inte därifrån.” 

Även om man kan ana en glimt i ögat hos Pavval så har jag hört liknande åsikter i 

mitt område. De renskötare vi arbetade med uppskattade nog sina maskiner men 

att kunna gå långt anses vara en bra kvalitet och värderas högt. Genom att området 

är mitt eget och jag hittar i det så behövde ingen av renskötarna ta något ansvar 

varken för projektet eller för Bernth-Ove. Men om de ville delta kunde de i utbyte 

mot sina egna kunskaper få lära sig mer av arkeologen och kanske få svar på en 

del av sina egna frågor. 

Vi besökte också folk i deras hem. Dessa saemieh var medvetna om att det pågick 

inventeringar i området så vi kom inte och överraskade. Det är viktigt att presentera 

sig och att inte vara för fin för att knacka på dörren när man arbetar med samer i 

det här området. Vi ville berätta vad vi höll på med på deras område och involvera 

dem så mycket som möjligt. Även om Bernth-Ove inte är saemie kunde han pre-

sentera sig genom sina samiska kontakter. Några kände också till honom eller hans 

arbete sedan förut, inte minst hans mångåriga arbete tillsammans med professorn 

och marinarkeologen Christer Westerdahl, författaren till Samer Nolaskogs 

(1986), ett välkänt och uppskattat arbete bland saemieh i Frostviken/Namdalen. 
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Bernth-Ove hade också föreläst i Røyrvik och träffat flera lokalbor vid det tillfället. 

Genom att sitta och prata med saemieh lärde sig Bernth-Ove personnamn och 

personhistoria. Sådan kunskap är mycket viktigt för att få igång berättande och för 

att kunna lära sig områdets historia. Några av de vi besökte följde sedan med ut 

och visade lämningar de funderade över.  

Miljön är också viktig för minnet och många vittnar om att benägenheten att få och 

ge bra information är större om man vistas utomhus, helst i de trakter man levt och 

på de platser där man själv hört berättelser. Även språket förändras. Benägenheten 

att tala samiska ökar. Att vara ute i markerna är alltså oslagbart när det gäller att 

få olika slags information, både från den som guidar, traditionsbäraren och från 

naturen själv. Bernth-Ove utnyttjade också den möjligheten för att få en geografisk 

överblick av området. Både Bernth-Ove och jag älskar kartor och vi ägnade 

mycket tid åt att diskutera natur och kulturlämningar utifrån kartbilder. Flera tips 

på lämningar ringades in på kartan innan vi gick ut. I slutrapporten för vårt första 

samarbete valde jag och Bernth-Ove att redovisa såväl personhistoria, som be-

skrivning av kulturlämningar och redogörelser för själva inventeringsdagarna för-

utom koordinater (Viklund & Virdi Kroik 2010). 

En sak som jag noterat är att Bernth-Ove är mycket noga med att inte ta äran från 

någon. Istället håller han fram den eller de personer som bidragit. Om någon funnit 

en intressant lämning nämner han alltid upptäckarens namn, om han vet det, eller 

vilka som var med honom när de tillsammans upptäckte något (Viklund 2002:106, 

110. 2004:6). Detta är något som uppskattas av människor som ofta sätts åt sidan 

utan att deras bidrag omnämns. 

När vi kommit så långt i projektet kunde jag lämnasjälva inventeringsarbetet till 

Bernth-Ove och min kollega: Jonar Thomasson, själv same, bosatt i området och 

en av de mest kunnige och drivande för inventeringsarbete i Røyrvik. Kemin fun-

gerande och arbetet flöt på.  

Jonhild Jomas metod 

En annan av mina medarbetare var Jonhild Joma. Denna sydsamiska 

barnmorska gjorde under år 2009 en studie om förlossningar och för-

lossningshistorier bland sydsamiska samtalspartner med koppling till 

Namdalen och Jämtland. Arbetet publicerades i boken Där renflocken 

drar förbi som jag var redaktör för (Joma 2010:76) och som artikel i Engaged 

Scolar journal (2017).17 Jonhild arbetade genom att hon åka hem till personer som 

                                        

17https://doi.org/10.15402/esj.v2i1.203 

https://doi.org/10.15402/esj.v2i1.203
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hon samtalade med. Trots att Jonhild själv är samisktalande och de hon talade med 

ofta också var det, valde hon att genomföra samtalen på skandinaviska. Hon be-

dömde att hon inte skulle hinna med översättningen under projekttiden. Hennes 

kunskaper i samiska var dock helt klart en källa till framgång. Även om hon använt 

norska i själva samtalen, användes sydsamisk etnolekt både av henne själv och 

hennes samtalspartner. Hon skriver i den artikel som blev ett av resultaten av pro-

jektet: ”Jag har intervjuat 10 samer från 50–60 år och uppåt till drygt 90 års ålder. 

Ibland använde hon diktafon men säger att ”…de gånger man bett mig om att slå 

av den har det faktiskt varit nödvändigt” (Joma 2010:76). Jonhild hade en styrka i 

att hon var en känd person för dem hon samtalade med. Hennes fackkunskaper 

som barnmorska tillsammans med hennes erfarenheter som saemie gav henne tro-

värdighet. Hon vittnade om att hon vid besöken ofta pratade om annat och att hon 

ibland måste säga till för att få samtalspartnerna att koncentrera sig på de fråge-

ställningar hon var ute efter (Joma 2010). Det kan man säga är ett lyxproblem då 

det är vanligare att saemieh stelnar i samtalssituationerna då de antingen menar att 

de inte har något att berätta eller så upplevs en osäkerhet inför vad den som frågar 

vill med materialet. Ett samtal får heller inte bli för högtidligt och seriöst. Det är 

viktigt att kunna skratta med sin samtalspartner. 

Ewa Ljungdahls metod 

Medan Bernth-Ove Viklund är fostrad i en skola med hårda krav på resultat i form 

av registreringar (vilken han också lyckades med i vårt samarbete) arbetar Ewa 

Ljungdahl, som också hon är arkeolog, med ett något annat fokus. Hennes uppgift 

är i hög grad att vara en resursperson för dem som givit henne uppdraget, ofta 

samebyarnas medlemmar. Hon har också arbetat återkommande och regelbundet 

med samma personer under flera år. Det sker en ömsesidig investering av kunskap 

hela tiden. Ewa menar att metoden inte är hennes utan snarare Gaaltijes (Ljungdahl 

2014). Hon arbetar i hög grad med pedagogik och med muntlig information som 

hon dokumenterar och hon tillbringar mycket tid tillsammans med renskötare och 

andra saemieh.  

Personkännedom, som man arbetar med att öka under arbetets gång är viktigt för 

både Ewa och Bernth-Ove, liksom att lära sig området och geografin vilket Jonild, 

som redan hade sådana kunskaper, knappast behövde. Ewa kan luta sig tillbaka på 

sin stora erfarenhet och sitt goda namn i samiska sammanhang. Hon har blivit upp-

lärd av några kända saemieh och precis som Bernth-Ove är hon van att gå långt 

och i alla slags väder (Ljungdahl 2014:10). Ewa har ett bra samiskt nätverk och 

hade presenterat sig själv genom att föreläsa i Røyrvik innan hon påbörjade arbetet 

i fält hos oss i området. Varken Bernth-Ove eller Ewa hade detaljerad geografisk 

kunskap i just detta område men kännedom om renskötsellandskap och en kunskap 

om vilka frågor som leder till kunskap vilket gjorde att arbetet fick ett gott resultat. 
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Man bör beakta give back-effekten: resultatet av det arbete Ewa och Bernth-Ove 

tidigare utfört hade nått tillbaka – åtminstone till vissa familjer i vissa områden. 

De här medarbetarna anger samma skäl som urfolksforskarna till varför dokumen-

tering är viktig: de dokumenterade kunskaperna är bristfälliga. Saemieh har i allt-

för hög grad dokumenterats av personer utifrån och samernas eget perspektiv sak-

nas – det skapar en historisk samisk tystnad. Genom att själva dokumentera kan 

man utgå från egna behov och önskemål och når också ett annat källmaterial. Det 

höjer självförtroendet och självkänslan. Man räddar kunskap då traditionell kun-

skap hotas eftersom samhället liksom livsstilen förändras. Som den samiska fors-

karen Åsa Nordin-Jonsson konstaterar: Yngre och äldre tillbringar inte lika mycket 

tid tillsammans och överföringsarenorna avtar i omfång, de äldre dör bort och med 

dem den traditionella kunskapen (Jonsson 2010:4).  

Ljungdahl skriver ”Kunskapsöverföringen har varit muntlig. Man berättade för 

varandra och visade praktiskt på olika färdigheter. De äldre traditionsbärarna lärde 

barnen och på så sätt fördes kunskaperna vidare mellan generationerna. Så är det 

till stor del fortfarande.” (Ljungdahl 2011:6). Under mitt arbete har Ewas ord i hög 

grad bekräftas. Mycket värdefull kunskap kommer fram i samtalen vid kaffet. Un-

der arbetet är den ofta tyst och nästan osynlig men överförs ändå. Den syns i själva 

arbetet, när jag och andra saemieh från området undersökt landskapet och sökt spår 

efter samisk historia, men är svår att sätta ord på. I en grupp saemieh som är ute i 

markerna stannar man till, letar en bra fikaplats, gör upp eld, kokar kaffe och läm-

nar platsen som man ska göra, utifrån den kultur man delar. Man har gjort det 

många gånger, man vet hur man ska göra det. Arbetet görs på olika sätt men man 

gör det alltid utifrån en kunskap som delas. Man har lärt sig det ordlöst och man 

utför det ordlöst. Det är kunskaper, en speciell kunskap, släktrelaterad kunskap, 

som urfolksforskarna kallar det, i det här fallet samisk. 

Kan dessa kunskaper avläsas i landskapet av någon som inte varit där när det 

hände? Ja, faktiskt. När jag själv och andra inventerare, lokalbor och renskötare 

stannar till för att fika och vila och upptäcker äldre kulturminnen, kan vi på aernieh, 

eldstaden, och på valet av plats, placering och förhållande till andra faktorer läsa 

av de forna besökarnas kunskaper. I mitt forskningsarbete tillsammans med arke-

ologer som Ewa Ljungdahl och Bernth-Ove Viklund har jag ofta imponerats av 

hur mycket dessa två har förmåga att läsa. Men lika mycket imponeras jag av dem 

som lärt dem dessa samiska kunskaper, deras samiska läromästare, traditionsbä-

rarna, de som varit med mig och delat sin kunskap i mitt forskningsprojekt och 

som inte talar om den här kunskapen som kunskap.  

Att urfolk själva stiger in i universiteten, forskar och undervisar är ett sätt att be-

vara, skapa, behålla och överföra egen kunskap (Kovach 2009:12). Att arbeta som 

Gaaltije gör är ett annat sätt att uppnå samma mål och man gör det genom att hålla 
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sig närmare dem som bär kulturen. Den dokumenterade kunskapens status påver-

kas dock i såväl majoritetssamhället som i det samiska samhället beroende på om 

det är ett universitet som utför dokumentationen eller om det är ett samiskt kultur-

centrum. Men som vi sett och med Linda Tuhiwai Smiths ord: ”The word itself, 

`research´ is probably one of the dirtiest words in the indigenous world´s 

vocabulary” har universitetens forskning inte särskilt hög status i urfolksvärlden. 

Ett samiskt center som Gaaltije har däremot hög trovärdighet hos samer, men lägre 

i majoritetssamhället. 

Samtalen 

När jag arbetade i Røyrvik hamnade jag ofta i samtal kring gievrie och synen på 

gievrie. Samtalen kom både i samband med mitt arbete och utanför det. Jag började 

anteckna i samband med att jag startade min forskarutbildning men samtalen kring 

temat hade pågått långt tidigare. Gradvis började jag spela in samtalen. Samtalen 

skedde saemieh emellan men enstaka gånger med saemieh och laedtieh blandade. 

Den yngsta person jag spelade in var en 18-årig sametjej. De äldsta var över åttio 

år. Vi samtalade en och en eller flera tillsammans – ibland var min man och min 

lilla dotter med och då deltog de i samtalen. 

Under mina år som bosatt i området ägde en del samtal rum hemma hos mig, och 

min arbetsplats i Røyrvik blev också en plats för många samtal. Ofta över en kopp 

kaffe. Synen på gievrie kom ofta upp i samband med föreläsningarna som jag an-

ordnade i min yrkesroll, först på biblioteket och senare i kommunhuset i Røyrvik, 

men kanske framför allt i de informella samtalen efter föreläsningarna. De kom 

också upp i samband med att vi besökte varandra och när vi var ute på invente-

ringsturer eller i andra ärenden i naturen. De sistnämnda platserna kommer jag att 

berätta mer om i kapitlet Landskapet – en värld av kunskap och relationer. 

Sameskolan, Åarjel-saemiej skuvle och det tillhörande internatet i Snåsa har varit 

en bra miljö för samtal. Här finns många saemieh, både de som arbetar där och de 

som – liksom jag – rest hit för att låta sitt barn gå på ”språk- och kulturveckor”. 

Många saemieh tittar in en stund och dricker en kopp kaffe. Under dessa veckor, 

som infaller två gånger per termin, går barnen i skola på dagarna och föräldrarna 

umgås och arbetar, som jag, med sina medhavda arbeten. Måltiderna äter alla ge-

mensamt. Kulturveckorna är mycket uppskattade av alla parter och föräldrarna 

brukar vittna om hur barnen längtar till dessa veckor då de får träffa varandra. 

Miljön är intim och föräldrar och personal blir gärna sittande uppe på kvällarna i 

samtal när barnen lagt sig. Ibland blir det väldigt sent. Samtalen med föräldrar och 

personal på sameskolan har skett både på skolans internat, hemma hos dem och 

ute i olika ärenden. 
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Skolan ligger i nära anslutning till det samiska kulturcentret Saemien Sijte där även 

Sametinget har personal. Det har varit lätt för mig att gå dit och prata med Erik 

Norberg, Dag Lantz, Elin Kristina Jåma och Birgitta Fossum som alla blev inblan-

dade i ärendet och handläggningen av Røyrviks gievrie.  

Jag har också föreläst runtom i Inre Namdal, i de ämnen jag arbetat med. Detta har 

jag gjort för att dela med mig av kunskapen till dem jag arbetar med i forsknings-

projektet och andra intresserade, men också för att få kontakt med flera personer 

som vill tala om de ämnen jag skriver om. Som jag redan betonat är också miljöer 

utomhus viktiga och jag kommer att återkomma med exempel ifrån Vålldalen i ett 

senare avsnitt.  

Dessa platser och tillfällen har lett till många spännande samtal. Precis som Ewa 

säger om sitt mångåriga arbete i fält när metoden utvecklats: ”Tänk på alla givande 

diskussioner som stenkonstruktioner och andra svårtolkade lämningar gett upphov 

till, dem skulle jag inte velat vara utan” (Ljungdahl 2014:19). 

Påtaglig ödmjukhet 

Ett problem för den som försöker tala med saemieh om samisk kunskap är oviljan 

att tala, en tystnad som har många bottnar. Sydsamer tonar gärna ner sina kun-

skaper och hävdar att de inget vet. När Jonhild skriver i sin artikel om förlossningar 

och förlossningshistorier att hon intervjuat män och kvinnor och alla har i utgångs-

skedet bedyrat att de inte visste något (Joma 2010:76). Ljungdahl skriver: ”Ofta 

finns det en stor kunskap om den egna historien. Men det är inte alltid det egna 

kunnandet uppfattas som kunskaper, något som kan vara viktigt för andra och för 

kommande generationer. Det kan behövas att någon annan, ibland någon utifrån, 

lyssnar till berättelser och iakttagelser för att den som innehar kunskaperna ska 

inse att de har ett värde” (Ljungdahl 2011:6). 

Själv har jag mött exempel på det hon beskriver många gånger under arbetet. Jag 

kallar det påtaglig ödmjukhet och påminner om ett beteende Khosravi beskriver 

hos gästen, immigranten, den papperslöse, den illegala som lever utelämnad, rätts-

lös och helt på nåder (Khosravi 2010:94).  

Det visar sig till exempel genom en önskan om närvaro av en arkeolog vid inven-

teringar de utför. Vid inventeringar har det visat sig att arkeologen – hur respek-

terarad och kunnig denne än är – måste förklara att denne inte vet och inte heller 

förstår. Det finns ibland en tro på att en expert från ett av majoritetskulturens ut-

bildningssystem per automatik har högre kompetens även inom områden de inte 

blir utbildade i, som samisk arkeologi eller andra samiska kunskaper. De arkeolo-

ger jag arbetat tillsammans med menar alla att de genom utbildning fått en del 

kunskap om det vetenskapliga ämnet, men att den samiska kunskapskompetensen 
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är den man får av de som levt i kulturen. Det kan vara svårt att smälta både för en 

nybliven arkeolog som skolats i en tro på att man lärt sig metoder och teorier som 

är universella och allmängiltiga liksom för en erfaren renskötare som trots allt bli-

vit koloniserad och ärvt en förtryckt position i majoritetssamhället.  

Själv har jag ofta under mitt insamlingsarbete mött attityder som att man inget vet 

och inget minns, att någon annan kan detta ämne mycket bättre, att man inte vill 

att det man precis berättat ska publiceras, att man inte vill bli inspelad eller att man 

vill att bandspelaren ska stängas av. Jag har också upplevt att någon skjutit från sig 

en felställd fråga eller en alltför rätt fråga – något jag naturligtvis inte kan veta – 

bara ana. Flera av mina samtalspartner säger att de inte är ”nån sån stor…” och 

menar att de inte har någon vacker titel eller ser sig själva som särskilt kunniga. 

Astrid Kroik hävdade även hon att hon inget visste när jag besökte henne första 

gången, omkring år 2000 då hon var drygt 90 år. Då talade vi om gievrie. Efter ett 

långt samtal där hon kunde informera om många saker som jag inte visste eller 

väntade mig att hon skulle säga, berättade hon, precis innan jag skulle gå, att hon 

kände till en gievrie och visste var den låg. Det är knappast vad jag menar med att 

”inte veta någonting”. När jag besökte henne vid ett senare tillfälle gav hon mig 

även de upplysningar kring gievrie hon inte ville ge mig när jag besökte henne 

första gången. 

Fenomenet har inte bara uppmärksammats av mig och mina medarbetare. Den 

norska sociolingvisten Inger Johansen berättade hur hon mötts av attityden att de 

sydsamer hon velat prata med om sydsamiska själva menade att de inte kunde sa-

miska. Den samiska som de kunde tyckte de inte var någon riktig samiska, därför 

borde Inger istället prata med någon som kunde samiska bättre. De menade också 

ofta att de som verkligen kunnat riktig samiska är döda (Johansen, 2012). 

Genom att så ofta ange en lägre nivå på den kunskap man själv har, luras lätt fors-

karen och dokumenteraren, dels att tro deras uppgiftslämnare inte har kunskap dels 

att kunskapen inte alls finns inom kulturen. Kanske lurar uppgiftslämnaren till och 

med sig själv? Det är viktigt att ha klart för sig att det inte existerar en fast, objektiv 

måttstock på samisk kunskap. Det mina samtalspartner ofta förmedlar är en dis-

krepans mellan en upplevd kunskapskompetens och en önskad kunskapskompe-

tens. Det kan vara en kunskapskompetens de själva önskar eller som de tror att 

dokumenteraren vill att de ska ha. Jag har själv många gånger blivit intervjuad av 

journalister och forskare och ibland har jag fått känslan att dessa inte blir nöjda 

med den information som ges. Det stämmer inte med det man vill höra och miss-

nöjet med svaret överförs och skapar känslor av otillräcklighet hos mig.  

Fenomenet beskrivs även av internationella forskare. Freire beskriver den förtryck-

tes syn på sig själv såhär:  
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Self-depreciation is another characteristic of the oppressed, which derives from 
their internalization of the opinion the oppressors hold of them. So often do they 
hear that they are good for nothing, know nothing and are incapable of learning 
anything – that they are sick, lazy, and unproductive – that in the end they become 
convinced of their own unfitness. (Freire 1996:45) 

Han fortsätter med att den som har kunskap och som man ska lyssna på är ”pro-

fessorn” och  

Almost never do they realize that they, too, `know things´ they have learned in their 
relations with the world and with other women and men. Given the circumstances 
which have produced their duality, it is only natural that they distrust themselves.” 
(Freire 1996:45)  

Trask (1999:114) klär sina erfarenheter av hur hawaiianer uppfattas av i följande 

ord: ”There is no value in things Hawaiian; all value comes from things haole.” 

Något som även väl beskriver samers erfarenheter (Finbog 2020: 141). 

Freire (1996:40) beskriver förtryckarens attityd såhär: ”For the oppressors, what is 

worthwhile is to have more – always more – even at the cost of the oppressed 

having less or having nothing. For them, to be is to have and to be the class of the 

`haves´.”  

Det är vanligt att man hos urfolk talar om en inställning av arrogans, överlägsenhet 

och svulstighet där man gynnar sina egna individuella syften framför kollektivets 

och som bland samer kallas ”storsvensk”. En ”jag kan”, ”jag vet”, ”jag ska ha”-

attityd. Inom rasstudier talas om bekvämlighet (Ahmed 2011:137–138). 

Att själv agera på det sättet är att gå i ”daatjefällan”. Det här är inte 

unikt för samer. Svarta använder gärna termen coconut eller bounty för 

svarta som agerar ”vitt”. Hos hawaiianer används ordet haloe för de 

vita (Trask 1999:152,188). Den attityden är djupt förbunden med att ta 

sig rättigheter och att ta för sig utan att be om lov, utan respekt och utan skyldig-

heter. Eller som Alan Lomax (1980) skriver: ”European-Americans are called 

`pigs´ and `honkeys´ by other groups, because they feel that Euro-Americans, in 

preempting most of the air time and the classroom time for their own cultural con-

cerns, have taken up an unfair share of the communication space”.18  

                                        

18http://www.culturalequity.org/ace/ce_ace_appeal.php 

http://www.culturalequity.org/ace
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Men att förminska den egna kunskapen eller att ha svårt att benämna den är inte 

de enda skälen till motståndet mot att tala. Jonar berättar om ett dokumentations-

projekt där en kvinna samlade in informationom mat. Hon kom till en punkt där 

det handlade om att hänga upp kött och fann att många sa ”Så gör då jag det”. 

Ingen sa: ”Så gör vi det, vi samer” (Jonar Thomasson 2012). Beskrivningen är 

påfallande lik beskrivningen ”Seldom do you hear a Cree Elder profess `I know´. 

What is heard is `I believe´or `I believe this to be true´” (Kovach 2009:20, efter 

Winona Stevenson). Men det hon fann var att, trots att ingen ville göra anspråk på 

att vara talesman och ha kunskap om hur denna grupp gjorde, så gjorde man saker 

väldigt lika. Ryd möter samma sak: 

Olika familjer hade också olika vanor och även inom en familj var det skillnad på 
hur man klädde sig, vad man åt och så vidare. `Alla gjorde olika´, säger en inter-
vjuad, och `Jag vet bara hur vi gjorde, hur andra gjorde vet jag inte´, betonar en 
annan. Var och en är noga ed att berättelsen om deras familj inte ska generaliseras 
till att gälla alla renskötande samer. (Ryd 2013:19) 

Devon A. Mihesuah, Oklahoma Choctaw (1998:12), beskriver: ”…many Indians 

will not write about tribes other than their own, even if they have insights into 

those cultures. When it comes to speculating on Others´ motivations and world-

views, many Indians are simpley unconfortable and won´t do it.”  

Den som dokumenterar och forskar befinner sig i en maktposition och producerar 

”sanningar”. Det finns en ovilja att göra sig själv till företrädare för hela kulturen. 

Man är rädd för att lämna en felaktig information och vara ansvarig för att skriva 

in oriktigheter i dokumentationen. Den skräcken lider även jag som forskare av. 

Men även om mina samtalspartner är måna om att bara tala för sig själva har många 

förvånat mig genom att visa sig ha så pass samstämmiga uppgifter, åsikter och 

berättelser. Att det till exempel var så utbrett att sjieledidh–”offra”, ge gåvor – 

visste jag inte när jag började arbetet. På nordsamiskt område är traditionen idag 

öppen medan den är dold på sydsamiskt. 

Att samtala i enlighet med kulturella regler 

Det finns kulturella regler för hur ett samtal mellan samer går till och det är värt 

att nämna något om det här. Samtalen inleds som regel med hälsning och presen-

tation om vi inte redan känner varandra väl. Det är viktigt att ordentligt reda ut 

vilka vi är för varandra och vilka vi känner i varandras närhet och om vi är släkt 

och i så fall hur. Den sydsamiska etnologen Christina Åhrén beskriver denna väl 

kända kulturella kod (Åhrén 2008:87–88). Hon skriver att hon ”presenterar sig 

med namn, hemort, släktband och sameby. Detta är som sagt kutym hos samer, det 

visar vilken släkt man härstammar från och hjälper människor från vitt skilda bo-

stadsorter att skapa en gemensam kontext, där alla har en given plats” (Åhrén 
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2008:129). Om den som hälsar glömmer att presentera sig, vilket exempelvis barn 

gör ibland, så får de ofta frågan av den äldre om vilka de är (Jernsletten 2010:67). 

När jag presenterar mig för första gången för någon som samer gör – utifrån släkt 

och geografisk plats – så är det vanligt att personen jag presenterar mig för berättar 

en historia som berör den i min släkt som han eller hon närmast känner. På så sätt 

får jag information om relationen mellan denne och min släkting och en närhet 

mellan mig och den jag talar med uppstår. Jag får också ofta ny kunskap om min 

släkting. Detta är ett exempel på hur metoderna för att nå samisk kunskap (person-

liga kunskaper) ibland förutsätter samisk kunskap (att kunna hälsa på ett kulturellt 

riktigt sätt), vilket bruka leda till samtal om släktskap, som alltså är mer samisk 

kunskap (släktkunskap). 

Det är viktigt att ha gott om tid på sig när man genomför ett samtal. Saemieh över-

lag behöver lång startsträcka och en avspänd stämning. Man går inte rakt på sak 

och samtalen är mer av ett givande och tagande oss emellan. (Finbog 2020:80) Min 

metod är en kombination av samtal i grupp och enskilda samtal i olika miljöer, 

med eller utan inspelning, samt samtal under inventeringsarbeten. Inspelade samtal 

är bra för dokumentationen men är inte alltid de som ger mest information. Situat-

ionen gör också att det ibland kan bli stelt och högtidligt, jag har eftersträvat en 

avspänd relation och har därför valt ibland att bara ha ett samtal med anteckningar 

– utan inspelning.  

Många, inte minst de äldre jag talat med, är välbekanta personer i området och med 

många kontakter. Genom sina intressen och erfarenheter har dessa egna expertom-

råden och när jag säger vad mitt forskningsarbete berör kan folk hänvisa till just 

en sådan person, en kunskapsbärare, som jag bör prata med. Det kan vara viktigt 

att inte gå förbi en sådan auktoritet, både av kunskapsskäl och av sociala skäl. 

Många gånger knyts historier kring personer istället för ämne. Vilka som är med i 

händelseförloppet är viktigt och det måste bli rätt. Det är inte ovanligt att det ut-

bryter diskussioner om vem eller vilka som var med och historieberättandet stannar 

upp tills detta är utrett. Det är också viktigt att ha kunskap om de släkter personerna 

tillhör eftersom dessa har sina särdrag och dessa särdrag är kultur-, och historiebä-

rande 

Det finns några saker som är enkla att samtala om och som saemieh gärna och ofta 

talar om. Det är ämnen som bovtsh, renar, men också andra djur. Renskötaren och 

den som är nära renskötseln talar ständigt om bovtsh. Faror som rovdjur och brist 

på bete är saker som hela tiden varierar och därför också avhandlas. Speciella sa-

ker, som bryter mot det normala, uppmärksammas och ibland sätts de samman med 

andra meningsskapande händelser som vädret. Vi ska se mer av det senare. Språket 

avspeglar att dessa saker är viktiga genom att det finns så många olika termer 

kopplade till väder, renskötsel, djur och natur (Ryd 2013:21). I historier om gievrie 
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finns ofta detaljer som har med dessa teman att göra. Det är en bra metod att sam-

tala om djur och historier om djur som betett sig på ett sätt som bryter mot det 

vanliga, för att komma åt den typ av material som jag söker. Det är inte heller dumt 

att vara inläst på sådana historier i området. 

Det finns fällor att falla i. En är att ställa alltför raka frågor och en annan att av-

bryta. Att avbryta är ohövligt särskilt mitt i en historia. Flera av dem jag samtalade 

med förmedlade genom historier kunskap om de efterfrågade temana. Historiebe-

rättande är, som vi sett, en viktig del av urfolkens liv och ett uppmärksammat ämne 

inom urfolkningsforskningen. Kovach varnar för att inte dekontextualisera histo-

rien från berättaren. Berättaren förmedlar sina relationer till dem som var med, 

platsen eller platserna där det utspelade sig, och binder samman det förflutna, nutid 

och framtid (Kovach 2009:94). Det gäller även för samiskt historieberättande. 

En historia kan förmedla kunskap på flera plan och det är inte alltid innehållet i 

den kunskapen blir synligt förrän man behöver den. Heikka berättar att man som 

renägare kan gå i funderingar på hur det ska gå med en kommande flyttning och 

då gå och tänka på väder, vind och olika möjliga platser att använda. Plötsligt kan 

man då komma på en historia som berättats där väderförhållandena, tiden och de 

möjliga platserna varit desamma och historien ger ett svar på hur det gick den 

gången. Ett svar som kan hjälpa en i beslutet. Just det var kanske inte historiens 

uppenbara poäng utan något som visade sig då behovet fanns.19 Detta fenomen har 

uppmärksammats av antropologen Keith H. Basso. Basso refererar till sina Wes-

tern Apache samtalspartner som talar om historier som pilar. Plötsligt träffas man 

av historien som att man träfas av en pil (Basso 1996:56–60) 

Frågor kan ibland behöva tänkas över. Så fungerar det ofta med äldre personer men 

även hos andra jag talat med.20 Jag har försökt återkomma till samma personer för 

att ställa samma frågor och uppföljningsfrågor men jag har också märkt att jag 

ibland fått telefonsamtal efter de föreläsningar jag hållit eller efter samtal då den 

jag talat med minns eller kommit på nya saker denne velat förmedla. 

Det har funnits en mycket tydlig tendens att man vill förmedla korrekta uppgifter 

eller så mycket i enlighet med minnet eller historien som man kan. Den som är 

osäker är noga med att poängtera just sin osäkerhet, och är det något jag frågar om 

som man inte känner till så säger man det tydligt. Jag får en klar känsla av att 

autenticiteten i uppgiften är av största vikt. Samma fenomen har Jernsletten noterat 

hos sina samtalspartner (Jernsletten 2009:18). Min egen reflektion över detta är att 

                                        

19 Kappfjell 2012  

20 Jag tackar Bernth-Ove Viklund och Irene Joma för att göra mig uppmärksam på detta. 
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samisk historia blivit så förvanskad i böcker att man inte på något sätt vill med-

verka till detta även om uppgiften skulle framställa samer i bättre dager. Man vill 

att det ska dokumenteras ”som det var”. När en samtalspartner väl bestämt sig för 

att delta vill denne ofta hjälpa till fylla i luckor i mitt arbete och ofta uppger denne 

kunskap som man vill ska bevaras. Det är viktigt att samarbeta med sin samtals-

partner och låta dennes intressen också styra arbetet. 

Aktuell forskning på samisk tematik är man väl bekant med genom seminarier och 

böcker. Historiska böcker och lokallitteratur är också en vanlig syn i deras hem. 

De visade ofta att de är insatta men också att de tänker kritiskt. Det är viktigt att 

utbyta information och att inte bli en person som ”stjäl” kunskap. Jag pratade med 

många om vad jag lärt mig i mina akademiska studier och gav mig gärna in i kri-

tiska diskussioner. 

Att forska med kulturell kompetens… och utan 

Att forska med kulturell kompetens innebär att kunna koder och att ha kulturella 

kunskaper. Kulturell kunskap och kompetens leder vidare till mer kulturell kun-

skap och högre kulturell kompetens.  

Känsliga ämnen och sättet att närma sig dem skiljer sig kulturellt. I ett sydsamiskt 

sammanhang gäller det att utforma en metod som fungerar för just detta. I det här 

arbetet söker jag en typ av information som är känslig och som man är försiktig att 

tala om – inte bara på sydsamiskt område utan även i nordligare delar av Saepmie 

(Myrvoll 2010:92–93). Gievrieh hör till en sådan kategori. Runt nåejtie finns också 

tabun. Den samiska forskaren Elina Helander intervjuade författaren och ”nyscha-

manen” Ailu Gaup 1995 i Oslo. Hon frågade inte, utan utgick ifrån att Ailu betrak-

tar sig som nåejtie och frågade istället hur han blev schaman, vad som var hans 

inställning till samisk "klassisk" schamanism och varför han inte stannade i Kau-

tokeino. Hon säger: ”Som same skall man dessutom inte behöva ställa till en annan 

same sådana frågor som `är du shaman?´ eller `är du en botare?´, anser jag” (He-

lander 2012). Flera av de ämnen jag tar upp här, de döda, sjiele (”offer”, gåvor), 

gievrie och andra, handlar om känsliga saker som man talar om med försiktighet 

eller inte alls. 

Om uppgiftslämnarna känner sig säkra med sin forskare, så litar de på att uppgif-

terna sätts i rätt kontext. När samtalarna delar samma verklighet (genom tillägnad 

kunskap om ämnet eller upprättat förtroende genom kunskap om forskarens person 

eller släkt) kan samtalen gå vidare från den mest basala nivån till en högre. 

Kulturella koder visar sig i små, nästan hårfina nyanser, men som uppfattas när 

någon ”kliver över gränsen”. Vem som helst kan kliva över gränsen; forskaren som 

är omedveten om samiskt skick, den samiske forskaren, barnen som ännu inte lärt 
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sig alla samiskt skick och kunskaper, ”nysamen” som ännu inte lärt sig samiskt 

skick, den kommunalt anställde tjänstemannen, rektorn i skolan. Christina Åhrén 

beskriver i sitt forskningsarbete samebymedlemmars syn på sommarbeteslandet: 

Himmelriket, anser samebymedlemmarna och påpekar stolt att ingen annan sameby 
har ett så vackert sommarviste, men samtidigt vet de att det är vad alla renskötare 
säger, oavsett område. Är det något som är generellt rådande hos renskötarna är det 
kärleken till sommarvistet, berättelserna är alla lika. Det finns ingenting som får en 
renskötare att tala längre och med större värme i rösten än när de berättar om sina 
sommarvisten. Skulle någon våga kritisera sommarvistets förträfflighet har de klivit 
på en mycket öm tå. (Åhrén 2008:73) 

Det finns många ömma tår att kliva på för den som stiger in i den samiska världen. 

Och att trampa på en kan göra att en dörr stängs som kanske inte öppnas igen eller 

om den gör det, så tar det tid. 

En person med tillräcklig kulturell kunskap kan även använda kulturell intuition. 

Genom sin egen intuition kan begrepp formuleras som bygger på en egen kulturell 

kunskap. Dessa kan matchas och modifieras mot samtalspartnernas svar. Utifrån 

begreppen formas en teori som passar bättre än att ta färdiga begrepp och termer 

från undersökningar som skapats ur en annan epistemologi och sedan tvinga in 

svaren i dessa. Alla som gått med på att intervjuas är ofta mycket hjälpsamma och 

vill ge forskaren ett svar, även om frågan kräver ett krystat svar, men risken är att 

det är svar som är anpassat till en annan kulturs begrepp. 

Elin Kristina väljer att använda ett begrepp som hon inte definierar, men som hon 

intuitivt känner finns: ”samisk tankemåte” i förhållande till ”hvor gjenstander som 

blir funnet skal håndteres”. Hon konstaterar att det inte finns ett svar och att svaren 

kopplas till flera saker såsom identitet, respekt, tro, existens, landskap och land-

skapsförståelse (Jåma 2011:3, 45). 

Jag har bett mina samtalspartner att tänka över begreppen ”samisk religion” eller 

”levd religion”. Det har visat sig mycket konstruktivt att göra så, då jag därmed 

gör det klart för alla att varken jag själv, som religionsforskare, eller någon annan 

vet vad religion är. 

Här har både jag och Elin Kristina stort försprång genom att vi är väl bevandrade 

i den kultur vi forskar i. 
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Traditionell kunskap och tyst kunskap 

Alla i det sydsamiska samhället måste förhålla sig till den kunskap som andra, 

majoriteten, skapat om saemieh. Men man har egen kunskap. Traditionell kunskap 

är en av flera termer för samma sak. Nakata (2007:185) ger exempel på flera be-

nämningar och beskrivs ofta med distans från vetenskaplig kunskap som local 

knowledge, traditional knowledge, Indigenous knowledge, traditional environ-

mental knowledge eller Indigenous technical knowledge. Kunskapen beskrivs som 

”… oral, rural, holistic, powerless and culturally-embedded”. 

I en av Saemieh saepmesnes skrifter beskriver skriver Ljungdahl (2011:8–9, 13, 

19) vad hon menar att kulturell kunskap är: ”Traditionell kunskap är den praktiska 

eller tysta kunskapen, den kollektiva folkliga kunskap som är baserad på erfaren-

het. Den traditionella kunskapen har förts vidare från generation till generation 

men i det moderna samhället avbryts ofta denna kunskapsöverföring.”  

Hon talar om traditionell kunskap som byggnadsteknik, materialkunskap, slakttek-

nik, konsten att bereda skohö, att tillaga och förvara kött och fisk och att använda 

naturens material till nyttoföremål. Tyst kunskap beskrivs av den sydsamiske or-

namentikforskaren Maja Dunfjeld som färdigheter som förmedlas ordlöst eller 

med få ord. Betoningen ligger på den praktiska handlingen; vad som är rätt eller 

fel kommuniceras på annat sätt än genom ord: genom gester, ansiktsuttryck, 

kroppshållningar eller på annat sätt (Dunfjeld 2006:17). Viss kunskap ska vara tyst 

i det samiska samhället. Sjöberg (2018:121) ger ett exempel om hur man tar emot 

gåvor: ”Berättelsen inleds med en man som erhåller en gåva på fem renoxar från 

en man som sålt av resten av sin hjord. När den yngre mannen upptäckte de fem 

renoxarna i sin hjord kontaktade han mannen för att fråga hur han kunde betala för 

dem. Att på det viset göra klart att han inte accepterade gåvan, men istället blan-

dade in pengar, skulle han inte ha gjort. När den yngre mannen på detta sätta före-

slog betalning var det att utmana stoerre-aajmoe. Renoxarna, som han fått i gåva, 

försvann som en konsekvens av detta vid samma tid nästa år. Informanten förklarar 

att detta är en del av den tysta kunskap man böra bära med sig, till exempel kun-

skapen om att ta emot en gåva.” Saemieh saepmesne lägger även vikt vid det im-

materiella kulturarvet och de immateriella kulturella kunskaperna. Ortnamn och 

termer är också kunskaper, språket i sig lagrar kunskaper, minnen och berättelser 

från tidigare generationer. 

Osynlig traditionell kunskap 

Denna kulturella kunskap är ofta osynlig för utomstående när den skiljer sig från 

den utanförståendes kunskap och erfarenheter – med andra ord, på grund av den 

kulturella blindheten. 
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Jorunn Jernsletten skriver: “Kulturella verdier formidles innenfor specifikke kon-

tekster, og vil ikke nødvendigvis aktualiseres i andre kontekster. Slik vil det for 

eksempel være tydelig i ei kåte hvem som kjenner kåtetradisjonerne, mens enhver 

kunnskap om slike tradisjoner vil være usynlige i et supermarked.“ (Jernsletten 

2000:2). Det gäller alltså att vara i rätt kontext för att utöva och få nya samiska 

kunskaper. Och att hamna i dessa kontexter är inte möjligt för alla. Jag har tidigare 

citerat Asads ord att kunskap om lokalbefolkning inte är detsamma som lokalbe-

folkningens kunskap. Han fortsätter: “Nor is it therefore simply universal in the 

sense of being accessible to everyone.” (Asad 1993:9)  

Christina Åhrén beskriver de gemensamma kunskapernas inkluderande och exklu-

derande betydelse: 

De renskötande fjällsamerna har en annan uppväxt än de informanter som tidigare 
presenterats. De inkluderas i renäringslagen och de omgärdas från barndomen av 
andra samebymedlemmar. Tidigt lär de sig att använda en mängd samiska symbo-
ler. Det kan handla om kunskapen om släkten, markens betydelse, särskilda kun-
skaper om renen, sätt att tala och om vad personer talar om etc. Kan du använda dig 
av de kunskaper som nämns ovan hjälper de till att skapa gemenskap med de indi-
vider som du möter. Men delar inte individerna dessa kunskaper kan de också an-
vändas som en gränssymbol som markerar skillnaderna dem emellan. (Åhrén 
2008:67) 

Vad betyder denna exkluderande aspekt av samisk kunskap för forskaren som fors-

kar om samer? 

Enligt etnobiologen Håkan Tunón är kritiken att forskningen om samer bedrivits i 

alltför hög grad av icke-samer överdriven. Han tar som exempel Johannes Schef-

ferus som under 1600-talet använde sig av ett antal samiska präster för att samla 

in och leverera bakgrundsuppgifter till sin bok Lapponia, som utgavs år 1673 i 

Frankfurt. Motivet var att dessa och hade bättre lokal förankring i undersöknings-

områdena och i samisk kultur än Schefferus själv. Tunón hänvisar vidare till den 

samiska forskaren Israel Ruong, språkforskare och biolog (1903–1986) och etno-

grafen Ernst Manker (1893–1972) som genomförde många fältresor i lappmarken. 

Tunón menar att man kan fråga sig om detverkligen är så att ”utomstående” inte 

kan ge en rättvis bild av den samiska kulturen: ”Det är en åsikt som inte helt sällan 

läggs fram och i så fall var drar man gränsen på den som är utomstående?” (Tunón 

2011:71–72) 

Det finns en del att säga om Tunóns exempel. Louise Bäckman, professor emerita 

i religionshistoria vid Stockholms universitet samt hedersdoktor vid Umeå univer-

sitet, menar att det endast fanns en samisk präst vars uppgifter beaktades i Schef-

ferus nämligen Nicolaus Lundius, vars far var den förste prästen av samisk börd 
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(Bäckman samtal. Bäckman 1975:27). De andra präster som bidrog till Schefferus 

uppteckning bör snarare talas om som kristnade sameättlingar, vars relationer till 

samerna inte var helt okomplicerade och vars tolkningsramar kraftigt präglats av 

majoritetsbefolkningens och kolonialmaktens värderingar och som stundtals själva 

misstänkte att de blev vilseledda av sina uppgiftslämnare (Bäckman 1975:25–29, 

50–52). 

Israel Ruong tillhör det fåtal samiska röster som hörts genom den samiska forsk-

ningshistorien. Han var akademiskt skolad lingvist som övergick till att bli politi-

ker (Louise Bäckman samtal). Ruong representerar alltså inte en regel utan ett un-

dantag. 

I maj 2012 talade jag med Jon Paul Persson från Hosjöbotten som berättade vad 

han erfarit om gievrie. Han fick som barn höra om en familj som kommit flyttande 

norrifrån på 1930-talet. Dessa hade en gievrie med sig, men då de skulle flytta in i 

en ny sameby valde de att inte ta med sig sin gievrie utan istället gömma den, då 

den kunde bli till besvär. Den lämnades kvar på en plats som Jon Paul kände till. 

Han berättar att han var en liten pojke i skolåldern då en stor, svensk man med 

kraftig röst dyker upp en morgon för att förhandla med hans far om att få se denna 

gievrie. Jon Paul berättar för mig att hans far, Pål, mycket bestämt sagt att ” har 

någon lämnat sin trumma där så ska den ligga där”. Fadern sa det på ett sådant sätt 

att det inte fanns mer att säga. Jon Paul säger att han tyckte det var bra gjort av 

hans far att stå upp mot en sådan man. Mannen som Pål satte på plats var ingen 

mindre än Ernst Manker (Jon Paul Persson, samtal 2012). Ernst Manker kan många 

saemieh berätta om eftersom han, precis som Tunón påpekar, gjorde många fältre-

sor och på dem träffade många saemieh. Mötena blev inte alltid helt lyckade och 

informativa för Mankers del, som vi precis såg.  

Drar man Tunóns resonemang till sin spets säger han att eftersom den icke-samiske 

forskaren förstår saemieh så bra går det att ersätta den samiska forskaren med en 

laedtie. Detta kan ifrågasättas. I mitt arbete kommer jag att visa hur exklusiv sa-

misk kunskap är och överförs, och hur effektivt den försvaras. Det ska mycket till 

för att den samiska forskaren ska kunna ersättas 

Arkeologen Stig Welinder (2008:22) kommenterar utvecklingen: ”Numera skriver 

samer själva samisk (för-)historia (…) eller så gör professionella arkeologer det på 

samiskt initiativ.” Welinder glömmer, liksom många andra, bort gruppen profess-

ionella, samiska arkeologer som Andreas Stångberg, Ingrid Sommerseth och Lisa 

Dunfjeld liksom andra vetenskapligt skolade saemieh som skriver samisk historia 

och är på olika sätt väl bekanta med samisk kunskap. Det är lätt att tolka Tunón 

som att det inte skulle vara någon skillnad på samiska och icke-samiska forskare 
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och att en icke-samisk forskare därför skulle kunna ersätta en samisk. Men att ha 

grundläggande samisk kunskap och socialiserad levd kunskap är något som gör att 

den samiske forskaren har ett försprång. 

Men här finns en fara även för den samiska forskaren. Att göra sin röst hörd är inte 

något varje människa tillåts. En maktapparat kan tillåta eller tysta den som försöker 

tala. Maktstrukturer kan genom regler normera användningen av vissa språk, re-

ligioner och seder samt tysta eller exkludera andra. Den processen är så effektiv 

att den hos vissa grupper kan internaliseras och bli självgående i generationer. Rös-

ten som talar uppmärksammar den koloniala/postkoloniala forskningen. Idéhisto-

rikern Edda Manga illustrerar begreppet med fotomodellen Waris Dirie, som bland 

annat skrivit En blomma i Afrikas öken, (1998) och Smärtans barn (2005). Dirie 

är exempel på en viss slags kvinna, med vissa åsikter som det samhället idag ac-

cepterar och uppmuntrar. Hon är en representant för en tidigare koloniserad folk-

grupp som kritiserar det egna samhällets värderingar samtidigt som hon har en 

plats i den postkoloniala västvärlden. För henne är vägen öppen till bokkontrakt 

på stora förlag och filmatiseringar av hennes berättelse (Edda Manga, föreläsning 

2014). Ett annat exempel på en sådan person är den somalisk-nederländske politi-

kern Ayaan Hirsi Ali som både givit ut böcker och medverkat i film (Hirsi Ali 

2010). 

Gardell (2011:93) belyser problematiken med ett exempel från den muslimska 

världen: ”Den muslim som vill ansluta sig till vårt samtal om islam och muslimer 

måste bekräfta eller åtminstone förhålla sig till kunskapsregimens utsagor om 

islam och muslimer för att bli hörd. Den muslim som inte anser det rimligt att 

otrohet ska bestraffas med döden blir inte hörd eller tagen på allvar, medan den 

muslim som deklarerar att skökan skall stenas genast blir upptagen som `islams 

röst´.” 

En forskare som reproducerar bilden av tidigare forskning om samer har på samma 

sätt lättare att bli hörd och uppfattas som kunnig än den som förmedlar en annan 

bild. Det finns inga garantier för att en samisk forskare inte faller i fällan att repro-

ducera en given bild av saemieh. Men är situationen sådan att ett samiskt lokal-

samhälle gör anspråk på forskaren och forskaren själv känner att hon eller han är 

en del av detta samhälle, så kan lokalsamhället fungera som en kontrollapparat 

genom att forskaren kommer att föra tillbaka sitt forskningsresultat och därmed 

måste konfrontera lokalbefolkningens åsikter om det. Detta gäller oavsett om fors-

karen är saemie eller laedtie. Forskare som inte själva är saemieh kan upptas bland 

saemieh på ett sätt som gör att kontrollfunktionen sätts igång. 
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Icke hotad osynlig kulturell kunskap 

Saemieh saepmesne och många andra samiska projekt ägnar sig åt att dokumentera 

hotade kunskaper. Men när man talar om samiska kunskaper är det lätt att glömma 

samtida kunskaper som inte direkt verkar hotade. Vissa sådana kunskaper har upp-

märksammats, inte minst av samiska forskare, men ofta har dessa gått forskningen 

helt förbi. 

Själv har jag i inledningen betonat hur viktig humorn är både för saemieh och för 

urfolk generellt – inget som direkt betraktats som värt att uppmärksamma för 

forskningen. Låt mig ge ett annat exempel: att flirta omges med kulturella regler 

och saemieh gör det på sitt eget vis. Villkoren mellan män och kvinnor är jämlika 

för sneavlodh, flirtande,21 i samiska sammanhang är sneavlodh inte bara accepterat 

utan även förväntat då det är ett tecken på uppskattning. Detta skick är synnerligen 

aktivt, har varit det hela mitt liv och dessutom bringar det en stor glädje i det syd-

samiska folkets många gånger ganska hopplösa vardag. Jag ska ge en illustration: 

Det var på en konferens i Uppsala som jag fick veta av min väninna Cecilia Persson 
att det finns en term för det vi gör. Hon och vår väninna hade redan värmt upp och 
drog in mig i stämningen omedelbart. När jag står på podiet för att lägga in min 
power point presentation vänder sig en lång stilig man till mig från teknikbordet 
och säger "Blir det bra så här istället?" När jag ser ut som ett frågetecken frågar han 
"Var det inte du som ringde?" varvid jag svarar "Nej, men hade jag vetat att jag 
skulle komma till dig så skulle jag absolut ha ringt!" Cecilia vill naturligtvis inte 
vara sämre utan förbättrar det hela med en djupt sensuell blick och stämma "Nej, 
det blir inte bra – jag vill ha mer". Den numera generade mannen har plötsligt för-
svunnit ut ur salen. Nu visar det sig att det finns en dakota från USA bland oss och 
Cecilia förklarar för henne om denna konstart – det visar sig att man gör på samma 
sätt hos hennes folk – bara lite mer brutalt. 

Harald Gaski talar om denna särskilda konstform: 

... snuallan; situasjonen (incident) er øyeblikkets kunst nettopp ved det at en klarer 
å dreie en hverdagslig kommunikasjon om til et erotifisert uttrykk. Det er en gam-
mel samisk tradisjon. Verbet er snoallat på nordsamisk, og betegner i dag ofte vul-
gært, seksualisert språkbruk, men var tradisjonelt en kunstform; en erotiserende ta-
leform, der metaforbruk var det sentrale. (Gaski 2012).  

Den sydsamiska litteraturvetaren Lena Kappfjell vittnar om konstformen: 

Nå er det jo slik at snoallan i nordsamisk sammenheng er løftet frem som en tradi-
sjonell språklig og adferdsmessig særegen omgangsform, en kunstform. Og den har 
eksistert og eksisterer utvilsomt også i sydsamisk område. Et eksempel fra kvinnens 

                                        

21 Särskilt tack till Lena Kappfjell som funnit en bra sydsamisk term. 
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ståsted der hun trygt kan være sneavloe/snaavloe er i omgangen med samiske menn 
når de har på seg gåptoe, kolten. Dette har jeg flere ganger vært vitne til, hvordan 
en kvinne går bort til en mann og retter på kolten hans, slik at foldene ligger pent 
rundt beltet, og gjerne bak, der det ofte blir uorden etter at de har sittet ned og reist 
seg noen ganger – og fulgt av en kommentar som; `mannen er så vakker i kolten, 
og det beste er at kvinner får lov til å gjøre dette´ (stryke på, og rette på ham `under´ 
beltestedet både foran og bak), og jeg har sett menn, unge og gamle, rødme og smile 
av slike kommentarer med påfølgende berøringer (i disse tilfellene er det selvsagt 
ikke mor eller tante som flørter på denne måten, men kanskje en han ikke hadde 
ventet det fra, og som han nå får opp øynene for – uansett har hun boostet selvtilliten 
hans på en uskyldig, og sosialt akseptabel måte).“ (Kappfjell 2012) 

Enligt min erfarenhet är skicket alltså fullständigt accepterad och till och med för-

väntat i samiska sammanhang. Det finns dock regler. Man gör det till exempel inte, 

som Lena Kappfjell påpekar, med nära släktingar. Poängen är också att – på ett 

elegant sätt – komma så nära gränsen för det tillåtna som möjligt, men att inte gå 

över den. Det finns alltså gränser. Låt mig berätta en egen historia:  

Min syster, Lena, stod bredvid sin man och några vänner på kåtaplatsen i Ankarede 
en midsommar. Fram till min syster kommer Leif som är i samma ålder och alltid 
haft ett gott öga till Lena. Han tar omkring och henne och säger: ’Lena, vi ses på 
dansen senare i kväll, du och jag’. Min systerson Nils-Aron som vid tillfället är 
knappt 10 år tyckte att kramen blev lite för lång och budskapet alltför tydligt och 
irriterad över pappas passivitet lägger han på sig familjens manliga ansvar, spänner 
blicken i Leif och säger behärskat: ’Mamma är faktiskt gift med någon annan.’ 

Nu är Lena mycket väl medveten om att hon är gift och av respekt för hennes 

ärbarhet i denna fråga delar jag med mig av ytterligare en illustration ur Lenas liv: 

Lena gick på väg någonstans tillsammans med en gammal, som hon tror, obesvarad 
kärlek. Båda bär gapta och det klingar när hon går av de hängen Lena bär. Mannen 
från hennes forna drömmar noterar detta och Lena svarar: ’ja, du skulle ha tagit mig, 
du hör ju att jag är rik. Nu är det försent.’ Han frågar då eftertänksamt och aningen 
spakt ’Hade du velat det då?’. Lena svarar att det hade hon nog vilket får mannen 
att brista ut i en av de längsta och mest kraftfulla nordsamiska svordomsramsor 
Lena någonsin hört. Till historien hör att han numera är lyckligt gift med en duktig 
kvinna vars materiella tillgångar inte är att förakta – med andra ord – det klirrar fint 
om henne när hon går i gapta… 

Sneavlodh är något som pågår mellan saemieh och när saemieh är i majoritet men 

eftersom detta inte är lika accepterat utanför de samiska kretsarna och lätt kan 

missförstås, döljs agerandet ofta där. Så här gick det när jag klev över gränsen: 

Jag och min väninna satt och drack kaffe på ett samiskt center när Inger kommer 
ner från övervåningen och berättar att hon håller på att introducera en nyanställd 
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man. Vi undrar genast vem han är, om har är snygg, hur gammal han är, singel/från-
skild/änkling har en älskare/älskarinna i smyg? Inger berättar glatt lite om honom; 
att han är svensk, lite över 60, har bakgrund inom ekonomi men att hon inte kan 
avgöra hur pass stor framgång våra eventuella framstötar skulle bringa utifrån hans 
kärleksliv eftersom hon inte vet så mycket om det. Sedan vi läxat upp henne för att 
slarva i att informera sig på denna viktiga punkt övergick samtalet till annat. Senare 
den dagen kom jag tillbaka för en kopp eftermiddagskaffe och finner nu flera i huset 
samt den nyanställde och Inger fikande. Jag slår mig ner och Inger introducerar mig 
för den nyanställde. Eftersom jag tycker att han som nyanställd, svensk man genast 
bör vänja sig vid sameflickor berättar jag för honom att vi pratade om honom i 
morse och att vi var så nyfikna på hans utseende, civiltillstånd och tillgänglighet på 
kärleksfronten. Han tar det ganska lugnt medan de andra saemieh i sällskapet raskt, 
lätt nervöst påpekar att jag minsann är gift. Då jag menar att de nog i vanliga fall 
inte brukar hänga upp sig på sådana småsaker och att de inte ska spela så pryda för 
jag har sett dem i Ankarede allihop, träffar Inger huvudet på spiken när hon säger: 
”Hör du, blanda inte in våra dubbelliv i det här!” 

Trots att majoriteten av dem som satt vid fikabordet var saemieh fanns där en laed-

tie och det räckte för att alla skulle lägga band på sig och glida in i den svenska 

normen. Precis som sydsamer har en tendens att sluta prata sydsamiska och övergå 

till svenska eller norska så fort en icke-samisktalande kommer in i rummet, tende-

rar vi att dölja vissa av våra utmärkande och i majoritetssamhället inte helt socialt 

accepterade skick.  

Många gånger anses det som utmärker oss alltför oviktigt för saemieh själva att 

diskutera eller dokumentera. Det bara finns. 

Begränsningar och begränsanden 

Samtal saemieh emellan och sättet att samtala på, både är och innehåller tradition-

ell kunskap. Samtalet är i sig ett exempel på kulturell kunskap. Berättande, som 

Næjlas och Alberts vilket vi kommer att möta senare, är i sig en samisk kunskap 

och historierna de berättar innehåller samisk kunskap.  

De känsliga ämnen jag fokuserar på i det här arbetet hamnar ofta inom ramen för 

det som kallas för traditionell kunskap och metoden för att hämta kunskapen är 

ibland i sig kulturell kunskap och/eller traditionell kunskap. Benämningen tradit-

ionell kunskap kan diskuteras. Ryd tycker att den leder tankarna i fel riktning, till 

något stelnat och oböjligt men enar att det i själva verket handlar om människor 

som var snabba och fördomsfria när det gällt att ändra sig eller börja använda nya 

redskap och nya uppfinningar (Ryd 2013:19–20). 
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Traditionell kunskap och kulturell kompetens har ett nära samband. I landskapet 

kan renskötaren läsa hur renen går och beter sig, älgjägaren ser älgens liv, den som 

slöjdar söker slöjdmaterial och den som vill ha skohö finner de bästa ställena i 

landskapet. Landskapet kan ses som en berättelse, och en färd i landskapet som en 

historieföreläsning men för att få tillgång till detta krävs en viss slags kunskap, en 

kunskap som styr blicken. Det som för en person utan kunskap är en samling ste-

nar, är för den med kunskap en gammal samisk härd placerad på en ännu äldre, en 

plats där man sjieledidh, ”offrat”, lämnat en gåva, eller kanske en grav. Att söka 

samisk kunskap kräver samisk kunskap. Att kunna använda den kulturella kun-

skapen kallas även kulturell kompetens. 

Traditionell kunskap, inte minst språket, har fått särskild uppmärksamhet internat-

ionellt och på senare tid även nationellt, eftersom den är hotad och sårbar. Det 

dominerande samhället har genom kolonisationen tagit över utbildningssystem 

och skapat utbildningsinstitutioner där kunskap certitifieras och genom obligato-

risk skolplikt reduceras barn och ungdomars tid att utbilda sig inom sina egna ut-

bildningssystem. Därför avsätts ibland särskilda medel till traditionell kunskap och 

satsningar görs på dokumentation. Detta sker inom det samiska samhället i sär-

skilda projekt, och inte minst inom museernas verksamhet (Jåma 2011:38). Att 

saemieh själva tar alltmer ansvar för att dokumentera kunskapen visar sig också 

(Nordin 2010:4). Däremot certifieras vanligtvis inte de som utför eller deltar i den 

och därmed är kompetensen inte mätbar på samma sätt som i västerländsk mening 

(Fjellheim 1995:16).  

Även inom forskningen har traditionell kunskap betydelser. Inställningen till såväl 

traditionell kunskap som kulturell kompetens är olika i de olika nationalstaterna 

och från institution till institution. Samisk kunskap och kulturell kompetens är van-

ligtvis inte avgörande vid tillsättning av tjänster eller vid beviljning av forsknings-

anslag inom samiska eller andra områden. Och om så är fallet är den oftast värde-

rad som ett komplement till den västerländskt formellt definierade och certifierade 

kunskapen, eller som Fjellheim formulerar det som ”positiv tilleggs-kvalifikasjon” 

(Fjellheim 1995:21). 

Genom att det oftast inte är saemieh som har makten så kan man själv inte styra 

kunskapstillförseln inom samernas egna ämnesområden. Forskare utan tradition-

ella samiska kunskaper kan, när det gäller tjänstetillsättningar och beviljning av 

forskningsanslag inom samiska områden, prioriteras framför forskare vars styrka 

ligger i deras samiska traditionella kunskaper och samiska språkkunskaper. I ma-

joritetssamhället har traditionell kunskap som regel inte lika hög status utan ses 

gärna som pittoreska, exotiska inslag, något annat än vedertagna och nödvändiga 
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kunskaper av den typ man lär sig i skolor och inom företagens internutbildningar. 

Traditionell kunskap hör mer till folkhögskolor och specialkurser.  

Många saemieh besitter specialkunskaper som förvaltats under avsevärd tid, i en 

viss typ av miljö. En av mina norska vänner, Frank, som jag pratade med vid en 

hotellfrukost i Værnaes där han varit på viltkonferens, kritiserade frånvaron av sa-

misk traditionell kunskap på den konferens han varit på. Han menar att den kun-

skapen är värdefull i dagens samhälle och att det inte längre finns så många kvar 

som tillbringat så mycket tid i naturen, och därmed har så stor erfarenhet och kun-

skap som man kan få av äldre saemieh, de som förvaltar beprövad kunskap (Frank 

Svestad samtal). Frank ger uttryck för en syn jag möter hos människor som haft 

vardagskontakt med saemieh och fått en respekt för dem genom att dela vardags-

livet med dem. Det är inte så svårt att tänka sig att ett jägarfolk, som dessutom är 

ett urfolk, har en stor kunskap om vilt som är relevant idag. Frank kan också ses 

som exempel på en person som reagerar på en västerländsk övertro på den egna 

kunskapen och som, i det här fallet, förs fram som den ”enda” sanningen. 

Ett exempel är en samekvinna i mitt områdes daghem var djupt uppskattad för sin 

hand med barn, särskilt de samiska. Vid förhandlingar fick hon lön för det hennes 

formella utbildning gav henne, men inte för sin traditionella samiska kompetens – 

den hon använde och uppskattades för inte minst av de samiska föräldrarna. Det 

var också de samiska barnen hon var anställd för. När man senare sökte språklärare 

kom hon inte i fråga eftersom hon ansågs sakna utbildning. Men sin utbildning 

hade hon fått genom att leva sitt liv i en familj med samiska traditioner, i en samisk 

miljö och med en traditionell samisk näring och, som Ljungdahl med flera beskri-

ver, en traditionell samisk kunskapsöverföring som jag vill kalla en samisk peda-

gogik. En form av kulturell kompetens som bygger på kulturella kunskaper. 

Från samisk sida har man länge drivit att kulturell kunskap ska vara en merit hos 

den sökande i flera sammanhang, till exempel vid tjänstetillsättningar, men makten 

att styra samernas kunskapstillförsel till olika institutioner utanför det samiska 

samhället, ligger alltså i hög grad utanför samers kontroll. Samisk kunskap och 

kulturell kompetens, utanför de traditionellt samiska områdena, existerar vanligt-

vis inte, som vi såg i exemplet med viltkonferensen.  

Läsa sig till traditionell kunskap…Går det? 

Kulturell kunskap kan man lära sig genom att växa in i kulturen. Kan man då läsa 

sig till kulturell kunskap? Talar vi med sydsamiska Elin Kristina Jåma, som jag 

kommer till senare i den här historien, kan vi konstatera att allt inte går att läsa sig 

till. Hon säger att du kan läsa sida upp och sida ner men ”du må ut”. Och för denna 
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åsikt har hon gott stöd. Att samiska kunskaper bäst förmedlas utomhus är känt 

genom tiden inte minst genom det samiska skolarbetet (Nutti 2010:17). Jorunn 

Jernsletten beskriver sydsamisk inlärning såhär:  

Det er et utbredtsyn blant sørsamer at for å få forståelse av samspillet mellom rein, 
natur og reingjeter er det viktig å delta i reindrift over mange år. Å lære seg reindrift 
er en prosess basert på integrasjon i en kulturell forståelse, hvor instruksjon har en 
mindre rolle enn egenhendig erfaring og kroppslig tilegnelse av ferdigheter. Dette 
representerer en særegen sørsamisk forståelse av kunnskaps-og verdiformidling. 
Enkelte sørsamer ser i dag denne måten å lære ungdommene tradisjonell kunnskap 
på som et problem, siden den forutsetter mye tidsbruk og lite eksplisitt forklaring. 
Ungdommer som er vant til en skolepedagogikk hvor instruksjon og intellektuell 
forståelse har større betydning enn innsikt basert på egen erfaring, vil i møtet med 
den tradisjonelle formidlingsformen fort bli utålmodige og gå lei før de har begynt 
å forstå.” (Jernsletten 2000:5) 

Etnologen Magnus Stenius (2012) undersökning om män och Mixed martial art 

handlar om autofenomenologisk metod och beskriver inlärning och sättet att nå 

kunskap genom kroppen. Stenius berättar hur han själv deltar i och med kroppen 

tar in erfarenheter – kunskaper– som han gestaltar i text och bygger sin studie på. 

På samma sätt arbetar både Jernsletten och jag själv i våra respektive arbeten och 

där Jernsletten använder begreppet ”inkorporering” för sättet att nå vissa kun-

skaper. En samisk term som Kappfjell (1998) närmare analyserar i sitt examensar-

bete Vuelieh jïh tjïhtesh – 3 voernges åarjelsaemien vaajestæjjah är sydsamiskans 

sjeavods maahtoe Hon sammanfattar: 

Perhaps sjeavods maahtoe, acquiring the local and culturally based knowledge, was 
an important criterion for a reciprocal recognition and identification as South Sami. 

Maja Dunfjeld (2001) describes sjeavods maahtoe as a knowledge mediated on 
three levels: familiarity, skills and claims. This can be related to the social rules and 
areas of responsibility that are part of laahkoe, also described by Knut Bergsland, 
Professor of Sami, as early as 1945. Knowledge of traditions, of the family’s his-
tory, and of that which has later been described as incorporated knowledge, make 
up the central parts of sjeavods maahtoe, but it also goes beyond this in a shared 
knowledge that presupposed a level of familiarity that can almost only be obtained 
by having an inside position in the culture. 

Medan Kappfjell koncentrerar sig på laahoe är Jernsletten och jag själv fokuserade 

på införlivandet av kunskap genom att göra oss familjära med landskapet genom 

att, som Jernsletten, göra en vandring i det och med sina samtalspartner och dela 

deras erfarenheter av det (Jernsletten 2009:69–89). Jag själv arbetar med samma 

metod, men med ett tillägg. Jag vill fördjupa kunskaperna om de historiska per-

soner som vistats där vilka har betydelse för de resurspersoner som deltar i in-

venteringarna.  
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Mycket av Det samiska rummets verksamhet dokumenteras. Det är en del av deras 

mål. Ljungdahl beskriver kunskapsöverföringen som muntlig och praktisk, att den 

överförs mellan generationer och att den i hög grad fortfarande gör det. Därför, 

menar hon, är det viktigast att dokumentera de äldres kunskaper. Hon fortsätter 

”…med människan försvinner också hennes unika kunskaper – om ingen har lyss-

nat och fört kunskapen vidare. Det är bara levande människor som kan förvalta det 

så kallade immateriella kulturarvet, det ogripbara, allt det som inte lämnar några 

fysiska spår men som är så viktigt för att förstå sammanhangen.” (Ljungdahl 

2011:6)  

Jag uppfattar det som att en viss kulturell kunskap faktiskt kan läsas in, men att 

den som söker kunskap om samernas förflutna och samisk kunskap måste kliva 

utanför biblioteken och ställa frågor, och för att veta vilka frågor man ska ställa 

måste man ha kunskap och undvika fällorna. I de skrifter Gaaltije givit ut på vägen 

har man sammanfattat sina erfarenheter från arbetet och ställt samman råd.22 En 

viss kunskap bör alltså kunna läsas in – men inte all – och all kunskap är, som jag 

tidigare diskuterat, inte tillgänglig för alla. Magnus Stenius empiriska undersök-

ning hade inte varit möjlig för en kvinna och en motsvarande studie bland kvinnor 

och martial arts (MMA) hade inte med nödvändighet givit samma resultat. Men 

det han studerar är en bit verklighet som även den är värd att studera. Även om det 

som sker, sker utan ord.  

Sammanfattning 

Ingwar Åhréns och andra personers intresse och engagemang för den egna histo-

rien har lett vidare till dokumentationer, rapporter och projekt. Artiklar som skrevs, 

bland annat Ingwar Åhréns, ledde vidare till ett mer omfattande arbete och en mer 

sammanhållen metodologi i linje med den internationella urfolksforskningen utan 

att det fanns direkta kopplingar dem emellan. Kulturcentret Gaaltije har i olika 

projekt, bland annat Saemieh saepmesne, använt metoder som kombinerar kultur-

lämningsinventering med muntligt material från främst saemieh och renskötare. 

Ibland har även skriftligt material – ofta relativt ungt sådant funnits att tillgå. Vid 

inventeringarna lossnar samtalen och många kan berätta om vad de hört om de 

olika miljöerna. De kan också berätta om hur landskapet använts under deras livs-

tid. De lämningar man finner i landskapet visar på kontinuitet och samisk närvaro 

till skillnad från historieverken som tystat samers röster om verklighet och vardag. 

Det är därför fler saemieh ägnar sig åt att inventera.  

                                        

22 Ljungdahl 2003, 2011. Ljungdahl & Norberg 2012 
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Man har hittat en del betydelsefulla föremål, som gievrie, under sådana invente-

ringar. Andra gievrieh har kommit fram mer av slump och i andra sammanhang än 

systematiska inventeringar. Framgångsfaktorer i mina projekt- och forsknings-

medarbetares arbeten är: 

 

 Förkunskaper där kunskap om lokal geografi, släkter och personer är viktiga. 

Kulturell kunskap ger mer kulturell kunskap. 

 Att vara känd sedan tidigare med gott rykte bland saemieh. Det är bra om man 

givit något tillbaka som är känt lokalt.  

 Egna expertområden och goda förkunskaper som främjar givande och tagande.  

 Uppskatta deltagande i medarbetarnas egen arbetsmiljö och på deras villkor 

och kunna röra sig ute i alla väder.  

 Att kunna dela äran av framgångar med sina medarbetare.  

 Att lokalborna själva ville ha verksamheten.  

 Att besöka folk, knacka på dörren till deras hem och presentera sig och upp-

draget. 

 Oformell attityd. 

 Beakta samtalsmiljön. Minnet kan behöva särskilda platser för att fungera op-

timalt. 

Under en livstid, och i många samtal över åren, har jag byggt min förståelse för 

inte bara vad man talar om utan också hur och var man talar om de saker jag in-

tresserar mig för. Det har styrt mitt arbete. Jag har eftersträvat samtalsplatser och 

former som känns naturliga både för mig och dem jag talar med, och försökt ha 

gott om tid.  

Inspelningarna skedde främst under tredje året av min tid som doktorand och jag 

hade redan haft många samtal med de flesta av mina samtalspartner utan att spela 

in dem. De flesta saemieh jag talat med har koppling till området och renskötseln. 

Jag har även samtalat med de tjänstemän som blev inblandade i ärendet. Det är ett 

kulturellt drag hos saemieh att tona ner sina kunskaper och hänvisa till dem som 

vet mer. All kunskap talas heller inte om. Att tona ner sina kunskaper kan också 

förstås utifrån ett postkolonialt perspektiv där man bemötts med utgångspunkt från 

att samers kunskaper har lägre status och att man på så sätt lärt sig att nedvärdera 

både andra samer och sig själv. Den information som förmedlas ska vara korrekt 
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och det är man ofta mycket noga med. Att återkomma till mig efter att ha kollat 

upp fakta är inte ovanligt. Personer och platser är extremt viktiga att ha kunskap 

om, bland annat för att det binder samman historier och är utgångspunkten för 

samtalen. 

Information kommer ofta i form av historier. Dessa innehåller flera olika slags 

kunskaper som inte alltid hänger samman med historiens mest uppenbara poäng. 

En person som berättar en historia bör inte avbrytas. Historien bör hållas samman 

och behandlas respektfullt. 

Viktiga saker som samer gärna pratar om och som är viktiga beståndsdelar i histo-

rieberättandet är personer, platser, vädret, släkt och djurens, inte minst renarnas, 

beteende. Ett kunnande om sådana saker och ett bejakande av sådant berättande är 

en god grund för ett bra samtal. Detta är saker man talar om och genom dem kom-

mer nycklarna till det man inte talar om. Men det är också viktigt att uppmärk-

samma ”samtal genom tystnad” – den tysta kommunikationen som sker på annat 

sätt än genom ord. Inte minst därför är intuition också ett viktigt redskap. 

Traditionell kunskap benämns med olika termer men beskrivs som den kollektiva, 

folkliga, praktiska eller tysta kunskapen, som baseras på erfarenhet. Den tradition-

ella kunskapen förs vidare från generation till generation. Traditionell kunskap är 

ofta osynlig för utomstående och förmedlas inom specifika kontexter som inte alla 

har tillträde till. Det gör att den ibland undgår att dokumenteras eller att uppmärk-

sammas. Detta får konsekvenser för forskningen och forskarna som inte kommer 

åt de kontexter där kunskapen överförs. Även om kontexterna är där, är kunskapen 

ibland osynlig för dessa. Både kunskapsbärare och dokumenterare är ofta intresse-

rade av att överföra hotad kulturell kunskap, men det finns också kunskap som 

överförs osynlig för utomstående och utan att vara direkt hotad. Däremot är den 

ibland så vardaglig att den finns utan att någon tänker på det. Tillvägagångssättet 

att nå traditionell kunskap kan också vara traditionell kunskap – det kallas ibland 

kulturell kompetens. 

Majoritetskulturens utbildningssystem överför nästan ingen samisk kulturell kun-

skap. Den skyddas dock av internationella bestämmelser, såsom olika konvent-

ioner. Traditionell samisk kunskap och kulturell kompetens har dock inga officiellt 

certifierade auktoriseringsverktyg, på samma sätt som majoritetskulturen, och är 

därför mer sårbar utanför sina traditionella kontexter. De har även lägre status ut-

anför dem. Makten att styra samernas kunskapstillförsel till olika institutioner, ut-

anför det samiska samhället, ligger vanligtvis bortom samisk kontroll. 
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Även om samisk kulturell kunskap ofta är osynlig och tyst görs försök att doku-

mentera den så att man kan läsa sig till den. Det icke-verbala införlivandet av kun-

skap är inte unikt för samer och forskningen försöker fånga sådan kunskap genom 

exempelvis autoetnologin. Men den skriftliga och talade kunskapen räcker inte till. 

Tillägnandet av kunskap kräver fler vägar än tal och skrift.  

Urfolks kunskapssystem beskrivs av Kristin Jernsletten (2011:43) såsom, “ spatial, 

connected to places, to Earth, to the ground on what seems almost a personal 

level”. Platsens betydesle för urfolk betonas av nästan alla verk jag läst av förfttare 

och forskare som beskriver urfolk och samer är som jag visat i kapitlet inget un-

dantag. Platser är ett av de ämnen jag funnit att samer mycket gärna talar om och 

en av de stora frågorna som mitt arbete kom att handla om är platsen där gievrie 

återupptäcktes och platsen den skulle bevaras efter upptäckten. Berättelser binds 

till platser och samtalen likaså. Basso visar i sitt arbete Wisdom sits in places 

(1996) platsernas betydelse för språket hos Western Apache där platsens namn 

beskriver geografin, hur historien rekonstrueras när platsen besöks regelbundet och 

berättelser om vad som hänt där berättas där etiska frågor, betydelsefulla för dess 

innevånare behandlas. Som Ingwar Åren visade har beskriver ortnamnet Baulan 

dess betydelse för renen och genom detta beskrivs renens betydelse för de som gett 

platsen dess namn. Genom att lära sig platsers namn lär man känna folket. Genom 

att lära känna folket lär man känna platsen. Det är dags för mig att introducera dig, 

min läsare, till en plats i mitt område – Vålldalen. Här ska du få se hur mycket av 

de olika kunskaper jag beskrivit den bjuder på när vi besöker den.  

 

Landskapet – en liten bit av verkligheten 
definieras 

Som en del av det här arbetet genomförde arkeologen Bernth-Ove Viklund, jag 

och några andra medarbetare inventeringsprojekt. Syftet var att få mer kunskap om 

samisk historia i området, men också att komma åt just den personkunskap och 

den inställning som saemieh i Frostviken/Namdalen själva har till sitt landskap. I 

samband med inventeringar talar man också lättare om gievrie och kulturläm-

ningar. Det beror på att människor som arbetar med inventeringsfrågor måste ta 

ställning till vad man ska göra med det man kan finna. Ska man registrera materi-

alet och i så fall hur? Vem ska kunna ta del av materialet och hur lättillgängligt ska 

det vara? Att vara ute i naturen är att vara i ”rätt” miljö för att tala om människor, 

boplatser och färdleder. Det är också en bra miljö för att berätta historier som rym-

mer samiska kunskaper. Samiska kulturminnen vittnar om tidigare historia och att 



105 

leta efter den är något som engagerar både saemieh och laedtieh. Genom invente-

ringsarbetet tas ortsbefolkningens kunskaper tillvara och sätts i ett sammanhang, 

något som alla inblandade brukar uppskatta. 

Lokalbefolkningen har ofta personhistoriska kunskaper som är värdefulla när man 

försöker förstå hur ett område använts och kan sättas i samband med kulturmin-

nena. Kulturlandskapet är en slags ”historiebok” där de röster som inte får höras 

annars hörs. Eller som Fjellheim säger i en tillägnan till sin aajja, fafar/morfar: 

”Takk aajja for vandingene i landskapet og nøkkelen til arkivet.” (Fjellheim 

1995:3) 

Inventeringar efter samiska kulturminnen har bedrivits i Røyrvikområdet sedan 

sommaren 1982 då den lokala sameföreningen Luvlie Nåamesjen Dajve (härefter 

förkortat LND) inledde ett samarbete med Saemien Sijte. Jonar Thomasson, själv 

saemie, intervjuade äldre saemieh och registrerade 29 kulturlämningar (Thomas-

son 1990:6). Med tiden har kompetensen ökat och med den resultatet. Den rutine-

rade Bernth-Ove kom, när vi arbetade tillsammans, sällan tillbaka efter en dag utan 

någon registrering. Några lokala personers inventeringsintresse har färgat av sig 

och fått några av de samiska ungdomarna att utbilda sig inom kulturminnevård och 

arkeologi. På svensk sida har Ingwar Åhréns och Gaaltijes projekt genomförts i 

området. 

Jag kommer nu att ge en beskrivning av själva arbetet med inventeringar. Metoden 

bygger på traditionella kunskaper men är också i sig en kunskap. I likhet med 

Shawn Wilson menar jag att västerländska forskare ofta underskattat 

att granska den tanke som ligger bakom metoden då de är alltför fo-

kuserade på att få fram själva informationen. Det strategiska sökandet 

efter kunskap måste beskrivas omsorgsfullt, eftersom det leder oss mot 

våra resultat.23  

Låt mig få presentera Vålldalen, en liten del av Frostviken/Namdalen. Området, 

som flera lokalbor berättat om, ligger lätt tillgängligt från min bostad. Vålldalen är 

en av de dalgångar som når till byn Jorm på svensk sida mellan Jomafjäll och 

Jormliklumpen. Det stora fjällområdet på norsk sida som kallas Joma är ett viktigt 

område för renskötseln och ett gränsområde mellan Tjåhkeren Sijte reinbetesdi-

strikt (Norge) och Voernese sameby (Sverige). Den saemie som senast använde 

Vålldalen, där han och familjen bodde i gåetie och drev med bovtsh, var Lars Lar-

                                        

23 http://www.youtube.com/watch?v=K7FDPpv_0Q&feature=youtu.be  

 

http://www.youtube.com/watch?v=K7FDPpv
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sson Kråik och hans familj. Flera personer hade ett intresse i att veta mer om om-

rådet och Vålldalens dolda historia. Arbetet blev ett pussel där flera personer bi-

drog utifrån olika kunskaper och gav en bild av Vålldalens befolkning. Först un-

dersökte jag vad lokalbor och släktingar till Lars Larsson Kråik kunde berätta. Där-

efter genomförde vi några turer i området för att finna kulturlämningar och se vad 

vi kunde bekräfta från det vi visste. men också vad markerna visade som ingen 

berättat om. Tillsammans var vi lokalbor, en turistguide, lokala renskötare, några 

entusiastiska samiska barn och två arkeologer. Först något om personhistorian. 

Familjen Lars Larsson Kråik 

Lars Larsson Kråik (1875–1960 begravd i Handöl) var son till Lars Abraham 

Kråik, f.1841 och Maria Magdalena Torkelsdotter, f.1843. Lars farfar var Lars 

Sjulsson Kråik 1806–1891 och farmodern var Anna Nilsdotter 1803–1887. Paret 

Lars Abraham Kråik och Magdalena Torkelsdotter fick fem pojkar där Lars Lars-

son var den näst äldste av dessa bröder. Lars föddes i Vilhelmina södra sameby, i 

ett viste söder om Kultsjön (”Kultsjölandets skattefjäll” i Vilhelmina) och hade 

renskötande föräldrar. Syskonen blev kvar i Vilhelminaområdet. En av Lars bröder 

var Torkel Larsson Kråik, känd kyrkvärd från Fatmomakke. En annan bror blev 

jordbrukare i Lövberg och två andra bröderna blev renskötare. Lars flyttade till 

Frostviken och slog sig bland annat ned i Dajma där han tog anställning hos Matt-

tias Andersson och gifte sig med Mattias syster, Anna Brita. Vigseln ägde rum i 

Selångers kyrka, på vinterbeteslandet. Lars flyttade från Orrnäsfjäll, Voernese, i 

brist på utrymme och kom slutligen till Vålldalen och Blåsjökilen (idag kallad 

Kronkilen) där han bedrev renskötsel med sin familj. Han samarbetade med Jåmas-

läkten och tilläts beta med sina renar på deras område. Där växte sig renhjorden 

stor under åren och han blev uppenbarligen alltmer dominerande vilket tärde på 

relationerna till andra i området. 1915 lämnade han platsen tillsammans med Matt-

tias och dennes son Gustav Mattson, samt en man vars efternamn var Stinnerbom 

(som for till Stordal), Klemets Klemetsson samt Kristoffer och Mats Bergkvist (far 

och son) for söderut 1916. De delade upp sig vid Skalstugfjället. Lars kom till 

Handölsfjällen med åttahundrarenar 1916, som var ett betydande antal på den ti-

den. Han slog sig ned i Handölsområdet och blev en tongivande renskötare i om-

rådet. Tillsammans med sin fru fick han elva barn. Två av barnen dog i tidig ålder: 

dottern Alma dog tre år gammal under en renflyttning, och sonen Ingemar dog som 

20 åring.  

Dottern Almas död fick konsekvenser. När nästa dotter föddes fick även hon nam-

net Alma. Det finns en anledning till varför ortsbefolkningen i Frostviken minns 

familjen och intresserar sig för Kråikfamiljen och deras historia i Vålldalen/Jorm. 

Vid två års ålder lämnades Alma kvar i området hos några fastboende, då hon var 

sjuk och föräldrarna inte tordes ta med henne på den krävande flyttningen söderut. 
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Alma kom att bli kvar, förmodligen fram till konfirmationen, då hon hämtades av 

föräldrarna. Alma talade då inte längre samiska, hade blivit en del av sin nya familj 

och omställningen lär ha blivit uppslitande. Det finns fortfarande några personer i 

Jorm med omnejd som minns Alma. Sanna Lindh i Jormlien minns henne väl och 

kunde vid tilfället jag samtalade med henne berätta om deras tid tillsammans. Alf 

och Monica Hansson, delvis bosatta i Blåsjön delade med sig sina minnen och 

visade även foton av henne. Jeanette Kråik, barnbarn till Lars Larsson Kråik som 

jag samtalade med den 28 augusti 2010 hade även en del efterlämnade dokument 

där familjen nämns. Kompletterande uppgifter inte minst om släktförhållanden 

kunde Arne Jonasson bidra med.  

På jakt efter Kråiks kåta 

En intressant upplysning var en kartuppgift som Jonar visade mig. Enligt flera 

olika uppgiftslämnare hade man sett såväl gåetieh som gärdesplatser för ett par 

decennier sedan. Dessa bör ha använts av Lars Larsson Kråik då man tidsbestäm-

mer hans levnadstid och kåtans troliga användningstid. Jag gjorde fyra vandringar 

i Vålldalen tillsammans med olika personer. Den första turen i letandet efter spåren 

av Lars Larsson Kråik och hans sijte gjorde vi redan den första juni 2009, i perfekt 

inventeringstid. Den här gången hjälpte Ewa Ljungdahl till med arkeologexpertis 

och tog också koordinater. Vi återvänder till den första juni 2009:  

Det är en halvmulen morgon i juni när en liten skara på fem personer samlas i 

Vållan, en liten by med en fastboende familj och flera hus som används som fri-

tidsboende. Østre namdalingen Næjla Joma är renskötare och har god invente-

ringsvana liksom stora samiska och lokala kunskaper. Lokalborna Sune Persson 

och Per-Martin Lindh från Jormvattnet ställer upp med guidningen för de har varit 

ute på många älgjaktsäventyr i området som vi ska få bli varse under dagen. De 

kan också en hel del Jormhistoria. Per-Martin är född och uppvuxen i Jormlien och 

äger stora delar av marken i Vålldalen. Han är intresserad av hur det såg ut förr.  

Sune är den som folk hänvisar till när jag börjar ställa frågor om personer och 

platser i Jorm, så jag har förstått att han är en auktoritet på området. Sina kunskaper 

har han också fått genom ett långt liv som älgjägare. Han berättar själv att han 

började sin bana som älgjägare vid 12 års ålder som ”manuell walkie-talkie” som 

han uttrycker det. Han förklarar att på den tiden fanns ingen walkie-talkie utan det 

var han som sprang mellan älgjägarna med olika meddelanden. Konditionen låg 

på topp. Om det var en halvmil eller en mil spelade inte så stor roll för honom. 

Idag har Sune ryggskott men det hindrar honom inte från att ge sig ut med oss och 

jaga historia. Och historia blir det. 
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Vi kör så långt in vi kan i dalen och fortsätter till fots. Här är frodigt och bevuxet 

under sommaren men nu har inte växtligheten kommit så långt så det är bekvämt 

att gå. Redan efter en kort stunds vandring möter oss en riktigt stor grop. Strax 

bortom den, en mindre som jag lätt hade tagit för en fångstgrop. Men det är det 

inte. Sune beskriver hur man förvarade foder i gropen som man sedan täckte. Det 

är en surfodergrop, en äldre variant av ensilaget. Det är ett spår av Jorms forna 

bönder, som våra två jormska guider själva är ättlingar efter. Jorms bondehistoria 

är relativt ung och sträcker sig lite drygt 200 år bakåt i tiden då trönderska bönder 

slog sig ned här. Innan dess dominerade den samiska renskötseln helt området. I 

de historiska dokumenten framträder Vimkel-Ole. Till åren kommen kunde han på 

1700-talet vittna om att hans far, farfar och farfarsfar hade fästesedel på området.24 

Med tiden trängdes renskötseln undan men ännu betraktas det som en samisk plats 

och saemieh i dag har minnen om vilka som bott och vistats här. Nu söker vi alltså 

främst spåren efter Lars Larsson Kråik-familjen och deras liv i Vålldalen. 

Vi viker av från stigen och vänder uppåt. Dalen är djup och backarna uppför branta. 

Någonstans här stod en gåetie minns Sune. Det dröjer inte länge förrän vi kliver 

rakt på en sliten backe. Ewa ser den direkt och konstaterar att det är en gammal 

gidtie, rengärde. Redan här börjar jag bli kaffesugen men Sune, som gått runt på 

egen hand en stund, ropar. Han tror han hittat något. En bit ner på en ås syns mär-

ken i marken. Næjla och Ewa sticker med sonderna och det klingar till när de tar i 

stenar. Nja, en kåtatomt kan Ewas vana inventerarögon inte upptäcka men en 

buvrie, bod, kan mycket väl ha stått här. Vi letar vidare och nu tar Sune och ringer 

lite för att få hjälp. Det här blir spännande. Både Per-Martin och Sune vet att man 

kunde se vattnet åt det ena hållet men inte mot det andra från kåtaplatsen – det 

bränns. Inte långt bort från den plats Sune en gång satt upp en saltsten, är jakten 

på kåtatomten över. Vi ser alla den runda vallen och när Næjla sticker i mitten med 

sonden får han upp kol. Vi är där. Här stod alltså kåtan som Sune minns. Det låg 

en stor hornhög intill, som nu är helt borta. Hornhögen är ett tecken på att man 

kastrerat eller slaktat renarna och vi ska se fler spår efter mjölkning vad det lider 

under dagen. 

På min karta, som jag fått av Jonar, är Kråiks kåtaplats utmärkt någon kilometer 

bort men dit hinner vi inte för det finns mer att upptäcka i närheten. Per-Martin har 

berättat för mig om en stenanläggning, en mjölkförvarningsplats längs en bäck som 

rinner ner hit, nära den plats vi står. Även Næjla har funnit något liknande i samma 

område, så det måste vi undersöka. 

                                        

24 Jorm ingår som en del av Frostvikens socken vars första nybygge uppfördes 1750. De nomadiserande samerna 

fanns då redan på plats (Johansson 1980:13–17).  
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Ewa har information om kåtaplatser högre upp som vi också vill hinna med denna 

dag. Sune och Per-Martin underhåller oss med den ena älgjaktshistorien efter den 

andra. Mitt kaffesug tilltar i uppförsbackarna. Efter ett tappert letande blir det rug-

gigare och nu börjar det virvla snöflingor i luften. Nu är vi nästan uppe på högfjäl-

let. ”Kaffe!” skriker min mage och mycket påpassligt dyker det upp en raststuga 

med torr ved. Vi småpratar och analyserar. Ewa imponerar i fält. Att hon är en god 

föreläsare vet vi redan. Hon inledde den föreläsningsserie på temat ”samer idag 

och igår förändring och kontinuitet” som gått under vinter och vår i Røyrvik, med 

en uppskattad föreläsning. Skyndsamt inbjöds den fullbokade damen att komma 

tillbaka. Hon är van att konfronteras med etiska och kulturella frågor. Detta till-

sammans med en respektfull hållning gör att jag törs inventera med henne. Och det 

märks att hon tycker det är roligt. 

Mätt och uppvärmd är jag redo för att lyssna på nya älgjaktsäventyr medan vi går. 

Vi fortsätter leta efter kåtatomter medan vi tar oss mot Finnkrutjärn, strax nedanför 

Finnkruhögen. Det mest logiska vore om en gidtie legat på toppen av den, menar 

Næjla och utnyttjar sina kunskaper som renskötare och får ytterligare en pusselbit 

på plats. Vi håller med experten.  

Nu behöver vi inte gå särskilt långt ner för att komma rakt på den stenanläggning 

Per-Martin pratat om. Han är väl insatt i hur sådana anläggningar användes förut 

och skjuter in en beskrivning om hur gompa, en maträtt, kunnat förvaras här, mel-

lan historien om den skjutna älgkalven som man inte hittade kulhålet på och histo-

rien om de tio älgar de såg på myren mitt över, utan lyckas skjuta någon av dem. 

På samiska heter det boerne och i dem förvarades renmjölk. Inte långt nedanför 

ligger den boerne Næjla hittade en älgjaktsdag. Ewa konstaterar att gitdie och kåta-

tomter inte kan ha legat långt härifrån för man gick inte och bar på mjölk i onödan. 

Och efter att ha sagt det, klev hon rakt in i en kåtatomt. Det får man kalla en lyckad 

dag. Vi har fått en bild av ett samiskt sammanhang vilket även ortnamnen vittnar 

om. När vi vandrar neråt tillbaka till bilarna kommer vi till Finnburslia. Nedanför 

ligger Finnbursmyren. Hur länge man bevarat finnbeteckningen på samer i det här 

området vet inte Sune och Per-Martin men ortnamnen har bevarats. Här kan man 

gå vidare i gamla kartor och arkiv och fortsätta prata med folk som minns. Idag 

har vi registrerat arkeologiska lämningar med koordinater, noterat ortnamn som 

indikerar samisk närvaro. Vi hade en del tips som vi följt upp och vi har fått histo-

rik. Vi vet en del om dem som bott här. De har blivit mer levande för oss. 

Lars Larsson Kråik och hans familj är upphov till många efterkommande. Anders 

Nejne är en av dem och tillsammans med honom, Gustav Jillker, Anita och Alex-

andra Olofsson tog jag en titt i området, men från ett annat håll: 

Det är en strålande dag strax efter midsommar året efter. Vi tar ”turistvägen”, den 

lättvandrade högfjällsstigen som är ledad och ganska flitigt använd. Terrängen är 
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lätt att gå i de 7 kilometerna från Blåsjöfjällets parkering. Det ligger några fina 

fisketjärnar längs leden så de som levt här hade några ”skafferier” att tillgå. Vi 

stannar och fikar vid samma raststuga som blev min kaffelängtande mages rädd-

ning bland de yrande snöflingorna förra gången. Det tog oss en timme att gå dit, 

den tyngsta biten med både en del våtmyrar, uppförsbackar och lite gyttja. Men 

det är ändå en lättsam väg att gå och man ser mer av fjällen runtomkring än från 

dalgången vi gick i förra gången. Väl framme får vi njuta av en fantastisk utsikt 

över Vålldalen. Det är en fin plats att slå läger på, nära fiskesjö och fjäll med bra 

tillgång till ved.  

Det visade sig dock att den utsatta platsen på Jonars karta saknade bäck eller kall-

källa och efter ett ordentligt sökande lyckades vi inte finna några spår av mänsklig 

aktivitet. Det var dock en klar och fin dag och med den utsikt vi hade, räknade vi 

ut att det vore lämpligt att söka strax söder om det område där vi nu var. Där fanns 

nämligen en plats på kartan vid namn Lappkojberget. Det hade vi inte tid med 

denna dag. Einar Jillker, som jag tidigare pratat med, hade en tydlig bild av platsen 

och minns ett pallissadgärde och en gåetie. Han hade själv varit på platsen men 

hade tyvärr inte tid att följa med denna gång. Däremot trodde han att det möjligtvis 

fanns registreringar hos Länsmuseet i Härnösand, Murberget. En medarbetare där 

hade kartlagt området för ett antal år sedan. Inför den fjärde turen i området kon-

trollerade Bernth-Ove och jag uppgiften med Murberget men lyckades inte få fram 

de registreringar som gjorts. Det visar behovet av samordning och lättillgänglighet 

för att saemieh och andra intresserade som dokumenterar och söker samisk historia 

ska kunna få fram uppgifterna de behöver. Behovet av att ge tillbaka finns här. Nu 

gör vi om ett arbete som redan är gjort, i stället för att bygga vidare på ett arbete 

med mer information och kunskap från fler. 

Vi fann visserligen inga lämningar denna gång men vi har tagit en tur från ett annat 

håll och fick se dalen från ett annat perspektiv. Vi har uteslutit en plats att söka 

boplatser på, även om vi förstår att människor säkert stått på samma plats och be-

traktat samma utsikt som vi. Men utan att lämna spår. 

In i Kråiks land 

Det är försommar och nu ger Bernth-Ove och jag oss ut på ytterligare en tur till-

sammans med turistguiden. Anledningen till just den här färden är ett tips. Vår 

lokale guide Ola känner till en plats som vi haft anledning att prata om en del. Det 

rör sig om en formation av lagda stenar på marken och en svart klippsten i anslut-

ning till den. Ewa har fått ett foto av platsen och uppmuntrar oss att ta oss dit och 

vi har hört oss för bland saemieh för att få en uppfattning om någon vet något om 

en sådan plats. Tyvärr har ingen mer möjlighet att följa med oss denna gång, men 

Jonar har gett oss en del tips att gå efter. 
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Bernth-Ove, Ola och jag tar oss till häst längs dalgången och därmed har vi för-

månen att få ytterligare en arkeologs ögon på det vi såg vid vår första tur här. 

Möjlighet att visa Ola den kåta vi fann och den gidtie som låg i närheten när vi var 

på vår första tur. Det är bra eftersom Ola ofta rider här och kan ta en sväng runt 

kulturminnet så att det inte förstörs. Samtidigt kan han berätta för de besökande 

om Kråikfamiljen och lämningarna efter dem. Ola upplyser oss om att vi är vid 

Lappkojberget och därmed faller bitarna på plats. Namnet, som förmodligen är 

sentida, har nog kommit efter Kråiks kåtaplats, den plats vi såg när vi satt och 

spekulerade över karta och utsikt på vår förra tur. 

Vi tar oss upp till den plats Ola velat visa oss och ja, den är märklig. För det första 

är det läget: en svacka tillräckligt plan och stor för att slå läger, som ligger tillräck-

ligt långt upp från sjön och tillräckligt långt ner från högfjället för att vara svår att 

finna. Ola upptäckte den mest av slump. Här skulle inte en inventerare söka, säger 

Bernth-Ove och berömmer Ola för upptäckten. När Ola slog läger och sov där en 

natt fann han en halvcirkel med lagda stenar en bit från sovplatsen. Från platsen 

syns en utmärkande svart klippa och det är lätt att sätta lämningen och den svarta 

klippan i en meningsfull relation till varandra. Frågan är bara vilken? Här är det 

lätt att börja tänka i banor av religion. Kanske offer? Jag som är religionsvetare har 

dock aldrig hört eller läst om något liknande inom. Vi mäter, räknar, undrar och 

diskuterar. Kanske skulle man kunna datera och få kunskap om åldern, men gene-

rellt är det svårt att förstå den här platsen. Människor har gjort något här och det 

är det vi kan enas om nu. Vi står och tänker på dem en stund. Innan vi rider tillbaka 

till Jorm efter dalgången 

En sensommartur med helikopter och hästar 

Det är augusti. Vålldalen är grön, vildvuxen och det är inte längre möjligt att ta sig 

längs dalen som vi gjorde på våren. Vi ska återigen till Silisjaure. Det är Bernth-

Ove Viklund, Jonar Thomasson, David Kroik, Per-Mikael Åhrén och hans barn 

Anne-Saila och Piere, Mathias Kristoffersson och hans döttrar Ristin och Ella, min 

dåvarande man Harvinder och vår dotter Jenny. Vår ambition är att använda och 

höra sydsamiska så mycket som möjligt. Vi ska också leta kulturminnen.  

Vi hade ovanlig tur med vädret dessa augustidagar och solen strålade. Från fot-

bollsplanen i Jorm blev det helikoptertur med all packning och alla deltagare. Vi 

hade sett Vålldalen från dalen och högfjället, nu fick vi se den uppifrån, storslagen 

och vacker.  

Vi landade på norska sidan av sjön Sijliesjaevrie. Här fann vi två, något så när, 

plana backar som vi satte upp våra gåetieh på. Stenar till aernie, eldstad, tar vi från 

bäcken intill och snart brinner elden och maten puttrar på den och doftar gott. På 
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med en svart kaffepanna efter maten, i med kaffekornen. Kaffe får alla som vill ha, 

även elden. Det är gott att få vara ensamma här tilsammans och titta på det ställe 

vi studerat på kartor och hört historier om. Har de lämnat några spår efter sig eller 

finns det bara spår efter dagens turism? Snart var vi på tur för att se efter.  

Vi delar naturligt upp oss och jag, Jonar och David går för sig. David och Jonar 

trivs i varandras sällskap och talar samiska med varandra. Här är också rätt miljö. 

Här kommer även barnens ordförråd fram. 

En gammal aernie, eller härd som Bernth Ove kallar det på fackspråk, fann vi. Och 

en övergiven båt (som inte var så gammal, men ändå…). En boerne visade sig 

också. Vi tog också en liten titt på Tjåhkeren Sijtes övernattningsstuga som påmin-

ner oss om renskötseln här. Mycket riktigt ser vi renar lite senare på kvällen. Mat-

hias som är renskötare studerar dem med kikare. De är långt bort men ser lugna 

och rofyllda ut. Flera ligger ner. Några rör sig långsamt.  

Barnen leker i ett snår. De bygger och bygger. Vi upptäcker att min dotter mist sin 

kniv i snåren. Vi söker tills Mathias konstaterar: ”Det backen har tagit, har backen 

tagit”. Därefter tar vi helt enkelt kväll och ägnar oss åt att prata vid vår gemen-

samma eld. Vi har tid för historier. Det dyker upp en stor rund måne och plötsligt 

ser vi siluetter av ryttare och hästar mot natthimlen. ”Som en scen ur ’Sagan om 

ringen’”, säger Bernth-Ove. Det är Ola med ett gäng turister som kommer. De har 

slagit läger på andra sidan sjön. Ola använder det här området flitigt och är väl 

bekant med det. De lämnar en häst åt oss som ska hjälpa oss tillbaka imorgon. Så 

försvinner de lika fort som de dök upp. Natten blev kall och då var det gott att få 

krypa in i sovsäckarna och lägga mycket ved på elden och ligga och lyssna på hur 

den knastrar.  

Dagen efter hann vi också få en lektion i att tända eld med fnöske, flinta och stål 

av vår husarkeolog, innan det är dags att ta sig tillbaka. Vi delade upp oss så att 

någon gick i förväg, några åkte helikopter tillbaka med packningen och några gick 

eller red på häst. Då arkeologen följde med gänget som gick och red tillbaka, kunde 

han följa upp ett tips om en stenanläggning. Senare fick jag historiken till den. Det 

var en kåta som lokalbon Arthur Jillker satt upp. Arthurs son, Einar Jillker, berättar 

vid ett tillfälle att den brändes ned tillsammans med en annan kåta som Arthur 

byggt på Jormliklumpen. Under en period hände sådana saker, berättar Einar. Han 

beskriver tiden som rasistisk. Det är svårt att få någon att berätta om dessa händel-

ser idag märker jag. När jag vid ett tillfälle pratar med historikern Håkon Herman-

strand berättar han att han, vid sina intervjuer med ortsbefolkningen, får fram två 

bilder: den ena är att man framhåller sämjan mellan de två folken, saemieh och 

laedieh, genom tiden. Den andra, som inte är den första man talar om, är att sae-

mieh tidvis haft svåra perioder med starka motsättningar mellan saemieh och lae-

dieh. Båda grupper undviker att tala om det idag. Att bilderna i de båda grupperna 
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är olika, framhåller också Hermanstrand i början av sitt arbete med lokalboken om 

Røyrvik (Hermanstrand 2009a:11). 

Vi går högfjällsvägen tillbaka. Stannar ibland. Det är roligt att följa barnen och se 

omgivningen ur deras ögon. De ser saker som inte vi skulle upptäcka. Konstiga 

stenar och annat. Helikoptern ser vi på håll när den susar över Vålldalen som en 

slända. Fikat är gott vid vår raststuga och är snart är vi tillbaka vid vägen där de 

andra möter oss. Vi tackar Vålldalen för att den hållit oss i famnen och säger adjö 

för denna gång. 

Sammanfattning 

Här går vi ut i ett område jag närmat mig, dels genom att försöka få så många 

upplysningar som möjligt dels genom olika källor. Metoden är därefter att flera 

personer, i olika åldrar går ut tillsammans – eftersom olika generationer ser, letar 

och tar in olika kunskap och på olika sätt. Vi går ut i samma område flera gånger 

och ser landskapet från flera vinklar – även från luften och från hästryggen. Perso-

ner och händelser levandegörs i landskapet och historier kommer av sig själva. Vi 

går där de gått, fiskar där de fiskat, bygger där de byggt och eldar där de eldat. Vi 

använder samma kunskaper, även om redskapen förändras. Här blir landskapet och 

de som levt innan oss levande. De saemieh som ständigt rör sig i landskapet, vand-

rar i sin historia och bland dem som levt tidigare. I samtalen och under vandring-

arna visar det sig hur viktigt det är att platser respekteras. Likaså hur viktiga före-

gångarna är. Dessa tar man hänsyn till och på så sätt förs värderingar och kun-

skaper vidare hos oss och till dem som kommer efter oss – barnen och deras barn. 

Landskapet är historiskt, levande och befolkat och de som befolkar det har ontolo-

gisk status och ingår i en samisk Web of Relations. 
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4. Samisk religion – död, levande eller   
både och? 

Att definiera religion – en fråga om syfte 

Synen på skriftliga källor, traditionsbrott och traditionskontinuitet och religion 

hänger samman. Jag ska i det här kapitlet visa hur källor och metoder och hänger 

samman men också hur avgränsning i tid och rum avgör forskarnas val. Jag vill 

visa hur olika forskare i samisk religion valt att använda olika källmaterial och hur 

detta val av källmaterial styrt såväl sättet att arbeta som resultatet av arbetet. Ge-

nom att betrakta komponenter som tid, källa, avgränsning och metod förändras 

bilden. En fråga jag vill ha svar på är om samisk traditionell religion har överlevt 

religionsskiftet och vandrat in vår samtid och om det är möjligt att 

studera samisk religion bland samer för en religionsforskare idag. Kan 

man överhuvudtaget tala om samisk religion bland samer om man 

bortser från kulturellt färgande varianter av kristna rörelser? Jag stu-

derar också hur vissa väljer att betona brott istället för kontinuitet, me-

dan andra gör tvärtom. Frågan om vad som är religion har legat implicit och många 

gånger outtalat inom forskningen. Som jag ser det, har bara vissa aspekter av vad 

man brukar kalla religion beaktats och det påverkar frågan om hur länge och hur 

levande samisk religion varit efter 1700-talets kristnande. Frågan hänger också 

samman med forskarens syn på vad samisk religion är – det vill säga, vem som 

definierar religion och vad denne menar att religion är. Forskarens personliga ba-

gage och tradition måste därför beaktas. 

Låt mig börja med det begränsade skriftliga källmaterialet. Att samer haft en egen 

religion länge, inhemsk eller förkristen som den ibland kallas, kan antas genom 

fragmentariska notiser, som Historia Norvegie från 1100-talet.25 Först med de 

kristna missionärernas berättelser från 1600- och 1700-talet blir uppgifterna så 

pass utförliga att man kan få en tydligare bild av den (Bäckman 1975:25; Rydving 

1995:17; Mebius 2003:30). Det material som har en särställning är de så kallade 

                                        

25https://books.google.se/books/about/Historia_Norwegie.html?id=gH3TUhhlvucC&printsec=frontco-

ver&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  

https://books.google.se/books/about/Historia_Norwegie.html?id=gH3TUhhlvucC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.se/books/about/Historia_Norwegie.html?id=gH3TUhhlvucC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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prästrelationerna, men det finns även annat material från denna tid som brukar 

användas som källskrifter (Rydving 1995:13–14). Det här källmaterialet begränsas 

av en rad faktorer och skrivs under en missionsprocess där samernas egna röster 

inte hörs. På olika sätt är källmaterialet högst problematiskt och har kritiserats av 

skäl som dessa: 

 

 Situationen som informationen kommer fram under: en tvångssituation, med 

hot om straff och repressalier med följd, gör att samerna anpassar svaren till-

vad som är mest gynnsamt för dem. (Bäckman 1975:38; Mebius 2003:34; 

Rydving 1993:32). 

 Missionärerna överdrev styrkan i samernas egen religion före missionärernas 

ankomst och tonar den ner den efter densamma för att för att framställa sina 

insatser som framgångsrika (Rydving 1993:33)  

 Svårigheter för utfrågarna att tolka svaren och tendensen att kategorisera dem 

i egna definierade kategorier byggda på deras egen kultur och kristna tradition 

(Bäckman 1975:52; Rydving 1993:32). 

 Utfrågarna är bundna av andra värderingar än informanterna och attityden mot 

samerna och deras religion är nedsättande (Bäckman 1975:51–52; Bertell 

2003:14, 36; Rydving 1995:17). 

 Utfrågarna vilseleds medvetet av sina informanter (Bäckman 1975:52). 

 Utfrågarna går på andrahandsuppgifter (Mebius 2003:34) 

 Språksvårigheter (Bäckman 1975:28). 

 Män hämtar information av män, skriver för män och använder sig främst av 

nåejtie, den religiösa specialisten, som informatör vilket ger ett material som 

inte okritiskt kan appliceras på lekmannen (Bertell 2003:35; Bäckman 

2013:12) 

 Informationen är bunden till ett specifikt, inte alltid identifierbart område och 

gäller endast detta – inte hela det samiska området. Den mesta av informat-

ionen stammar förmodligen från Nord-Trøndelag (Bäckman 1975:34–36). 

 Källtexterna står i ett beroendeförhållande till varandra (Bäckman 1975:55; 

Fossum 2006:3; Rydving 1995).  

Trots detta har källorna bedömts som användbara – så användbara att det ibland 

verkar som om inget annat material behövs.  
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Religionshistorikern Håkan Rydving kommenterar: ”Att vi – om än med stor för-

siktighet – trots detta kan använda dessa texter som källmaterial beror det på att vi 

känner till vilka uppfattningar missionärerna hade och hur de arbetade. Källornas 

tendens är tydlig, ibland övertydlig. På var och varannan sida fördömer de den 

inhemska religionen och demoniserar samernas gudar.” (Rydving 1995:17) Men 

även om man förhåller sig kritisk till skriftligt material från missionstiden så måste 

man bestämma sig för hur man ska använda sig av det. Rydving menar att det går 

är att använda dem, men med försiktighet. Men vad menar egentligen Rydving 

med stor försiktighet?  

Brott eller kontinuitet? 

Rydving är tydlig i sina ställningstaganden ” …bland icke-verbala källor finns så-

dana som går tillbaka på de troende själva och alltså är primära. Till dessa hör 

trummornas figurer och olika typer av heliga platser som offerplatser och gravar. 

Som alla typer av icke-verbala källor måste de dock tolkas med hjälp av texter. Vi 

är därför hänvisade till de sekundära skriftliga källorna även för att förstå övrigt 

källmaterial, ett förhållande som understryker det skriftliga källmaterialets bety-

delse” (Rydving 1995: 12). Rydving förhåller sig även till senare material och in-

tervjuer med samer idag: ”Eftersom de inhemska samiska religionsformerna dog 

ut under 1700-talet går det inte att samla in nytt material genom fältarbete.” (Ryd-

ving 1995:11) Med andra ord, det Rydving betraktar som ”levande samiska relig-

ionsformer” i just det arbete han yttrar sig i, dog alltså ut under 1700-talet och de 

källor vi har måste tolkas med hjälp av texter.  

Bäckman (1975:44–46) har en liknande inställning med tydlig kritisk hållning till 

både arkeologiskt material och senare muntligt material i sin avhandling från 1975. 

Hon beskriver även sin egen inställning till de traditionsberättelser som går under 

namnet ”myt”, ”sägen”, ”legend” och ”saga” som restriktiv. I ett ofta citerat ställ-

ningstagande kring dessa typer av källors bedömer hon memoratens källvärde:  

Prästerna och missionärerna hade alltså en för dem ännu levande, konkret främ-
mande religion att avslöja för en okunnig allmänhet, att bemöta och att utplåna, 
medan senare nedtecknare endast har spår, ofta mycket vaga, av andra trosföreställ-
ningar. Intentionerna till nedtecknarna är nu helt andra; nu gäller det att rädda så 
mycket som möjligt till eftervärlden; nu gäller det att skriva historia. När t. ex. 
Paavo Ravila ber en renskötare från Inare berätta om seder och bruk bland sitt folk 
använder samen ordvändningar som betecknar `förr i tiden´ i de flesta av sina be-
rättelser som berör trosföreställningar. Vi kan en sådan gång aldrig veta vilka krok-
vägar traditionsberättelserna har vandrat och om och hur mycket de därvid föränd-
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rats. Berättelserna är inte utformade i stereotypa, fastlåsta ordvändningar, utan läm-
nar fältet fritt för personliga tolkningar och då sätter givetvis den berättandes egen 
personlighet sina spår i materialet. (Bäckman 1975:46)  

Det arkeologiska materialets tolkningsbarhet är det avgörande bekymret för Bäck-

man när det gäller denna typ av material, och även om hon använder det menar 

hon att det måste kompletteras. Hon förlitar sig sig mer på de skriftliga källorna. 

Bäckman och Rydving är med andra ord överens i de arbeten som nämnts, att man 

inte kan möta en levande religion i samtiden, utan att detta var förbehållet det äldre 

skriftliga materialets präster och missionärer. Man kan också uttrycka det så att de 

arbetar med samma tidsperiod och i stort sett samma frågor kring samisk religion. 

Religionshistorikern Hans Mebius vill i sitt arbete från 2003 gärna inkludera det 

han kallar folkloristiskt material:  

Rent principiellt finns det ingenting som motsäger att de folkloristiska utsagorna 
kan vara en tillgång vid tolkningen av förkristet material. Det som då kan vara av 
intresse är att kartlägga vad som saknas i den sena traditionen i jämförelse med äldre 
källor och hur helhetsbilden av samisk religion ter sig i folktron i jämförelse med 
äldre skriftliga källor. Däremot är det inte utan vidare befogat att använda de sentida 
traditionerna för att direkt komplettera äldre källor. Enligt min uppfattning har sa-
miska traditioner eller sen folklore sitt största värde genom att de visar, att kun-
skapen om den förkristna religionen i olika utsträckning bevarats långt efter relig-
ionsskiftet och att man därmed kan konstatera en traditionens kontinuitet mellan det 
förflutna och nutiden trots det yttre tvång och övrig påverkan som den samiska kul-
turen varit föremål för på olika områden under den tid som gått mellan den tid då 
det skriftliga källmaterialet tillkom och de sena traditionerna. Det kanske avgörande 
värdet som källa har dessa senare uppgifter om samisk mytologi, riter och den sa-
miske nåjden framför allt som vittnesbörd om hur en sen tids informanter skildrar 
samisk förkristen religion och i sammanhanget hur bilden varierar hos olika tradit-
ionsbärare. (Mebius 2003:39–40)  

Mebius tar alltså upp en specifik frågeställning som han gärna arbetar med – hur 

samer från ”sen tid” förstår och tolkar sin historia och hur den skiljer sig mellan 

dem. Det säger alltså något samers idématerial om förkristen religion i senare tid. 

Det som Bäckman förhåller sig kritisk till. 

Religionshistorikern Maths Bertell (2003:50–51) har en intressant inställning i det 

här sammanhanget. I sin avhandling utgår han från Siikalas teori om sega struk-

turer och mentala modeller, som bygger på att religionens och mytologins värld är 

särskilt konservativ och bevaras tvärs genom samhällsförändringar och över tid 

genom att omtolkas och anpassas till nya levnadssituationer. Mentala modeller för-

medlas genom muntlig tradition. Religiösa och mytiska motiv kan överleva en 

mängd kulturella perioder, och religiösa ritualer och föreställningar förändras på 

ytan men lever ändå kvar. Han säger  
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”Även om muntliga traditioner är sammansatta av element gemensamma för flera 

kulturer, så skapar de också de tankegångar och erfarenheter som är unika för den 

enskilda kulturen.” Han sammanfattar: ”... källmaterialets inkongruens kan förkla-

ras dels genom ett individbaserat förhållningssätt till materialet: den enskilde be-

rättaren formar stoffet efter tillfället och publiken, dels genom språkliga, ekolo-

giska, ekonomiska, regionala, sociala och släkttraditionella aspekter, samt genu-

saspekter och tidsaspekter. Detta gör att skillnader mellan olika landsändar inte 

behöver uppvisa skarpa gränser utan skillnaderna framträder gradvis och att detta 

återspeglas i källmaterialet.” 

Utifrån Bertells resonemang skulle en samisk religion i någon form kunna leva 

vidare in i nutid men så långt går han aldrig i sin avhandling: ”Det mesta av käll-

materialet nedtecknades efter kristendomens införande. Finland kristnas senare än 

övriga Norden och samernas förkristna religion levde ända in på 1700-talet.” (Ber-

tell 2003:66) 

Att kristningsprocessen avslutades under 1700-talet då samerna begravde sina 

döda, döpte sina barn och gifte sig enligt kristen sed och därmed anses kristnade 

är en riktlinje jag får i de arbeten jag granskat av Bäckman (som också uttrycker 

sig så muntligen) Rydving, Bertell och Mebius. Men det finns andra som vill se på 

religion på ett något annat sätt. 

Socialantropologen Marit Myrvoll (2010:1) inleder sin avhandling från lulesa-

miskt område med ett citat av en kvinna från sitt studieområde: ”Det eneste vi har 

byttet ut, er øverste guderekke.” Man förstår att kvinnan talar om trummans bild-

väv där figurerna symboliserar de egna samiska gudarna. Myrvoll (2010:6) fort-

sätter: 

…med uttalelsen mente kvinnen trolig at religionsskiftet er et historiskt faktum og 
at samene idag er et kristent folk som bekjenner segtil kristendommen gud som 
allmektig i himmel og på jord. Samtidig består dagens virkelighet av mer enn den 
øverste guderekka, akkurat som på trommeskinnet. Mennesker har mer at tenke på 
enn bare gudstro, fromhet og evig liv. De fenomenene som ifølje samisk mytologi 
alltid har eksistert, erfares ennå av mennesker i deres hverdagsliv. 

Myrvoll är intresserad av samma sak som jag – vardagslivets tro och handlingar 

hos saemieh idag och med det kommer en något annan syn på kontinuitet och brott 

– och på källmaterial. Hon fortsätter med att beskriva detta utifrån den kvinna hon 

samtalat med:  

I den vidare samtalen framholdt hun at selv om gudene er skiftet ut og samene i dag 
er et kristent folk, har det etter hennes oppfatning hele tida vært en stor grad av 
kulturell kontinuitet. På tross av religionsskiftet er folk i området fremdeles samer 
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som føler seg knyttet til sin kulturelle og religiøse arv. Kvinnen oppfattet religions-
skiftet som et brudd hvor kristendommens gud inntar den øverste og mektigste plas-
sen i virkelighetsforståelsen, samtidig som mange andre elementer fra fortiden er 
blitt endret tilsvarende. Derfor er utsagnet `vi har kun byttet ut øverste guderekke´ 
ikke bare en ytring om endring, men i like stor grad en ytring om kontinuitet innen-
for samisk kultur og samfunnsliv. (Myrvoll 2010:6–7) 

Myrvoll gjorde sitt fältarbete i Måsske bland dagens laestadianska samer och fann 

exempel på det hon menar vara både brott och kontinuitet. Hennes fokus låg på 

helande, de döda och förhållningssättet till den andra världen. Hon bygger sina 

resultat på samtal med personer bosatta i Måsske, på litteratur från 1800-talet och 

framåt, men är försiktig med att gå längre tillbaka i tiden och dess texter.  

Även religionsvetaren Jorunn Jernsletten (2000, 2010) går en annan väg än Ryd-

ving och Bäckman, både i sin huvudfagsuppsats och i sin avhandling. Liksom Myr-

voll reser hon ut på fältforskning utanför sitt eget hemområde och beger sig till det 

sydsamiska Voengel-Njaarke reinbetesdistrikt, i södra Helgeland på norsk sida av 

Saepmie, ett område som gränsar till mitt studieområde. Här studerar hon land-

skapssynen hos dagens saemieh och den betydelse samiska kulturlämningar har 

för dem. Hon märker hur människor bevarar sin historia i landskapet och för den 

vidare när de kommer förbi platser där händelser utspelat sig hos föregångare till 

dagens samer. Hon märker också hur historier och kunskaper bevarats i de områ-

den mest skyddade för icke-samiskt tänkesätt, i fjällen och i den mer samiska mil-

jön som sameskolan. I linje med Bird-David (1999) talar hon om deras subjekt till 

subjekt förhållande med ett levande landskap. 

Jernsletten (2009:1–2, 17) finner att förhållandet till landskapet där släktingarna 

har livnärt sig är bärande i hennes samiska informanters uppfattning av sig själva. 

Landskapet utgör för dem en källa till förståelse av släktens historia. Det represen-

terar också en kontext där färdigheter och förståelser av olika slag, grundläggande 

för tidigare generationers livsform, förmedlas. Även om själva livsformen ändras 

finns en kontinuitet med tidigare generationers livsvärden. Liksom Mebius intres-

serar hon sig alltså för dagens samers idéer och förståelse av sin historia. 

Hennes tydligaste ställningstagande gentemot Rydving ses i att hon ger en likvär-

dig källstatus till ”…erfaringer med landskapet, alene og sammen med informan-

tene…” (Jernsletten 2009: 17). 

Jernsletten är alltså ute efter ett annat sätt att diskutera kring religion än Rydving 

men hon studerar också en annan tid. Jernslettens forskning ligger nära min, för att 

den ligger inom sydsamiskt område och hon studerar ett område som direkt gränsar 

till mitt. Hon väljer också att beakta landskapssynen och dess betydelse i dagens 

Saepmie.  
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Frances Joy binder i sin avhandling Sámi Shamanism, Cosmology and Arts, 

Systems of Embedded Knowledge från 2018 samman forntid och nutid i sin studie 

av samisk schamanism: vissa innefattas i begreppet och andra inte:  

My analysis has been undertaken within the perimeters of indigenous research prac-
tices and I have striven within the context of the study to attempt to illuminate how, 
and despite over 400 years of missionizing and religious domination by Christianity 
and social oppression throughout Sápmi, the Sámi as an indigenous peoples, still, 
although at times quietly, maintain to some degree, their shamanistic practices today 
in contemporary society. These do, in modern times, vary considerably and di-
versely from what we know about the sacrificial traditions of prehistory and the 
seventeenth and eighteenth centuries, concerning the ancestors of the Sámi people 
today. (2028:17) 

Schamanism beskriver Joy (2018:15) som “a fundamental activity reflecting many 

of the core values of Sámi religion, which is a representation of the vitality of the 

culture, its cosmology and relationship with nature and the spirit world” 

Joy studerar kunskapssystem bundna till kosmologi, orala traditioner och världs-

syner såväl i det förflutna som i nutid och dessa har förmåga att överleva genom 

tider av förändring och press och förändring. Detta leder honom till slutsatsen att: 

Sámi shamanistic traditions and practices are still alive and flourishing in various 

parts of Sápmi.  

What this means, is I do not see any separation between the rock art in Finland and 

the figures and symbolism of the noaidi drums from the seventeenth and eighteenth 

centuries. Meaning that continuity seems evident and that there are indeed further 

traces of structures and practices, which are consistent with Sámi religion that goes 

back into the Stone Age period. Thus, demonstrating a shared past in terms of 

cultural systems of belief that have been documented and thereby recorded through 

art, which show clearly defined entities with horns and triangular headed features 

within both rock paintings and drum landscapes. (2018:60) 

Having the understanding of no division between past and present in the Sámi 

value system was crucial for learning how Sámi persons see both past and present 

as being intimately linked with one another and therefore, in an ethical way, how 

the culture continues and memory is preserved through production and decoration 

of new types of drums, in both cases. (Joy 2018:64) 

Lovisa Sjöberg som studerar sivdnidit – välsignelser – som religiös praxis i dagens 

nordsamiska samhälle finner inte heller något brott men det är också för att hon 

inte studerar inte heller brott och kontinuitet. Hon menar att all religion och religiös 

praxis är hybrid och synkretisk i sin karaktär. (Sjöberg 2018: 54,119) 
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Både Myrvoll, Jernsletten och Joy har i mitt tycke lyckats visa att det är fruktbart 

att tala om kontinuitet inom ämnen som kan ses som samisk religion om man i 

synen på vad man ser som religion inkluderar sättet att förstå landskapet, konst-

hantverk och konst och idéer om sin historia. Jernsletten väljer dock att kalla det 

något annat än religion nämligen landskapsförståelse, men lägger fram arbetet på 

institutionen för religionsvetenskap. Både Jernsletten och Myrvoll visar hur man 

kan se en kontinuitet från 18talet och framåt men binder inte samman 1600- och 

1700-talets skriftliga källor med undersökningarna. Joy däremot binder samman 

forntid med samtid genom hällkonst och trumbilder. Jernsletten och Myrvoll väljer 

att börja i nutid och gå bakåt, medan åtminstone Rydving väljer motsatt väg. Ryd-

ving, Bäckman, Bertell men också Mebius fokuserar och avgränsar sina studier på 

äldre tid. 

Som vi ser har Jernsletten för sitt ändamål en mer positiv inställning till den kun-

skap folktraditionen kan bidra med, även den av sagokaraktär, och använder sig av 

detta material. Kritiken mot det parerar Jernsletten med att förklara att hennes 

grundtanke är att presentera olika traditioner från hennes informanters perspektiv. 

Om informationen har historiskt faktaunderlag, eller var den har sitt ursprung blir 

då ointressant. Det som är intressant menar hon är ”... hvordan tradisjonene opple-

ves av de som tar dem til seg og fører dem videre” (Jernsletten 2009: 20). 

Bäckman, som alltså lade fram sin avhandling 1975, visar en viss upptagenhet av 

att härleda religiösa fenomen till ett samiskt eller icke-samiskt ursprung och frågan 

om inlån, något som var vanligt i den tidens forskning. Jernsletten är däremot inte 

särskilt intresserad av inlån eller ursprungsforskning, i linje med sin samtids fors-

kare.  

Maths Bertell ifrågasätter religionsforskarnas upptagenhet av lån och frågar vad 

det egentligen är: ”Är det alltid mest intressant att urskilja vad som är fornnordiskt, 

vad som är samiskt och vad som är finskt? Kan man alltid göra det? Om man kan 

det, vad är då fornnordiskt, samiskt och finskt? När upphör något att vara fornnor-

diskt att vara fornnordiskt och när blir det samiskt?…”(Bertell 2003:29)  

Religionshistorikern Britt-Marie Näsström (2001:277) formulerar sig tänkvärt i 

sammanhanget när hon sammanfattar kristnandet i Skandinavien och övergången 

från fornnordisk till kristen religion:  

Efter att ha skildrat religionsskiftet tycks de flesta historiker anta att Norden blev 
kristnat över en natt, ungefär som man knäpper på en strömbrytare. Förvånansvärt 
få har funnit det intressant att undersöka hur religionsskiftet påverkade människorna 
och hur mycket av den gamla religionen som levde kvar in i modern tid. Detta beror 
på två saker: dels att historikerna själva varit kristna och sett skeendet som Guds 
handlande med historien, dels att man uppfattat kristendomen som en monolit, en 



122 

religion som inte förändrats till sin karaktär under de senaste 2000 år som den spri-
dits över världen. 

 

Titeln på Rydvings avhandling, The End of drum-time (1993), avslöjar delvis hans 

slutsatser. Rydving är inte heller fokuserad på ursprung men är intresserad av hur 

samerna hanterade trycket från kristendomen och hur de många gånger besvarar 

det med att följa båda religionerna och utför kristna och samiska riter parallellt 

(Rydving 1993:160). Rydving förlägger religionsskiftet till 1750 och preciserar 

vad han menar: ”In the sources I have used, it seems as if the change of religion 

on part of the Lule Saami was total at the end of 1750s (the indigenous religious 

customs were regarded to have been abandoned; all the Lule Saamis attended to 

church and took communion).” Men Rydving (1993:167) drar ingen slutgiltig 

gräns. Han menar att källorna från 1800-talet visar att samiska individer fortsatte 

att använda trummorna och offra även senare:  

What the clergymen and many of the Saamis did not know was that in addition to 
the enculturative and deculturative processes, there was also a process of conceal-
ment. Saamis who continued to practice indigenous customs made a point of hiding 
them from the clergymen and from Saamis they did not trust. It is therefore quite 
logical when the period after the end of drumtime was called the period `when one 
had to hide the drums´, not the period `when the use of drums had ceased´ or the 
like. 

Enskilda personer fortsatte alltså enligt Rydvings mening att använda trummor vi-

dare in i tiden efter 1750. Han säger också att 1900-talsuppteckningar visar att 

isolerade kvarlevor av inhemska religiösa vanor fortfarande var vid liv, men detta 

går utanför området för hans studier i verket från 1993. Rydving är den enda, av 

de forskare jag ägnat mig åt här, som använder en religionsdefinition i sin avhand-

ling. Han väljer Pratts definition: ”The serious and social attitude of individuals or 

communities toward the power or powers which they conceive as having ultimate 

control over their interest and destinies.” (Rydving 1993:7–8)  

Längre fram i mitt arbete kommer jag att visa att samerna i Frostviken och Nam-

dalen lever sina liv i en miljö som är levande, där varelser av olika slag samexiste-

rar med dem. Till skillnad mot Pratts formulering uppfattar jag förhållandet mellan 

samer och dessa väsen som jämlikt och förhandlingar pågår ständigt. Power eller 

powers känns inte användbart då det antyder ett förhållande som är mer hierarkiskt. 

Stundtals kan ett förhållande leda till att exempelvis strömmande vatten är något 

man måste förhålla sig till i ett underlägset maktförhållande men förhållandet kan 

i nästa stund bli det omvända. 
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Även Rydving talar alltså om brott och kontinuitet även om han i sin studie främst 

är intresserad av religiös förändring. Jämför vi Myrolls lulesamiska Måsske på 

2000-talet och Rydvings lulesamiska Jokkmokk på 1700-talet är dock uppfattning-

arna om hur mycket som bevarats av samernas traditionella religion olika. Lägger 

vi till det Jorunn Jernslettens sydsamiska Voenjel – Njarke, där bilden är en helt 

annan än några vaga spår av en icke-kristen religion och Louise Bäckmans ”rädda 

så mycket som möjligt till eftervärlden”, ger Jernsletten och Myrvoll intrycket av 

att ha mött samer som tydligt lever en samisk, om än tidsanpassad, livsföring, där 

religiösa värderingar och förhållandet till den andra världen är högst påtagligt och 

levande. Joy är helt tydlig med att schamanism är levande och blomstrande i delar 

av Sapmi även om detta inte alltid sker öppet. Jag tror att det kan förklaras med 

olika syn på religion, vilka frågor man arbetar med, med vilka metoder men också 

vad man väljer att kalla det man studerar. 

Myrvoll ger en liten fingervisning när hon säger: ”I hvilken grad brudd og konti-

nuitet har satt sitt preg på den religiøse virkelighetsforståelsen, vil kunne forstås 

og forklares med utgangspunkt i ulike forklaringsmodeller, eksempelvis fra et 

emiskt eller etiskt perspektiv.” (Myrvoll 2010:23, efter Pike 1967)  

En liknande postkolonial kritik tar Bertell fasta på:  

Under slutet av 1900-talet kom kritiken mot den jämförande forskningen främst från 
de postkoloniala och postmodernistiska strömningarna som föredrog att fokusera 
på det unika framför det generella. I korthet framhölls att all betraktelse av `de 
andra´ skulle ge en orättvisande bild som alltför mycket innehöll inslag av den egna 
kulturella kontexten. Endast de som var inne i en kultur var kapabla att bedöma den. 

Det är en kritik Bertell tycker varit berättigad (Bertell 2003:19). Inom ämnet relig-

ionshistoria har det varit vanligt att tala om samisk religion i olika kategorier eller 

teman, med rubriker som offret, björnen, gravar och liknande. Men kategorier har 

en tendens att reproducera sig själva. I ett fältarbete är det lätt att följa kategorierna, 

medan de som står i den kultur man studerar inte tänker i dem. Att istället analysera 

kulturlandskapets betydelse i historia och nutid utifrån sina medarbetare ger en 

annan bild.  

Samisk religion – eller vad vi ska kalla det…? 

Efter att ha funderat över olika forskares syn på frågor om brott och kontinuitet, 

om samisk religion förr och nu kan det ju vara lämpligt att ställa frågan: hur ut-

trycker sig då det samiska folket? Ett sätt att ta reda på det är att undersöka samiska 

organisationers och institutioners officiella hemsidor. 
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Jag får denna information från Sametinget i Sverige: på startsidan finns 

rubrikerna: Hem, Sametinget, Politik, Miljö & Rennäring, Näring, Kul-

tur, Språk, Press, Politik, Kontakt. Någon flik för Religion finns inte.26  

 

Norska Sametinget har inte heller någon flik för Religion på sin första-

sida. http://sametinget.no/ 27  

 

Det har inte den största samiska organisationen i Sverige, Svenska sa-

mernas riksförbund (SSR), heller.28  

 

Internetsidan samer.se, som hanteras av Sametingets officiella inform-

ationscentrum, är en ovanligt vältalig officiell sida om samisk religion. 

Här samlas ett antal skribenter runt temat religion som vidgas och får 

egna flikar.29 

År 2018 behandlades ämnen som heliga områden, gudavärlden, sejten, björnen, 

myter, skapelseberättelsen, missionen, kyrkan och samerna idag och laestadian-

ismen under rubriken religionen. Men man stannar inte här utan länkar vidare till 

ämnen som arkeologi och förhållandet till kulturlandskapet och historia. Jag tycker 

mig alltså se en tendens till ifrågasättande av de kategorier som forskningen skapat 

åt samisk religion och en dragning mot det holistiska synsätt som urfolksforskarna 

bejakar. År 2021 har dock flikarna förändrats. Nu har flikarna fått rubrikerna: Sa-

merna och religionen, Förkristen tid, Den samiska religionen, Missionen, Namn i 

kyrkböckerna, Kyrkan först med böcker på samiska, Kyrkan och världens urfolk. 

Nu är informationen på den kristna kyrkans roll utökad men stort utrymme ges för 

problematiseringar. 

Bilden av den samiska religionen i officiella sammanhang varierar alltså och det 

är lätt att få intrycket av att det samiska samhället inte har någon religion eftersom 

                                        

26http://www.sametinget.se/ 

27http://sametinget.no/ 

28https://www.sapmi.se/ 

29http://samer.se/religion/ 

http://samer.se/religion
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det ges så lite plats åt begreppet på de officiella sidorna. Inte heller finns något 

samiskt ord för religion men det gör det å andra sidan inte heller i Indien. Den 

bokälskare som hamnar i en bokhandel i New Delhi söker förgäves efter Uppsalas 

motsvarighet till Lunde Qs eller Studentbokhandelns avdelning för religion. Men 

vem ifrågasätter att det skulle finnas religion i Indien? Kanske definieras samernas 

religion bort i avsaknad av tempel, heliga skrifter och präster?  

Kritik mot religionsbegreppet – omdefinition! 

Begreppet religion betyder olika i olika sammanhang. Det definieras av någon i en 

viss kontext, i ett visst syfte och med en viss auktoritet. Även om religion är ett 

vanligt begrepp inom vetenskapen har det kritiserats just för att dessa faktorer inte 

beaktats. 

Masuzawa kritiserar begreppet religion inom de vetenskapliga disciplinerna för att 

vara i stort sett ohistoriserat, essensialiserat och praktiskt antaget immunt mot kri-

tisk analys (Masuzawa 2005:1–2). Asad lägger fram en liknande kritik: ”My argu-

ment is that there cannot be a universal definition of religion, not only because its 

constituent elements and relationships are historically specific, but because that 

definition is itself the historical product of discursive process (Asad 1993:29). 

Även religionsvetaren Richard King ifrågasätter a prioriantagandet av den reli-

giösa kategorin religion:  

The a priori (and therefore largerly uncontested) status of the category to be `reli-
gion´ is reflected in the fact that in the West it is thought to be simply common sense 
that all cultures have religions and that those religions have been important consti-
tutive factors in the development of those cultures. Debates about the precise deno-
tation of the term `religion´ where an `essence´ to religion or whether it is a poly-
theic concept, do not question the fundamental assumption that there are things 
called `religions´ that are easily identifiable and classified in the terms of specific 
names such as Christianity, Islam, Judaism, Hinduism, Buddhism, Jainism, Taoism, 
etc.” (King 1999:40–41) 

Begreppet religion har sin historia i det vetenskapliga sammanhanget. Masuzawa 

konstaterar att det utvecklades på 1700-talet till en prototyp och fått den överväl-

digande känsla av objektivitet som vi förknippar det med idag (Masuzawa 2005:2). 

Just objektiviteten ger begreppet en viss auktoritet och en giltighet för alla kulturer 

i alla tider. Men begreppet har vuxit fram ur något. Den teologiska och kristna 

kontext den uppstod ur måste beaktas, särskilt när den appliceras på icke väster-

ländska kulturer (King 1999:7–8, 40). Nakata visar att ett sätt att lösa detta för 
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marinzoologen och antropologen Hadden (1855–1940) och hans kollegor som stu-

derade Torres Strait Islands urfolk var att skilja ”magiska och religiösa aspekter av 

totemism” från ”religion” som ju utvecklats av civiliserade människor (Nakata 

2007:113). 

Loomba skriver att kolonialismen omformade det mänskliga vetandets befintliga 

strukturer. Ingen kunskapsgren lämnades oberörd av den koloniala erfarenheten. 

En central aspekt av denna påverkan var insamlingen och organiseringen av in-

formation om länder och folk som kolonialmakten först besökte och sedan under-

kuvade (Loomba 2005:065). Kolonialismen är med andra ord i hög grad en viktig 

faktor i det vetenskapliga studiet från Upplysningstiden. Härifrån stammar studiet 

av andra folk och antropologin som vetenskapligt ämne, men långt ifrån så ofiltre-

rat och objektivt som vetenskapens ambition var. Den postkoloniala forsknings-

traditionen uppmärksammar vetenskaplighetens fördomsfullhet och de egna beho-

ven att skapa hanterbara stereotyper, vilka i sin tur befäster en oöverstiglig gräns 

mellan sig själva och de Andra. De Andra tillskrivs en rad egenskaper. Dessa fun-

gerar i sin tur som en bekräftelse på att de Andra är främmande, underlägsna, vilda, 

barbariska, moraliskt outvecklade och överdrivet sinnliga – en motbild av den egna 

självbilden. (Khosravi 2010:115; Kroik 2020:190–194; Gardell 2010:65; Kurkiala 

2005:201–203) Tack vare vetenskapens och fältstudiernas förgivettagna ”objekti-

vitet” legitimerades penetrationen av de länder som upplevdes som främmande 

(Loomba 2005:069, 111;).  

På samma sätt blev begreppet religion ett universellt och objektivt begrepp samti-

digt som det i hög grad präglades av kristendomen, inte minst när det gäller dess 

bundenhet till text och tro, men också till individualism. Tankarna om universali-

tet, modernitet och progression växte i hög grad fram under Upplysningstiden i 

Europa på 1700-talet, precis som privatiseringen av religionen och betoningen på 

den individuella tron. Här separerades alltså det privata och det offentliga, det pri-

vatreligiösa och det sekulära och mötet med öst (Asad 1993:19, 39, 43, 45, 47).  

I takt med sekulariseringen i västvärlden har försök gjorts att komma ur religions-

begreppets institutionaliserande och essentialiserande form. Redaktören Heinz 

Streib försöker i verket ”Lived religion. Conceptual, empirical and Practical – 

theological Approaches” från 2008 fånga religiositet i vardagen och utanför dess 

etablerade ramar i en rad essäer. Dessa är dock främst skrivna för och av väster-

ländska forskare inom disciplinen teologi och knyts till frågeställningar som be-

handlas främst inom den kristna ramen. Heinz Streib visar hur människor i deras 

undersökning från Tyskland och USA i högre grad känner ett större främlingskap 

inför begreppet religiös och heller identifierar sig mer med begreppet spirituell 

(Streb 2008:60). Detta sker dock som en reaktion på en ökad individualism där 

även ens religion är individuellt utformad. 



127 

Individualismen är också något som Asad tillskriver Upplysningens ideal och de 

vetenskapliga institutionernas uppkomst. Det var alltså i denna tid med dessa ideal 

som det vetenskapliga sekulära religionsbegreppet växte fram. Klassifikationssy-

stemet som användes för naturvetenskapen, för växter och djur, var frukten av en 

ny totaliserande världsbild (Loomba 2005:068, Asad 1993).  

Klassificeringen av olika religioner skapade problem som vi brottas med idag. När 

det gäller en kategori som värdsreligioner frågar Masuzawa (2005:2–3) varför just 

vissa innefattas i begreppet och andra inte:  

These so-called great religions of the world – though what makes them `great´ re-
mains unclear– are often arranged by means of one or the other of various systems 
of classification, with binary, tripartite, or even more multifarious divisions. What 
these systems do, regardless of the variation, is to distinguish the West from the 
rest, even though the distinction is usually effected in more complicated ways than 
the still frequently used, easy language of `East and West´ suggests. The demarca-
tion, in any event, is articulated from the point of view of the European West, which 
is in all known cases historically aligned or conflated, though not without some 
ambiguity, with Christendom. 

Att ge samisk religion ett epitet som förkristen eller skriftlös är ur ett maktperspek-

tiv problematiskt. Det förstnämnda definierar samernas religion som något som 

kom före den egentliga religionen medan det senare definierar religionen ur vad 

den inte har – skrift. Att klassificera samisk religion i en kategori som primitiva 

religioner eller övriga religioner är även det att tilldela denna religion en viss sta-

tus, och Asad pekar också på klassifikationen av historiska bekännelser i högre och 

lägre religioner som blev vanlig under 1800 och 1900-talen. 

Ytterligare en kritik att räkna med i diskussionen om religionsbegreppet är klyv-

ningen mellan natur och kultur. I forskning som berör samiska teman har också 

problemet med kultur/natur berörts, eftersom som ordparen skapar en kategorise-

ring som inte passar i alla sammanhang. En sådan indelning har också fört till upp-

fattningen om att det finns många kulturer men bara en natur (Sjöberg 2018:52). 

Med detta sammanförs västerländska kolonisatörernas behov av att placera urfolk 

bland fauna och därmed degradera deras värde i jämförelse med deras egen. Ur-

folkens språk fångar inte samma verklighet som västvärldens. Urfolk lever av och 

med naturen och har fram till sen tid i huvudsak behövt beskriva och orientera sig 

i sin värld i denna natur (Nakata 2007:40–43, 49, 56, Rothstein 2016). I ett arbete 

med urfolks religion är det logiskt att som Jensletten beakta landskapssynen. Joy 

(2018:97) förklarar i en diskussion om hällkonsternas bilder som illustrerar djur, 

natur och hybridfenomen:  

“… the task of separating the spiritual from the physical realities in relation to art is 
not a straightforward matter in modern times because myths can be related to both 
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the material as well as spiritual aspects of culture. Perhaps because for both western 
and indigenous researchers, our understanding of the world and subsequent exploi-
tation of nature means that in a general sense, we lack a mythological dimension 
and understanding of a broader reality within the cosmos, which is where myths and 
stories have been created, from how people have seen the past through different 
mindscapes, for example.”  

Han fortsätter: “ …it may well be the case that our need to separate the spiritual 

from the physical for study purposes does a great injustice to history and indeed 

nature. Because one might argue, that from within the worldviews of indigenous 

peoples, the material and spiritual are not inseparable from each other. Instead, 

they form two equal parts of a unified whole and these two dimensions of reality 

play an equal part in myth making.” (Joy 2028:97) 

Samer som andra urfolk beskriver sitt omgivande landskap i mytologi och kosmo-

ligi och ett fjäll är inte bara ett fjäll, det är ett saajve-vaerie. I samiskan finns sällan 

de kategorier som används inom teologin och religionsvetenskapen vilket exem-

pelvis gör det besvärligt att beskriva ett samiskt saajve som heligt och diskutera 

det i termer av teologiska begrepp vilket inte hindrar det från att vara mytiskt, ett 

hem för de avlidna och en plats för kommunikation med den andra världen (Kroik 

2020: 200–201).  

Ljungdahl gör samma iakttagelse i sin artikel ”Bengömmor och hornsamlingar” 

(2010:33–47) där hon diskuterar muntliga uppgifter från dagens samiska tradit-

ionsbärare på sydsamiskt område och skriftliga uppgifter från 1800- och 1900-ta-

len: 

”Gemensamt för de olika källorna – muntliga, skrivna och arkeologiska – är att 
renens ben och horn skulle samlas ihop och hanteras med respekt och vördnad. Han-
tering av ben och horn har varit, och är till viss del fortfarande, omgärdad av många 
tabun och ritualer. Sambandet med begreppet renlycka är starkt, vilket många sa-
gesmän understryker. För att få renlycka måste man ha goda relationer till de olika 
beteslanden. Många har diskuterat om bengömmor ska förstås som en sorts offer-
platser och har tolkat traditionen att samla ben som en slags offring eller kulthand-
ling. Inte heller Kjellström utesluter att bengömmorna hade en religiös funktion. 
Samma fråga är berättigad att ställa till ben och horn i härdar och hornsamlingar – 
är de resultat av offer? … Med de kunskaper vi har idag kan vi knappast besvara 
dessa frågor. Vad är egentligen en `offerplats´, vad innebär det att `offra´. Är det 
möjligt att använda vår tids terminologi på handlingar som utfördes av människor 
med en annan livsåskådning, en annan uppfattning om livet och döden? Vår väster-
ländska vokabulär är otillräcklig när vi diskuterar dessa företeelser vilket också 
många forskare påtalat. Jag tror vi rör oss i ett gränsområde mellan vardagshand-
lingar och det vi idag kallar offer. Sannolikt var gränserna mellan rituella eller and-
liga och vardagliga sysslor inte alls så skarpa som i dagens samhälle, utan handling-
arna ingick i en större helhet där allt – liv och död, människa och djur – hängde 
ihop.” (Ljungdahl 2010:45) 



129 

Myrvoll använder inte begreppet religion i sin studie i dagens samiska och laesta-

dianska Måsske. Hon talar om verklighetsförståelse. Detta är en definition som 

tycks fungera när man talar om de tidsperioder Jorunn Jernsletten och Myrvoll 

sysselsätter sig med.  

Joy studerar schamanism. Genom sitt material som kommer från olika kontexter 

presenterar han “a series of unifying parallels as inter-linking forms of embedded 

knowledge systems, presented through art, literature studies and photographic 

data, which links them together.” Med kunskapssystem menar han “knowledge as 

systems where Indigenous knowledge is held and developed by a specific autoch-

thonous people, usually long-term residents of a landscape, therefore, linking the 

past with the present in relation to Sámi shamanism and cosmology.” (Joy 

2018:18) 

Hans slutsatser går i linje med såväl Myrvoll och Jernsletten men också Finbog 

som studerar konsthantverk, duodji. “Perhaps the single most important discovery 

obtained during the course of the research has been the gaining of new understand-

ing as to how regardless of the suffering and attempts to obliterate Sámi spiritual 

traditions and material cultures and history through actions inflicted by the nation 

states of the Nordic countries, the memories of the ancestors of the Sámi lives on 

through the art and creation of handicrafts.” (Joy 2018:17) 

Kunskapssystem – onto-epistemologier – med Finbogs term, överförs på många 

sätt (Finbog 20202:62). Medan religionsvetare av tradition studerar det skrivna or-

det väljer Jernsletten att också studera kunskapsöverföring genom vandringar i 

landskapet, den tysta kunskapen studeras av forskare som Finbog och Dunfjell och 

vardagshandlingar studeras av Myrvoll. Erfarenheten och praktikerna, den reli-

giösa erfarenheten och de religiösa praktikerna är en viktig del av förståelsen av 

samisk religion. I samiska sammanhang är det svårt att urskilja specifikt religiösa 

praktiker men de tar sin grund i en samisk världssyn som är spirituell till sin natur 

och även om dessa traditioner också förändras i viss mån utgör de en god grund 

för ett stabilt kunskapflöde över generationer. Finbog talar om árbediehtu, kunskap 

som överförs från generation till generation och sámáidahttin, ett begrepp som 

“conceptualize how specific codes – meanings, values, and norms – that are rele-

vant for understanding a Sámi onto – epistemology are developed and adapted 

through the practice of duodji. More to the point, how duodji is an act of Indigeni-

zation.” (Finbog 2020:115, 120) 

I likhet med Joy och Finbog studerar jag ”embedded knowledge systems” eller 

onto epistemologier. Jag studerar dessa i förhållande till gievrie och landskapet 

och kopplingen dem emellan. Kunskapen går inte bara genom litteratur utan även 

via erfarenheter – vandringar – och berättelser och genom tyst kunskap. I likhet 
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med Joy blir det inte meningsfullt att tala om brott i traditionen. Däremot får be-

greppet religion en annan karaktär.  

Sammanfattning 

Jag har visat hur olika forskare inom religionshistoria, religionsvetenskap, antro-

pologi samt angränsande områden behandlar och kategoriserar det man kan kalla 

samisk religion, men också hur de bedömer de olika källornas värde i förhållande 

till de frågor de arbetar med. Forskarna gör det utifrån de frågor de ställer, den tid 

de lever i och deras positioner inklusive det bagage de bär med sig – deras förstå-

else för religion. 

Att finna en transhistorisk gemensam nämnare kring vad som är samisk religion 

låter sig inte göras. Användningen av religionsdefinitioner är ytterst sparsam inom 

samiska studier och används främst av forskare inom ramen för religionsveten-

skap. Men det hindrar inte andra forskare från att studera och använda begreppet 

religion. En essensialistisk och allmän religionsdefinition är problematisk och är – 

enligt kritikerna – ett arv från naturvetenskapens klassificeringssystem som stam-

mar från den sekulära religionsvetenskapens tidiga dagar. Forskaren bestämmer 

utifrån tid och kontext.  

Forskare, som använder mycket tidiga källor eller källor från 1800-talet och se-

nare, använder gärna andra begrepp än religion, såsom verklighetsförståelse eller 

landskapsförståelse, men de studerar också kunskapssystem som kan studeras 

inom olika konstarter. Detta går i linje med hur samiska officiella websidor infor-

merar om ämnen som brukar behandlas inom traditionell religionsforskningen men 

de placeras inte alltid under rubriken religion. När ämnen presenteras under rubri-

ken religion ryms ämnen som ligger på gränsen till vad forskningsämnet tradition-

ellt brukar behandla. 

Begreppet religion definierades i samband med den vetenskapliga akademins be-

hov av ett sekulärt religionsbegrepp, vilket i hög grad berodde på kolonisationens 

upptäckt av andra kulturers religion. Religionsbegreppet kritiseras för att ha präg-

lats av ett kristet tänkande, och att kategoriseringen speglade den överlägsenhet 

som kännetecknade kolonisatörernas tänkande om sig själva i förhållande till de 

Andra. Begreppet religion har än idag en viss karaktär, en viss status och ett drag 

av objektivitet som inte helt fungerar med religioner utanför västerländsk kontext.  

Utifrån ett konstruktivistiskt synsätt, med en syn på kultur som ständigt omdefi-

nieras, är det intressanta inte religionens ursprung eller dess essentiella kärna ge-

nom tiden, utan subjektens historier, upplevelser och idéer om de olika ämnen som 
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ryms innanför vad som traditionellt behandlas inom religionsforskningen. Konti-

nuitet kan ses över tid. Samisk religion existerar i vår samtid men ryms inte inom 

det västerländska begreppet. 

Urfolksforskarna talar om bristen på, och behovet av en helhetssyn på material 

som vittnar om kultur, tänkesätt och andlighet, men också för att inte fångas och 

låta sig begränsas av en västerländsk syn på olika fenomen som dessa kategorise-

rat. Detta uttrycker det holistiska synsätt urfolkens traditioner så starkt präglas av. 

Klassiska religionsbegrepp sprängs då traditionella kunskapssystem studeras av 

forskare som själva bär med sig en försåelse för dem då de lever i dessa system. 
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5. Sydsamisk tystnadshistoria 

Den historiska tystnaden 

Den som studerar samernas historia finner att det mest utmärkande är frånvaron av 

en sådan, liksom tystnaden kring den. Samerna glimtar fram i historien, genom att 

omnämnas eller beskrivas i några rader, men deras egna röster och berättelser sak-

nas. I den romerske historieskrivaren Tacitus 98 e.v.t beskrivning av de nordliga 

områdena dyker för första gången en folkgrupp upp som benämns ”fenni” och som 

idag bedöms vara samer (Zachrisson 1997:159).  

Varianter av namnet fenni dyker sedan upp i källorna och namnet finn användes in 

i vår tid synonymt med namnet same i Frostviken/Namdalen, något det också gör 

i härjedalskan som Zachrisson ser som en norsk dialekt (Zachrisson 1997:158; Ol-

sen 2010:69, 129). Om namnet finn användes av samer om sig själva är oklart, men 

Zachrisson (1994:161; 1997:159–160) har granskat de äldre källornas benäm-

ningar på ett folk, bedöms vara samer och skriver att samerna under det första 

årtusendet e.v.t. tycks ha varit väl kända ute i Europa: De äldsta författare som 

beskriver Skandinavien talar om finnar eller skridfinnar när de räknar upp de folk-

slag som bodde där. Det är på 1200-talet benämningen lapp dyker upp, då på östra 

sidan av vad som idag kallas Norden. När samer själva, om än med en utanförstå-

ende vid pennan, uppger vad de själva kallar sig är det semsveinar enligt en is-

ländsk släktsaga (Vatnsdæla saga) från 1200- eller 1300-talet med äldre inslag. 

Svein betyder ung man och sem kan översättas med dagens same. Benämningen 

lapp, vars ursprungsbetydelse är omdiskuterad, har använts från medeltiden och är 

en östnordisk benämning på samma folk som kallades finnar på västnordiskt om-

råde. 

Finn-namnen säger en del om samers historiska närvaro i det geografiska utbred-

ningsområdet. Detta område har varit, och är än idag, djupt omtvistat och de för-

härskande forskningssynerna har varierat. Zachrisson beskriver de äldsta skriftliga 

källornas syn som skiftande, där de äldsta ger samer och svear ungefär samma 

utrymme och värde, medan de yngre, främst västnordiska, ger ”motpartens” syn 

på en kultur där säkerligen de från germansk kultur avvikande dragen stereoty-

piserats och överbetonats, varför bilden med nödvändighet blir ”partisk” och ensi-

dig (Zachrisson 1997:159). 
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Flera forskare har studerat Finn-namnet och den som gjort den kanske mest ingå-

ende studien, när det gäller sydsamiskt område, är Leiv Olsen. Han har studerat 

hela Norden och förekomsten av ortnamn som innefattar ordet finn i olika varian-

ter. Det finns tiotusentals av dem (Olsen 2010:15). Jämtlands län och Härjedalen 

utmärker sig med stark koncentration av ortnamn på Fin(n) (Olsen 2010:24). Olsen 

diskuterar möjliga betydelser som ordet kan ha och hans förslag är: 1. Folknamn; 

finn(e) 2. Personnamn; Finn/finn i olika varianter; 3. Namn på gräs (Nardus 

stricta); finn, finngras, finnskjegg, finntopp, finntott; 4. Naturnamn; finn(e) – spets, 

något som sticker ut; 5. Älvnamnet finna; 6. Vildmark; firn; 7. Verbet finna; 8. 

Förvanskningar av blötmyr; fen; 9. Okänd betydelse (Olsen 2010:24). 

Olsen (2010:25, 37, 40) argumenterar för att man måste beakta namnets ålder och 

geografiska placering, men att man inte får låta bilden av samernas nuvarande om-

råde stänga möjligheten att samernas geografiska utbredning sett mycket an-

norlunda ut. Han konkluderar att det i alla nordiska nationer finns ortnamn på finn 

som går tillbaka till medeltiden, 1500-talet eller tidigare och att det i Trøndelag 

och Jämtland finns goda grunder att sluta sig till att finn-namnen ska relateras till 

folknamnet.  

Intressant för min studie är att Finnli, ett tidigare namn på det som idag kallas 

Nordli eller Lierne, omtalas i en skattelängd från 1520 och utpekas som en särskilt 

viktig mötesplats mellan samisk och norrön befolkning. Områdesnamnet Finn-

mark från Ströms vattudal som är omnämnt i ett dokument från 1798, uppges, i 

samma dokument vara ett gammalt namn (Olsen 2010:37). Samer som folk, har 

som vi sett kallats vid olika namn under olika tidsepoker. Vad de kallat sig själva 

framkommer inte förrän i senare tid då samers egna röster börjat höras.  

Dunfjeld-Aagård skriver att arkeologisk forskning på sydsamisk forntid är relativt 

nytt som forskningsfält eftersom forskarna rätt och slätt menat att sydsamer inte 

har någon förhistoria (Dunfjeld-Aagård 2007:53). Hon syftar då på den så kallade 

framryckningsteorin eller invandringsteorin som såg dagens ljus 1889, när de två 

historikerna Gustav Storm och Yngve Nielsen var för sig höll ett föredrag med 

samma tematik – samma år som Lappkommissionen, vars syfte var att få ordning 

på renbetesförhållandena, upprättades. Hermanstrand (2007:486) sammanfattar te-

orins kärna: ”Poenget i innvandringsteorien er at sørsamene er ei invandra etnisk 

gruppe i Sør-Norge og tilsvarende områder i Sverige.” Historikerna Kjell Harstad 

och Jørn Sandnes, den senare professor i historia i Trondheim, kom sedan att driva 

detta synsätt som vidhölls fram till 1990-talet (Zachrisson 1997:18–19; Åhrén 

2004:65–67). Teorin har kritiserats för att vara helt baserad på skriftligt material 

från 1700- och 1800-talet och bortser därmed från tidigare samisk historia. Dun-

fjeld-Aagård är särskilt kritisk mot Ex silentio-resonemang, där frånvaro av sa-

miska ortnamn, samiska kulturlämningar och omnämnanden av samer i skriftliga 
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källor, tagits som bevis för att samer inte existerat i dessa områden. Hon visar vilka 

förödande konsekvenser dessa resonemang fått för samisk arkeologi, för den sa-

miska befolkningen och deras rättigheter genom att den då mycket inflytelserika 

teorin inte bara gjort avtryck i historieskrivningen utan även i lagstiftningen. Hon 

har stöd i kritiken. (Dunfjeld-Aagård 2007:53; Hermanstrand 2007:486–487) 

Kritiken mot teorin har lett till ett paradigmskifte inom vetenskapen som dock inte 

slagit igenom i folklig syn, politik eller lagstiftning. Arkeologen Jostein Bergstøl 

(2007) konstaterar att forskarna tills nyligen tvingats lägga all kraft på att debattera 

om samerna vandrat söderut från norr eller inte – inte hur sydsamiska samhället 

såg ut. Det sydsamiska samhället förtjänar extra uppmärksamhet och är intressant 

inte minst för dess ”mellanposition” som gör att det bör studeras i ljuset av ut-

vecklingen både i norrön och övrig samisk utveckling.  

Dunfjeld-Aagård påpekar att sydsamiskt område på 1960-talet betraktades som 

terra incognita, och att det i hög grad var den svenska arkeologen Inger Zachrisson 

som ändrade synen på samers närvaro i sydsamiskt område. Utifrån arkeologiskt 

material kunde hon visa på betydligt äldre samisk närvaro än vad man talat om 

tidigare, men att debatten för och emot tidig samisk närvaro i sydsamiskt område 

har blivit en dispyt om vilka källor som har högst trovärdighet samt vilka katego-

rier man definierar och talar ur. Här finns behovet av att börja om på nytt och 

definiera om – något som flera forskare talar om (Dunfjeld 2007:52–53,60; Her-

manstrand 2007:70; Fossum 2006). 

Språkforskaren Knut Bergsland (1914–1998) drev, som i princip ensam forskare, 

en kamp för en förändring i den då utbredda uppfattningen att samernas område 

var geografiskt mindre och begränsat till norra delarna av Skandinavien förutom 

Kolahalvön och Finland. Lars-Gunnar Larsson, professor emeritus i finsk-ugriska 

språk, folklivsforskaren Ingvar Svanberg (1981) och arkeologen Inger Zachrisson 

(1997) visade i sin forskning ett samiskt utbredningsområde betydligt längre sö-

derut än vad som tidigare hävdats, vilket sedan kunnat följas upp av historikerna 

Peter Ericson (2003; 2004, 2008) och Håkon Hermanstrand (2007), arkeologerna 

Ewa Ljungdahl (2003; 2010; 2011; 2014), Bernth-Ove Viklund (2004), Lisa Dun-

fjeld-Aagård (2005; 2007), Jostein Bergstøl (2007) och Christer Westerdahl (1986; 

2004; 2008), sociologen Anne Severinsen (2012) samt kulturhistorikerna Sverre 

Fjellheim (1995) och Ingwar Åhrén (2004) vilka båda har omfattande utbildningar, 

både västerländska och samiska. ”Alltid varit här” är det svar som kommer när 

man frågat samer själva varifrån de kommer (Olsen 2010:25). När botanikern Carl 

von Linné träffade sju samer i Hälsingland 1732 och han frågade ”…hur de kom 

att vara härnere” svarade de att de ”här vid havssidan vara födda och här vilja 

dö…” (Linnaeus 1957:20)  
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Att definiera gievrie 

Den första samiska trumma som nämns i skrift kan komma från sydsamiskt om-

råde. I historieverket Historiae Norvegiae från 1190-talet skriver författaren att en 

seans ska ha utspelat sig, där en en samisk trumma brukades. Den mesta informat-

ionen i texten tycks stamma från östnorskt område, gränstrakterna mellan dagens 

Norge och Sverige. Trummans form beskrivs som ett fat liknande ett såll. Själva 

trumskinnet var bemålat och bilderna beskrivs: en båt med åror, skidor, val och ren 

(Zachrisson 1994:161, 163–164; Bergsland 1999:7, Rydving 1995). 

Under århundraden levde samerna i området utifrån sin egen tradition och sitt eget 

levnadssätt. Gievrie tilldrog sig kristna missionärers uppmärksamhet från slutet av 

1600-talet och till mitten av 1700-talet då gievrie kom att stå i fokus för den reli-

giösa konfrontationen vilket missionärernas skrifter vittnar om. Den katolska do-

minansen hade efterföljts av protestantisk och i den traditionen stod Thomas von 

Westen, som levde mellan åren 1682 och 1727. Under hans levnadstid drev han en 

hård omvändelsekampanj riktad mot samer inte minst i området kring Namdalen, 

där Frostviken hamnar i dess utkant.30 Missionärernas skrifter informerar om giev-

ries omfattande betydelse vid den tiden. Samernas egna röster hörs endast genom 

skrifter där de av olika skäl anklagas av missionärer eller ställs inför rätta. Deras 

ord bevaras i domstolsprotokoll, det vill säga dokument som framkommit i pres-

sade situationer vilket påverkar källvärdet (Bäckman 1975:50–55; 2013:43; Ryd-

ving 1993:54–61). 

Mot von Westens frenetiska omvändelsekampanj som pågick från 1714 intill slutet 

av hans liv död 1727, hade sydsamerna inte tillräckligt starka vapen även om mot-

ståndet organiserades i en ”trollmässa” mot Thomas von Westen i Folddalen 1723 

(Pollan 2007: 83–91, Bäckman 1975:151; Bergsland 1999:30–32). Inte heller von 

Westen förblev omärkt av sina expeditioner i de samiska dalgångarna utan dog 

några år efter sin tredje och avgörande resa i Sameland (Pollan 2007: 91-98). 

Uppmärksamheten runt gievrie i forskningssammanhang är stor och en rad veten-

skapliga arbeten behandlar dess problematik. De mest omfattande två verken är 

Ernst Mankers bidrag på tyska, där samtliga kända trummor vid tidpunkten avbil-

das och kategoriseras på olika sätt (Manker 1938; 1950). Konfrontationen och det 

samiska motståndet har ingående behandlats av Rydving i hans avhandling från 

1993. Samlingen The Saami Shaman Drum kom 1991, där flera forskare bidrog 

med olika infallsvinklar och stor spännvidd. Här diskuterar exempelvis Rydving 

kritiskt trumbildernas tolkningsbarhet med utgångspunkt från Manker, medan Bo 

                                        

30Mer om Thomas von Westen och hans mission i Bäckman 1975:151–156 och Pollan 2007;74–92. 
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Sommarström tolkar figurerna på bildväven utifrån stjärnhimlen och Bo Lundmark 

studerar en trumma från Sorsele som hamnat i Linnés museum. En annan värdefull 

samling från år 2000 är utgiven av Ájtte som följd av ett seminarium med den 

samiska trumman i centrum. Trumman i det schamanistiska sammanhanget har 

exempelvis Bäckman ägnat sig åt i ett flertal arbeten, några samlade i hennes sen-

aste arbete (Bäckman 2013). Trumbilderna och enstaka figurer har studerats av 

forskare som Bertell (2003:208–210) och Autio (1991). Trumbilderna och dess 

relation till hällkonsten har även diskuterats (Fandén 2001; Myrholt 2007; 2010, 

Helskog, Joy 2018). Ett av de senaste verken är en omfattande avhandling av re-

ligionshistorikern Rolf Christofferson (2010) som bland flera forskningsfrågor be-

handlar gievries konsruktion och uppmärksammar en av dess mer odiskuterade 

funktioner: gievrie som musikinstrument. Forskare som Leif Pareli (1991; 2010) 

har särskilt studerat två källskrifter om Bindalstrumman och trumhammaren från 

Rendalen, båda från sydsamiskt område, och Birgitta Berglund (1995) bör också 

nämnas. Båda dessa forskare är inriktade på den fysiska trumman. 

Under historiens gång utsattes samer för allt hårdare press att lämna ifrån sig giev-

rie och att sluta använda den. Insamlingar skedde vid flera tillfällen på sydsamiskt 

område, både på norsk och svensk sida, av von Westen och av andra. Gievrieh 

förstördes, alternativt behöll insamlaren dem varefter de bytte ägare eller bara för-

svann ur historien. (Kroik 2007:59, Rydving 1993, Westman 2001, Finbog 

2020:165) 

Vid tinget i Lycksele 1688 lämnades åtta trummor fram. Ytterligare elva personer 

erkände då, efter att de blivit angivna, att de använt gievrie och skulle senare lämna 

in dem. 1722 vid samma ting lämnades ytterligare elva trummor in (Westman 

1998:25). Insamlingen i Åsele på nyårsdagen 1725 är den mest omtalade. Här till-

varatogs ett betydande antal trummor varav 20 stycken nu finns förvarade på Nor-

diska museet (deponerade av Statens Historiska Museum) (Brundin 2000:23–24). 

Framför allt på sydsamiskt område verkar det under 1700-talet ha funnits en giev-

rie i nästan varje hushåll och en av de mest hängivna insamlarna av gievrieh, Tho-

mas von Westen uppger själv att han samlade in hundratals och menade att de 

fanns överallt (Westman 1998:20, Brundin 2000:24, Bäckman 2013:80, von Wes-

ten 1910:2). Det finns tre kända fall där samer dömts till döds på grund av en 

trumma. Den förste var en nåejtie från Kemi lappmark, Aikie Aikiesson, som om-

kring 1671 dömdes till döden men hann avlida på väg till avrättningen (Rydving 

1991:30; Bäckman 1975:38). Den andre var Anders Paulsson, nordsamiskt om-

råde, som vid samma tid dömdes till döden men som mördades innan domen verk-

ställdes. Han demonstrerade också trumman på begäran vid rättegången (Hagen 

2002). Slutligen har vi lulesamiske Lars Nillsson som år 1691 ertappades med att 

med hjälp av trumman försöka uppväcka sitt barnbarn, som fallit i vattnet. Lars 



137 

Nillsson avrättades 1692 (Granqvist 2001:51–58). Det visar hur allvarligt det blev 

att äga en gievrie.  

Gievries mest framträdande funktioner tycks ha varit som orakel och som ett red-

skap att försätta sig i extas. Kortfattat kan man säga att den sydsamiska gievrie 

(gievrie – något som är böjt, mievrie – skrål, sång) utmärker sig genom ett rutkors 

som sannolikt symboliserar solen är målat i trumskinnets mitt. Religionshistori-

kern Anna Westman beskriver den sydsamiska gievries karaktäristika: 

Trumman… från det sydliga området Åsele och Ume lappmarker samt Nordtrön-
delag och Närö i Norge, är också formade av ett stycke tall eller gran men istället 
för en knöl är det ett rakt växande träd som har gett material till den ram som genom 
svepteknik böjts och sedan sytts eller nitats samman. Formen har gett trumman dess 
svenska namn, ramtrumma. Ett handtag och tvärgående slåar på baksidan gav trum-
man den rätta formen. På baksidan av trumman, i ramen eller i läderband tvärs över 
ramen, fästes amuletter av olika material. Det kunde vara textilier, metallbitar av 
silver och mässing, klor, tänder och ben från olika djur.” (Westman 2001:76–77) 

Gievrie kunde vara till hjälp med många olika ändamål där. I de källor som rör 

Frostviken/Namdalen berättar missionären Johan Randulf (1903:23–27) vad giev-

rie kunde användas till: för att se om någon skulle dö och för att förhindra det, få 

kunskap om offer, omskapa könet på barnet i moderns liv, eller för att få veta om 

man borde flytta till ett ställe där det fanns bättre tillgång på ved och renbete. Vid 

björnjakt användes trumman för att beskyddaren av björnen skulle dra undan sitt 

beskydd över djuret så att jägaren kunde döda det. 

Gievrie användes också för ganska enkla, praktiska ändamål. Det kunde vara lycka 

och välgång med renskötsel väder och vind, samt andra saker man företog sig i 

vardagen. Gievries roll kanske förändrades över tid. Den legendariske samen 

Njaarke-Næjla anses använt sin gievrie för att utreda vilken plats han skulle flytta 

med renarna till under vintern (Olsen 1997:6–7). En annan saemie, Nils Larsen, 

använde gievrie för att få fisk (Dunfjeld 2005:100). Det finns uppgifter om att gi-

evrie var ett så naturligt hjälpmedel att saemieh själva, även då de själva såg sig 

som kristna, hade svårt att förstå att den kunde vara ett uttryck för en icke-kristen 

religion (Åhrén 1963:87–88, Pollan 2007: 89). 

Gievrie är ett verk av många olika samiska kunskaper. Den kräver ett gediget hant-

verkskunnande av flera tekniker. Men källförfattarna tycks betrakta den främst 

som en symbol för en viss typ av kunskap, en kunskap som kunde utplånas och 

ersättas med ny. Det tycks inte ha varit fullt så enkelt. Gievries betydelse för det 

samiska folket har varit stor eftersom det fanns så många, åtminstone på sydsa-

miskt område, men också genom att de höll fast vid dem trots att de förbjöds. 
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Alla gievrieh samlades inte in utan gömdes i landskapet där en och annan upptäckts 

under årens lopp, som den i Røyrvik (Kroik 2007:63–69; Edvinsson 1986:219; 

Dunfjeld-Aagård 2005:100). Uppgifter om att enskilda samer sett, eller på annat 

sätt vet om, en gievrie undanlagd i landskapet finns också men är inget som direkt 

pratas om öppet utan hålls mer inom familjer och släkter. 

Mitt fokus ligger på det relationella synsättet och även om det bara antyds i käl-

lorna så är synen på gievre som subjekt i en värld av relationer inte ny snarare 

tvärtom. Christoffersson (2010:123–124) skriver utifrån sin studie av den äldre ti-

dens trumma, och med jämförelser från sibiriskt område, att den samiska trumman 

blev född genom trummans invigning och betraktades som levande. Textuppgif-

terna är knapphändiga och han menar att föreställningarna traderats muntligt. Jag 

menar att samma relationella förhållningssätt, som bottnar i samma världsbild, 

idag överförs genom beteenden skyddade från insyn bland saemieh i Frostvi-

ken/Namdalen. Det materialistiska förhållningssättet, menar jag, har dominerat 

forskningssynen på gievrie och lämnat en blind fläck för ett synsätt som jag ska 

utveckla. 

Nationalstaten mutar in och definierar gränser – 

Koloniala gränser 

Koloniala gränser går att studera över tid. Olika administrativa gränser upprätta-

des, vilka alla måste förhålla sig till, däremot togs ingen större hänsyn till samernas 

egna gränser, dessa är därför svåra att få historisk klarhet i. Frostviken har under 

viss tid legat inom Pite lappmark men har också kallats Ströms lappmark. Hur 

dessa gränser gått och hur de förändrats över tid är inte lätt att veta. 

Frostviken/Namdalens historia är starkt präglat av de stridigheter om riksgränserna 

som startade med Gustav Vasas utbrytning ur Kalmarunionen 1523 och i teorin 

upphörde 1751, när samernas land klövs i två. Gränsstriderna fick för samerna ka-

tastrofala följder, en del av dem blev totalt utblottande och måste övergå till tiggeri 

(Bergsland 1999:115). Under lång tid och i flera omgångar pågick alltså tvister och 

stridigheter i området. Både norska och svenska representanter för respektive nat-

ioner har gjort anspråk på området och gränserna har i långa tider varit oklara. 

Samerna gjorde upp sina interna gränser sinsemellan – vilka nationalstaterna ver-

kar ha varit i stort sett ointresserade av då det är tämligen tyst om dessa i historie-

skrivningen. Men det betyder inte att statsadministrationen var ointresserad av sa-

merna. Genom att skattebelägga dem fick man in eftertraktade varor – främst 

skinn, som var en åtråvärd handelsvara. De äldsta skriftliga vittnesbörden talar om 

samer i Frostviken som skattebetalare: i räkenskapsböcker från 1560-talet lämnar 
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två samer sju mårdskinn i skatt (Heinerud 1996:5). Även i Namdalen finns lik-

nande uppgifter där samernas namn finns dokumenterade (Løøv 1983:5–6). Ett 

fastebrev (lagfartsbevis) från år 1511 rörande Essan i Junsele som idag ligger på 

Voernese samebys vinterbetesmark vittnar om en sames närvaro (Westerdahl 

1986:228; 2008:30).  

Det fanns konkurrens mellan länderna om att beskatta samerna. De drabbades på 

många sätt av staternas krig och nybyggarnas gradvisa intrång. De kunde dock dra 

en viss nytta av sin beskattning genom att upprätta handel med sina grannar och 

de hade också genom skatten ett bevis på att de hade rätt till vissa områden. (Her-

manstrand 2020:41) Denna rätt beläggs exempelvis i uppgiften att Thomas von 

Westen, företrädare för ”finnemisjonen”, verkade för att samerna inte skulle tyngas 

av svårbetalda skatter, något som visade sig motverka sitt syfte då det innebar att 

de inte längre hade papper på sina rättigheter. Han utverkade då ett kungligt 

reskript på dessa 1726 (Bergsland 1999:98).  

Samerna hamnade på tröskeln mellan två storsamhällens politik och tvingades an-

passa sig till dessa. I gränsdragningsprotokollen nämns då och då enstaka samers 

skatteområden och gränser för att motivera det ena rikets rätt till området gentemot 

det andra. Dessa uppgifter ger en viss kunskap om samerna i området. 1742 nämns 

exempelvis Blåsjön och Ankarvattnet på nuvarande svensk sida, med vandrings-

avstånd till nuvarande norska gränsen. Här klagar Joen Andersen på tvister med 

sina grannar och om godtyckliga gränser (Bergsland 1999:95). Innan gränsen mel-

lan Norge och Sverige fastställdes 1751, var samerna tvungna att betala skatt både 

till Danmark–Norge och till Sverige. Därefter fick de välja medborgarskap (Berg-

lund 2005:136).  

Kyrkan mutar in och definierar 

Då kyrkan fungerat som kontrollant av samer finns uppgifter om samers rörelse-

mönster. Den norske forskaren och bibliotekarien Anders Løøv har studerat den 

samiska befolkningen i Namdalen och Overhallen prestegjeld (pastorat) utifrån 

bland annat kyrkoböcker. Han konstaterar att medan bonden och hans familj var 

knutna till en bestämd gård i generationer hade samen inte någon bestämd uppe-

hållsort utan flyttade över ibland mycket stora avstånd. Ett mindre antal samer har 

också levt som så kallade bøgdafinner, som nomader men inom ett eller ett par 

prestegjeld. En same kunde alltså vara registrerad som född och döpt i Overhalla, 

konfirmerad i Hammerdal och vigd i Snåsa. Barnen kunde han ha låtit döpa i fyra 

eller fem olika prestegjeld innan han själv gravlades på Kolvereid (Løøv 1983:8). 

För att få insikt om den samiska befolkningen i ett område måste man alltså ner på 
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individnivå och söka upp registreringar i olika distrikt för att kartlägga vars och 

ens rörelsemönster. 

Uppgifter om samer får man också genom att de handlade med sina icke-samiska 

grannar på särskilda handelsplatser. Två större sådana är Levanger martnan och 

Åsele marknad, men det finns en rad inte lika kända, exempelvis Distingsmark-

naden i Uppsala (Jünge 2013:103–104; Westerdal 2004:120). Det finns också 

kända handelsvägar i området, exempelvis en känd handelsled som passerar 

Norgefarargården i Klimpfjäll, på Vilhelmina södra samebys område. Gården står 

kvar och har under många år drivits i privat regi som café och affär.31 

Samerna har också funnits vid särskilda kyrkplatser vid bestämda tider på året. 

Kyrkorna har varit av central betydelse för registrering och dokumentation av sa-

merna i området. På kyrkplatser firades kyrkhelger, handlades, förrättades ting och 

kyrkliga förehavanden. Sådana platser är exempelvis Ankarede och Fatmomakke 

i det område jag studerar. Samernas rörelsemönster bestämdes i hög grad av deras 

näring. De nomadiserande fjällsamerna, som levde på renskötsel, rörde sig över 

stora områden från kust till fjäll, och tillbaka igen. Skriftliga källor finns från 1500-

talet och framåt men spåren i landskapen visar en lång historia. Detaljerade upp-

gifter om deras traditionella flyttleder finns dokumenterade i vår samtid. Lisa 

Wihelmina Andersson, född 1896, har exempelvis lämnat uppgifter om flyttleden 

mellan åren 1928–1930. Hon tillhörde det som nu kallas Voernese sameby (Åhrén 

2004:83; Heinerud 1996:6; Westerdahl 2008:206). 

Overhalla prestegjeld är ett område som på den norska sidan i väster gränsar mot 

svenska Ströms pastorat i öster. Det vidsträckta Overhalla prestegjeld delades i 

Overhalla och Grong prestegjeld, men har omfattat hela området Indre Namdalen 

som idag utgör kommunerna Overhalla, Høylandet, Namskogan, Grong och Røyr-

vik. Tillsammans 5420 kvadratkilometer (Løøv 1989:99). Orrnäsfjällets samer kan 

ha ingått i Overhallens prestegeld, men har tidvis ingått i Bindals prestegjeld. En-

ligt Svenska Jämtlands jordebok skattade tre sällskap i Orrnäsfjeld 1618–1619. De 

beskrivs som ”fjällappar” och tillhörde Hammerdalsfjället. Förmodligen var de 

dubbelbeskattade (Bergsland 1999:30, 51).  

De kyrkliga förhållandena för Frostvikensamerna är förvirrande. Fram till år 1746 

ansågs dessa höra till Ströms lappmark, som tycks ha legat under Lits pastorat 

(Berg 1946:8; Thomasson 1956:9). Men helt klart var det inte inom vilka områden 

alla Frostvikensamer placerades. Enligt vittnesmål, upptecknade i gränsdragnings-

protokollen, fanns det ovanför Gäddede en same, Ole Nilsen – den så kallade Vim-

                                        

31 Se vidare Tidström 2004:102–117. 
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kelole, som enligt en fästesedel från 1699 ägde ”Giörme skoghOmrådet”. Det om-

rådet innefattade Jormvattnet, med dess skogar och fjäll till Frostviksvattnet, mot 

öster Orrnäsfjäll, och mot norr till Blåsjön, det innefattade även Liimingsvattnet, 

Utnäsvattnet och Väktaren (Vagteren vand). Hans distrikt låg i ”Overhaldens 

praestgjeld, nummedalens fogderi” och hans far, farfar och farfarsfar hade haft 

samma säte. Uppgiften inhämtades av dansk-norsk-svenska gränskommissionen 

på 1740-talet (Johansson 1980:16, 17; Gothe 1944; Bergsland 1999:29).  

År 1746 avskildes Föllinge från Lit och bildade eget pastorat. Samtidigt bröts 

Frostviken ut från Ström och lades som annex till det nybildade Fölling pastorat 

och förblev så till 1861, då det bildade eget pastorat (Berg 1946:8). Banden till 

Norge var dock starka, inte minst genom att majoriteten av nybyggarna hade norskt 

ursprung, och att gränserna var oklara. Folklivsforskaren Levi Johansson 

(1980:41–42) berättar: 

Huru tidigt ordnad själavård här påbörjades, har författaren sig ej bekant, men, vad 
den bofasta befolkningen beträffar, kan det ej ha skett före 1760. Till den tiden räk-
nades ju de av nybyggarna i besittning tagna områdena till Norge. Till närmaste 
kyrka där, Nordli, hade nybyggarna vid Kvarnbergsvattnet endast 2 mil fågelvägen. 
Där hade de förstås sina församlingsrättigheter, innan deras område överfördes till 
Sverige. 

Banden var minst lika starka mellan de norska och de svenska samerna. De olika 

sijteh låg många gånger på båda sidor av den dåvarande riksgränsen. Släktbanden 

och kommunikationerna över gränsen var starka (Løøv 1989:100).  

Frågor som om och under vilken tid, Frostviken stod under Overhallens prestgjeld, 

alternativt Ströms eller Lits pastorat, visar hur svårt det är att få klarhet i förhål-

landena kring Frostvikens och Namdalens samer. Man kan dock förmoda att kon-

takterna med kyrkan var ganska sporadiska. Det uppges att man då och då höll 

mässa under bar himmel och att en bergskulle ovanför Ankarvattnet än idag kallas 

Prediksstolen, kanske efter en sådan mässa. Den första kyrka som byggdes i om-

rådet förlades till Viken där den står än idag. Den uppfördes mellan åren 1793 och 

1799 (Johansson 1980:32, 40–42). För samernas del kan man dock utnämna An-

karede kyrkplats och gamla lappkapell, uppfört 1785, alternativt i början av 1800-

talet, till den viktigaste intill denna dag (Johansson 1980:42; C. Åhrén, opublice-

rad). 

Frostvikens samer kom att tillhöra de så kallade lappförsamlingarna som existe-

rade fram till årsskiftet 1941/42 och där prästen kallades pastor lapponicum. Histo-

rikern Lars Thomasson (1956:9–10) berättar att denne hade dubbla uppgifter, dels 

vara kyrkoherde i en bestämd lokalförsamling med fast befolkning, dels vara pas-

tor för alla samer som fanns i Jämtland och Härjedalen. Kyrkan förde särskild 
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kyrkobok över samerna men i övrigt hade de ingen annan förbindelse med Föllinge 

pastorat än att pastorn var gemensam. Thomasson (2002:175–176) berättar att pas-

torn för samerna årligen skulle resa omkring i fjällen i Jämtland och Härjedalen 

för att lämna dem omvårdnad och tillsyn. Han kallade dem tillsammans till några 

byar eller nybyggen, vanligen Gäddede, Valsjön (Föllinge), någon plats i Offerdal 

eller Kall, Ottsjö (Undersåker) och Storsjö (Hede). Här höll han förrättningar och 

själavård för dem som behövde. Föllinge lappförsamling delades efter hand upp i 

fyra olika församlingar: Frostvikens, Hotagens, Underåkers och Hede (Tännäs). 

Lappförsamlingarna blev ett slags bihang till de lokala församlingarna som sa-

merna inte hade någonting med att göra. Samerna deltog inte i kyrkostämmor eller 

i prästval. Inte heller i några uppgifter i fråga om kyrka och skola. De stod utanför, 

och svårigheterna att få deras mantalsskrivning löst just därför att de var kyrkbok-

förda i så kallade icke-territoriella församlingar gjorde att de länge saknade även 

rösträtt. Vid mötet mellan präst och församling skulle allt klaras av, från lysning 

och vigsel till dop och begravning, tidigare också husförhör. 

Lappförsamlingsidén har kritiserats för att diskriminera samer och hålla dem seg-

regerade från det övriga samhället i enlighet med den så kallade ”lapp ska vara 

lapp”-politiken.32 

Att muta in och definiera utbildning – skolan 

Den skola som den kristna missionen startade under början av 1700-talet, under 

ledning av missionären Thomas von Westen, hade i hög grad koloniserande funkt-

ioner även om detta inte alltid skedde på ett medvetet plan hos alla som var del-

aktiga i processen. Gradvis övertog denna skolning, skolningen i ett annat tän-

kande, den egna traditionella, samiska skolningen, den som saemieh själva hade 

kontroll över och som blev osynlig och outtalad utanför den samiska världen. Von 

Westens strategi var att utbilda samer som sedan sattes till lärare för de egna och 

som använde det egna språket. Detta för att lättare befästa den kristna tron, vilket 

också skedde bäst i hemmiljön. Denna inställning ersattes på 1800-talet av en as-

similationspolitik från myndigheternas sida, en politik som på norsk sida fördes 

ända in på 1950-talet (Elsvatn 2001:4–5, Pollan 2007: 86–88).  

Skolfrågan var dock en angelägenhet av stor betydelse för den samiska befolk-

ningen, vilket avspeglades redan på det första gemensamma landsmötet 1917. Att 

staten, och inte missionen, skulle ansvara för samisk utbildning var ett samiskt 

                                        

32 Detta utvecklar Thomasson i flera kapitel i sitt arbete från 2002. 
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krav, likaså krävdes att kulturell hänsyn skulle tas till samiska förhållanden. För-

väntningar på samiska lärare, likvärdiga kunskapsmål och samiskt inflytande i be-

slutsfrågor, är något som återkommer i officiella dokument. Efter att utbildningen 

hade tagit olika former som kåtaskolor och nomadskolor (Lundmark 1973:9–12; 

Pettersson:1976: 286–294).33 

Under 1900-talet kom också sameskolor till världen efter både påtryck-

ningar och medverkan av samer. Samekolan i Havika, som upprättades 

1 februari 1910 och som mottogs med entusiasm från den samiska be-

folkningen, lyckades inte leva upp till de förväntningar som ställdes och 

lades ner våren 1951. Sameskolan i Hattfjelldal som upprättades 6 januari 1951 

övergick till annan form – Åarjelsaemien viertiesåafoe, sørsamisk kunnskapspark 

– år 201734 och Åarjel saemiej skuvle som upprättades 1968 i Snåsa bedrivs ännu 

(Elsvatn 2001:7–10, 11; Hermanstrand 2009a:289–291, 334–339). På svenskt syd-

samiskt område är sameskolan i Tärnaby den enda nu verksamma, på sydsamiskt 

område. Sameskolor kunde inte alla saemieh gå i och precis som idag har många 

gått i byskolor och andra skolor i majoritetssamhället, särskilt på högre nivåer.  

Den samiske folkrättsforskaren Hadi Lile ägnar sin avhandling från 2011 åt att 

undersöka hur FNs barnkonvention artikel 29 (1) uppfylls i Norge och vad barn i 

Norge idag lär sig om samer i majoritetssamhällets skolor. Lile jämförde vad bar-

nen i ett antal utvalda skolor i Norge måste, eller bör, lära sig om samer med vad 

de faktiskt lär sig. Resultaten visade att både barn och lärare i hög grad menade att 

det fanns brister i såväl lärarnas kunskaper som i den undervisning som gavs. 

”Og for et av spørsmålene, et spørsmål om Samefolkets dag, var faktisk andelen i 
de fleste kommunene innenfor minimumsstandarden. Men for de fleste spørsmålene 
var andelene langt under minimum. Det største spriket var i forhold til historieun-
dervisningen, og da spesielt fornorskingshistorien. I tillegg var spriket svært stort i 
forhold til kunnskaper om samene som et folk. Her var også spriket også veldig stort 
når det gjaldt lærerne. Både lærerne og elevene var av den oppfatning at statsbor-
gerskap var ens betydende med begrepet folk. Samene ble i denne sammenheng sett 
på som en gruppe med individer som hadde en samisk kultur. Forståelsen av at 
samene er et selvstendig folk på lik linje med det norske folk manglet fullstendig. 
Den store mangelen på kunnskaper om fornorskingshistorien forsterket denne opp-
fatningen. Flere av lærerne og elevene mente at man ikke var likeverdig og hadde 
ikke en like sterk tilhørighet til Norge som land, med mindre man var norsk. Dette 
siste kunnskapsspørsmålet avslørte derfor en del uheldige oppfatninger som kan gi 
grobunn for fordommer og manglende respekt for det samiske folks rettigheter. 

                                        

33 För mer utförliga arbeten om skolväsendets framväxt för samer och romer i Sverige och de idéer som denna 

framväxt färgades av, se David Sjöberg 2010. 

34 https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85arjelsaemien_Vierhties%C3%A5afoe 
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Norge som stat er basert på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Det samiske 
folk i Norge har en minst like sterk tilhørighet til Norge som det norske folk.” (Lile 
2011:551)  

Mycket riktigt fann också Lile exempel på både fördomar, rasism mot samer med 

påföljande mobbing av de samiska barnen: 

”Etter å ha etablert på det rene at det fantes en del fordommer mot det samiske folk, 
spesielt i Finnmark-A og -B var spørsmålet om dette hadde fått noen konsekvenser 
for samiske barn. Jeg intervjuet to samiske elever som hadde blitt mobbet fordi de 
var samiske. I tillegg ble jeg fortalt, gjennom andre elever, om andre barn som ble 
mobbet fordi de lignet på samer eller på andre måter ble forbundet med det samiske. 
Men den sterkeste historien om mobbing fikk jeg fra `Olav´, som var en elev på en 
skole i Finnmark-A. Han fortalte en sterk historie om mobbing etter at jeg hadde 
etablert tillit og insitert på å snakke om temaet. `Olav´ gråt så tårene trillet og ermet 
på genseren hans ble gjennomvått av snør og tårer. Mobberen mente at ingen samer 
burde få bo i Norge og at alle samer burde dø. Det skal sies at skolens håndtering 
av mobbesaken var sterkt kritikkverdig. Jeg mener også det var sterke indisier for 
at holdninger mot det samiske folk var en medvirkende årsak til den kritikkverdige 
håndteringen av saken fra skolens side.” (Lile 2011:552–553). 

Mina samtalspartner i Frostviken/Namdalen vittnar också om en ständig kamp mot 

skolor och utbildningsmyndigheter och vad de upplever som ovilja att organisera 

undervisning i samiska. En asymmetri mellan kunskaper – där den enas, den sa-

miska, anses oviktigare än den andra – kan alltså förknippas med en nedsättande 

syn på folket. Ett arv som är i hög grad levande idag. 

Att ta saken i egna händer 

Under 1980-talet växte samiska studentorganisationer fram i Saepmie. I Uleåborg 

på finsk sida hade samiska studenter knutna till universitetet bildat föreningen 

Suohpan. Flera av de personer som var aktiva i Suohpan studerade samiska på 

språkinstitutionen och en önskan hade vuxit fram att ändra institutionens riktning 

från strikt lingvistisk, till att omfatta mer av kultur och historia. I ett försök att göra 

något åt saken arrangerade Suohpan ett historiskt seminarium 199135 där samiska 

studenter från hela Norden bjöds in att delta. Seminariet blev en succé och samlade 

samiska studenter från åtminstone tre av Saepmies fyra nationer: Norge, Sverige, 

Finland. Flera universitet var representerade av en eller flera deltagare. I tät följd 

                                        

35Uleåborg den 11–13/4 1991. 
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arrangerades ytterligare två seminarier, ett i Kautokeino 199236 och ett i Tromsø, 

1993. En studieresa till Murmansk och Lovozero genomfördes också år 1991. Vå-

gen av aktiv, samisk studentmobilisering drog förbi men en av dess effekter blev 

att högt utbildade samer med högre examen upprättade nätverk sinsemellan.37 

På seminarierna togs känsliga frågor upp, som hur det kommer sig att samiska 

studenter oftare än icke-samiska byter handledare och upplever att icke-samiska 

lärare och handledare inte accepterar de samiska studenternas kunskap och erfa-

renheter som just kunskap. Här dryftades också upplevelsen att samiska universi-

tetslärare och handledare kräver mer av samiska studenter än av icke-samiska. Dis-

kussionerna vid dessa seminarier, där jag själv deltog, passar väl in i observationer 

från andra urfolk i deras strävanden efter högre utbildning och olika examina (Ko-

vach 2009:34–35, Trask 1999:151–193).  

Sådana exempel tar även Wilson tar upp (Wilson 2008:28–29). Han ger exempel 

på hur han deltog vid ett seminarium där två studenter med urfolkstillhörighet för-

svarade sina arbeten och hur deltagarna tillhörande urfolk uppskattade det arbete 

som gjorts, både hur arbetena presenterades och hur undersökningen utförts men 

inom utbildningsinstitutionerna var tongångarna andra: 

I later found out that both these scholars, who had done such great work, were heav-
ily criticized for their research methodologies by the dominant system academics 
on their panels. Both had attempted to use methods that were reflective of the In-
digenous communities where they were working. Each had to spend much of their 
time and effort in the re-writing of their theses in justifying their Indigenous-based 
research methodologies through mainstream theoretical arguments. (Wilson 
2008:30)  

Redan åren innan de samiska studentseminarierna, men främst efter 

dem, har ett allt större antal samiska forskare blivit klara med sina ut-

bildningar, trätt fram och skapat en samisk forskningsarena och en sa-

misk forskningsinriktning helt i linje med trenden inom urfolkssam-

hällen där högre utbildningsformer finns. Med på studentseminarierna fanns Rauna 

Kuokkanen som gjorde akademisk karriär som Associate Professor vid Depart-

                                        

36Kautokeino den 4–5/2 1992. 

37Ett och annat nytt samiskt barn kan även mycket väl ha blivit till ;-) 
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ment of Political Science and Aboriginal Studies Program på University of To-

ronto och nu arbetar på University of Lapland. Hennes inflytande inom samisk/ur-

folksforskning är betydande. 38 

Klemetti Näkkäläjärvi har varit Sametinget i Finlands president under 

perioden 2012–2015 och är nu forskare vid Uleåborgs universitet.39  

Raimo Valle var bland annat 2007–2012 statssekreterare i 

Arbets och inkluderingsdepartementet med särskilt ansvar för samiska- 

och minoritetsfrågor i Stortinget.40 

Sven Roald Nystø var under perioden 1997–2005 president 

för norska Sametinget41 liksom Aili Keskitalo42 som haft 

posten under två perioder (2003–2005, 2013–).  

Anne Nuorgam har både nominerats som president för 

finska Sametinget och har innehaft ordförandeskap för Sa-

merådet, i Finland.43 Hon är också medlem av United Nat-

ions Permanent Forum on Indigenous Peoples.44  

Samerna har genom tiden både beundrats för och skrämts för sina kunskaper. De-

ras skidlöpning, jakt, fiske, båtbygge och annat hantverk imponerade på grannarna 

medan kunskaperna i ”trolldom” skrämde. I takt med att makthavarna sökte kon-

trollera och tillskansa sig samiska områden har de statliga strategierna varit både 

att assimilera dem och uppta dem i sig, och att särskilja dem, och på så sätt hålla 

dem ifrån sig. Ibland har båda förhållningssätten tillämpats samtidigt. Statlig skol-

politik är ett exempel men också det motstånd samer gjort i skolfrågor. Sameskolor 

har upprättats där samers önskemål varit att behålla och förvärva nya samiska kun-

skaper. Detta har ibland fått gehör men kan ändå beskrivas som ett återkommande 

problem genom historien. ”Verklig” kunskap är skolkunskap medan samisk kun-

skap inte hör till skolan. Kunskap om samer är på samma sätt en överkurskunskap 

                                        

38 https://rauna.net/ 

39https://sv.wikipedia.org/wiki/Klemetti_N%C3%A4kk%C3%A4l%C3%A4j%C3%A4rvi 

40 https://en.wikipedia.org/wiki/Raimo_Valle 

41 https://en.wikipedia.org/wiki/Sven-Roald_Nyst%C3%B8 

42 https://sv.wikipedia.org/wiki/Aili_Keskitalo 

43 https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Nuorgam 

44 https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/newmembers.html  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Aili_Keskitalo
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Nuorgam
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i västerländsk skola, vilket även visar att samer har en lägre status i kunskapssam-

manhang – det är inte viktigt att ha kunskap om ursprungsfolk – inte ens den egna 

nationens. Under senare år har samer gått igenom högre utbildningar i större om-

fattning än förr, vilket visar sig bland annat i att samer fått högre positioner även i 

majoritetssamhällena och manifesterar sig i vetenskapliga riktningar som In-

digenous Research Methodologies.  

Att tystade de Andra idag 

Rasbiologin – Att definiera människovärde 

Den genomgång jag just gjort visar hur svårt det är att höra samiska röster genom 

historien. Beskrivningar finns om dem men i mindre grad av dem. Det finns även 

tystande faktorer idag. Men för att förstå dem måste man förstå kolonialismens roll 

när det gäller att definiera människors värde. 

Kolonialism och ras hör samman. Den som erövrar ett område som redan är befol-

kat måste motivera detta. Det motiv som ligger nära till hands är att det folk som 

erövras inte är människor eller lägre stående människor. Rasbiologin blev under 

1800-talet en vetenskaplig legitimering för denna syn, inte minst i Norden och 

Sverige som under en tid blev världsledande i ämnet.  

Charles Darwins verk Om arternas uppkomst som utkom 1859 präglades av ut-

vecklingstänkande och var bidragande till den vetenskap som fick fäste i Sverige. 

En företrädare var Anders Adolf Retzius (1796–1860), och hans arbete är en illust-

ration till vilka idéer som var i omlopp i västvärlden. Termen ras, som som tidigare 

använts i betydelsen släktlinjer om individer från högreståndsfamiljer ”av god 

ras”, hade genom 1700-talets koloniala expansion börjat användas om essentiellt 

skilda sorter – väsensskilda arter. Kulturhierarkier gav upphov till ett rastänkande 

där utseende, intelligens och kultur sammankopplades. I mitten av 1800-talet ut-

vecklades en metod för att mäta hjärnkraniets form och sedan genom olika beräk-

ningar av resultatet urskilja olika skalltyper, såsom långskallar och kortskallar. 

Denna vetenskap där huvudskålens form ansågs återspegla själens egenskaper kal-

lades frenologi. Skallformer kopplades till karaktär, intelligens, till och med grad 

av civilisation och utbildning. Grundat på ett ytterst litet underlag ansågs samerna, 

liksom andra, som ”primitiva folkgrupper” tillhöra så kallade kortskallar med lägre 

intelligens, ”föga utbildade”. Följderna blev katastrofala för samernas del. In-

samlingar av skelett, främst kranier, som intresserade denna forskning ledde till att 
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samiska skelett stals, grävdes upp ur gravar eller på andra sätt hamnade i rasbiolo-

gernas händer (Ingvarsson Sundström & Metz 2012; Olofsson 2001:44–47; Gar-

dell 2011:34–35; Lundmark 2004).  

Samer fotograferades utan kläder och under förnedrande omständigheter och re-

produceras idag genom utställningar, fotografier som sprids bortom kontroll för 

dem och deras anhöriga – exempelvis genom Uppsala universitetsbiblioteks hem-

sida. Huset i Uppsala där denna forskning hade sitt centrum står ännu kvar men 

utan minnesmarkering. 

Rasbiologin har också lämnat ett annat arv som handlar om samers syn på sig 

själva (Larsen 2018:40–41). Christina Åhrén (2008:133–145) har skrivit sin av-

handling om unga samer på sydsamiskt område under början av 2000-talet. Hon 

berättar om samer som vittnar om hur det är att vara uppvuxna med ”tysta” föräld-

rar och far- eller morföräldrar. När dessa översköljdes med budskapet att samer 

var sämre människor än sina grannar och bekanta, valde många att tona ned allt 

som visade att de var samer. Ibland kapade de banden helt till allt som hade med 

deras samiska liv att göra. Samer beskrevs under denna tid som ”inte helt mänsk-

liga” medan skandinaver var ”de normala”. En av Åhréns samtalspartner berättade 

hur hans mormor liknades vid en apa. Åhrén (2008:134) skriver: ”De starkt 

misskrediterade egenskaper som samerna tillskrevs kom att på detta sätt prägla 

människor direkt, men de genomsyrade också samhället, lagstiftandet och seder-

mera också de enskilda individernas livsvalsmöjligheter.” 

Många samer valde att flytta bort från de samiska områden de växt upp i, de slutade 

tala samiska, gifte sig med icke-samer och det var också vanligt att man bytte 

namn, en strategi som invandrare i dagens svenska och norska samhällen också 

använder i försöken att få ett bättre liv. (Frändén 2010: 52–55, Huss & Stångberg 

2018: 136–137, Khosravi 2012) När dessa samer fick barn var det faktum att de 

var samer något de undvek att tala om. Det gjorde att barnen antingen inte visste 

att de var samer eller lärde sig att det var ett ämne man inte skulle tala om. (Åhrén 

2008: 143–152). En av mina äldre samtalspartner berättar hur hon funnit sin egen 

släkting sitta ensam och äta vid ett bord på ett matställe medan samtliga övriga 

personer, som åkt i samma buss vid samma tillfälle, satt vid ett annat bord. Det 

blev påtagligt för henne hur olika värda de ansågs vara.  

Strategin att byta namn för att undkomma trakasserier för sig själv och sina barn 

har fått konsekvenser för de efterlevande. De som söker sina samiska rötter idag 

har svårare att ta sig in i den samiska gemenskapen då de inte kan uppge ett samiskt 

efternamn (Åhrén 2008:152–153; Frändén 2010:196, 250). 

Åhréns samtalspartner berättar även historier de hört från sina föräldrar. Många 

handlar om vad som hände i skolan, hur de trakasserades och kallades fula och 
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dumma i huvudet, men hennes samtalspartner drar också snabbt paralleller till den 

egna skolgången. Hon skriver att helt vanliga frågor kan få känslorna att välla fram 

hos dem: ”Det visar hur stigmat från förr fortfarande har effekt på informanterna 

idag. Även om informanterna försöker slå ifrån sig de negativa erfarenheterna de 

själva och andra upplevt berättar flera av dem om negativa upplevelser och det är 

främst i skolberättelser som de negativa upplevelserna kommer till uttryck. Det 

verkar som om det är i skolan som informanterna abrupt själva tvingades inse hur 

omvärlden såg på dem.” (Åhrén 2008:135) Effekterna av samernas uttalat låga sta-

tus ses bland annat i skolan och övriga kunskapsinstitutioner där samiska kun-

skaper oftast inte alls existerar. Skolan är en plats där barnen lär sig hur samhället 

ser på dem och deras kompetens, eller brist på den. Genom skolan förs samhällets 

budskap över till såväl samiska som icke-samiska barn vilket förstärker vissa be-

teenden och försvagar andra. 

Under senare år har denna period och dess konsekvenser uppmärksammats. 

Amanda Kernells internationellt uppmärksammade och framgångsrika film Same-

blod har lett till öppen debatt om denna period av svensk historia. En rad böcker 

av har publicerats på temat varav flera prisbelönats. (Kernell 2016, Laestadius 

2007, 2016, Axelsson 2019, Labba 2020)  

Men om särskiljandet fick samer att tystna så kan en överdriven betoning på likhet 

leda till samma effekt. Flera forskare behandlar förnekandet av skillnader i det 

svenska samhället och svårigheten att tala om den och närma sig den (Habel 

2010:70, 75; Pripp & Öhlander 2010:103; Hübinette 2013; Motsieloa 2003:12). 

Forskarna tar sin utgångspunkt i strävan efter hegemoni och hegemonisk vithet 

vilket leder till svårigheter att prata om kulturella ojämlikheter, rasism och diskri-

minering. Medan Sverige har hållit låg profil inom detta forskningsområde har in-

ternationella forskare som Sara Ahmed, bell hooks, Jane. H Hill och Shannon Sul-

livan bidragit till debatten om vardagsrasismen och dess konsekvenser.  

Många samer berättar att de ofta får höra att de egentligen är svenskar och att samer 

därmed borde leva efter svenska normer och sluta att gnälla och kräva särrättig-

heter. Samer finns alltså egentligen inte. Samma fenom beskrivs på norsk sida 

(Jernsletten 2011:13). Precis som Kurkiala lyfter fram, så suddas skillnaden mellan 

att vara ett folk och att vara medborgare i en nation ut i påståendet att ”samer 

egentligen är svenskar”. Som vi såg i inledningen beskriver Kurkiala Sveriges pro-

blem med skillnader, små skillnader. Om alla är lika finns det ingen anledning att 

låta en särskild grupp av människor tala. Om denna grupp ”egentligen är svenskar” 

så är deras självidentifikation och deras krav inget annat än identitetspolitik. 

”Den synliga olikheten stör, det särskiljande måste ges upp, tillträdet till det ge-

mensamma villkoras. Så också talet om den ömsesidiga respekten, som förbinds 

med kravet på likriktning. Jag respekterar endast den som liknar mig och du ska 
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visa mig respekt genom att likna mig”, skriver Gardell (2011:173) när han illustre-

rar Sveriges syn på en annan minoritet i Sverige, muslimer. Normen av hegemo-

nisk likhet upprätthålls också genom att hävda en homogen svensk historia. Såväl 

Motturi som Gardell pekar på hur Sverige upprätthåller myten om att det svenska 

samhället före invandringen var homogent; medan saken är den att Sverige aldrig 

varit kulturellt eller språkligt homogent; inte minst har Sverige varit drivande inom 

rasbiologi, även när det gäller de olika raserna inom landets gränser (Gardell 

2011:23; Motturi 2007:60; Olofsson 2001:43–49). 

Sverige och Norge skiljdes åt och de båda länderna uppstod i sin nuvarande form 

1905 och därmed endast haft lite mer än 100 år på sig att utveckla sin nationella 

identitet. Det var inte från början givet att jämtar och skåningar skulle vara svens-

kar och att ester och finnar inte skulle vara det (Gardell 2011:23–24). Samer är ett 

urfolk vars identitet haft betydligt längre tid på sig att förankras hos det samiska 

folket. I sin identitet som folk måste såväl norskar som svenskar alltså jämföra sig 

med ett urfolks historiskt mer förankrade identitet. Utifrån det kan man bättre för-

stå talet om att samer egentligen är svenskar och att det inte är helt populärt att 

revoltera mot denna beskrivning. Utplånade ur historien behöver samer inte på-

minna om vad som en gång hänt, vilket är ett skäl att tysta dessa röster. 

Samer själva definierar sig som urfolk och har fått stöd för den synen i och med 

ratificeringen av ILO-konventionen i Norge år 1990.45 Urfolksidenti-

fikationen är viktig för samer och det samiska folket uppfyller också 

de kriterier FN ställer för att kalla sig urfolk (Kuokkanen 2007:10–11). 

På den Trondheimsbaserade Adresseavisens nätupplaga kan man läsa 

följande:  

Fjellheim-familien er for intelligent til å være urbefolkning, mener Rørosbygdenes 
skogeierlag. De tviler på at reindrifts-utøverne kan være samer. Vi har møtt disse 
menneskene i rettssaker. De er skarpe, og de har universitetsutdannelse hele 
gjengen, sier leder i skogeierlaget, Anders Sjøvold. I en høringsutta-
lelse til samerettsutvalget skriver skogeierne at gentester bør frem-
skaffes. – Men kan ikke samer være intelligente? – De kan vel det, 
sier Sjøvold. Han understreker at skogeierlaget ikke består av rasister. 
– Det vi tviler på, er at disse menneskene er mer urbefolkning enn vi 
er.46  

                                        

45 Sverige som inte ratificerat Ilo 169 rekommenderade att samer skulle betraktas som urfolk1977 i propositionen: 

www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/om-insatser-for-sa-

merna_G00380/?html=true  

46 http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article1288223.ece 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/om-insatser-for-samerna_G00380/?html=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/om-insatser-for-samerna_G00380/?html=true
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På svensk sida argumenterar Sverigedemokraternas Olle Larsson för att samerna 

inte skulle vara ”ursprungsbefolkning” i en interpellation ställd till landsbygdsmi-

nister Eskil Erlandsson. Larsson skriver i interpellationen att han anser det begrip-

ligt att indianer i Förenta staterna, maorier på Nya Zeeland och aboriginer i Au-

stralien är kategoriserade som ursprungsfolk. Men han tycker inte det är begripligt 

att samer i Sverige generellt är det. ”Jag har ingen förståelse för att de renskötande 

samerna i Dalarna, Härjedalen och Jämtland också tilldelas de privilegier som föl-

jer med renskötseln. Att dessa näringsidkare här har rättigheter som den övriga 

befolkningen – alltså även de övriga samerna som inte är renägare – saknar är pa-

radoxalt, och närmast att likna vid en strukturell rasism”, skriver Olle 

Larsson i sin interpellation.47 Notera också att folk i andra länder långt 

bort från Sverige, enligt Larsson, kan anses vara urfolk. Genom att 

bortdefiniera samer som urfolk kan samer inte tala som urfolk.  

Att definiera de Andras rätta plats: de finns ”däruppe” 

Ett sätt att om inte tysta, så åtminstone försvaga samiska röster, är att marginalisera 

dessa. Att samer som folk, för den som definierar, tänks finnas ”däruppe” och inte 

i centrum, kan på olika sätt ses idag. Samer bor inte ”här” utan ”däruppe”, oavsett 

var de befinner sig: i Stockholm, Idre, Umeå eller Luleå som ändå kan tyckas ligga 

ganska långt norrut. Man tycks i majoritetssamhället vilja knyta samernas territo-

riella ”hemvist” till fjällen. Detta trots att historisk forskning visat att samer både 

nomadiserat och stannat längre tidsperioder utanför fjällområdena. Och att de så 

kallade ”skogssamerna” än idag bedriver renskötsel i skogsområden, inte i fjällen 

är inte en allmän folklig kunskap (Westerdahl 2008:138). De historiska så kallade 

”sockenlapparna” som hade sin hemvist långt söder om nuvarande Saepmies grän-

ser är i stort sett en helt okänd grupp (Svanberg 1981). 

Många gånger under mitt liv har jag träffat turister i fjällen som försöker finna 

samerna trots att majoriteten av Sveriges samer bor i stadsområden och väldigt 

många i södra Sverige. Ibland har jag fått höra att det är en autenticitetsfråga: ”rik-

tiga samer” finns ”däruppe” det vill säga i fjällen och de som flyttat eller fötts 

utanför dessa områden är inga riktiga samer. Samiskheten skulle då inte alls ha 

med genetik eller biologi att göra utan med kulturell tillhörighet som infinner sig 

beroende på geografisk kontext. En same som flyttar från fjällen och sedan tillbaka 

går enligt det synsättet från att vara riktig same till att inte vara same och sedan 

tillbaka till att vara riktig same. Detta trots att ”rent samiskt blod” är något som 

                                        

47 http://www.riksdagen.se/se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Samernas-stallning-

som-ursprung_H010390 
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ofta upptar samma personer som diskuterar på det sättet. Jag är inte den enda same 

som vittnar om sådant bemötande (Frändén 2010:233–234).  

Autenticitetsdéer om folk finns över hela världen. Utsatta personer som illegala 

flyktingar tvingas in i en maskerad där deras överlevnad hänger på hur väl de lever 

upp till den roll de tilldelas vilket gör dem till kamelionter utan egen identitet 

(Khosravi 2010). Adopterade påminns konstant om sitt biologiska ”hemland” och 

får kontrollfrågor om sin autenticitet (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani, Rosales 

2010). Muslimer klumpas ihop i en stereotyp som präglas av maskulin dominans, 

extrem religiositet och vådsbenägenhet (Khosravi 2010:76–78, Gardell 2011). Ur-

folk är synnerligen utsatta för andras skapande av dem och konsekvenserna påver-

kar hela deras liv (Andersen 2014, De Loria 1998). Vithetsforskaren Catrin Lund-

ström (2012:206) tar upp autenticitet i förhållande till vita svenska ungdomars at-

traktion av en – utifrån konstruerad– ”svarthet” som är avgränsad och platsbunden 

till sin karaktär. Hon talar om tropikalisering, en term inspirerad av Saids begrepp 

orientalism och orientalisering: ”Tropikaliseringar avser de bilder och egenskaper 

som färgar idén om en särskild geografi eller nation.” Dessa formas i förhållande 

till en lång kolonial historia av västerländska representationer. Utifrån hennes be-

skrivning ser jag ”däruppe” i fjällen som en orientalisering/tropikalisering.  

Distans återfinns också som en komponent i skälen till varför olika etniska grup-

per, som inte ”anpassar sig till svenska värderingar”, ska ”åka hem” även om det 

rör sig om personer födda och uppvuxna i Sverige, men som alltså inte anses 

svenska (Motturi 2001:29). I en gymnasiebok läser jag att invandrare tänks ha 

kommit hit av olika skäl men ha kvar släktingar i landet långt där borta, och i ett 

skolbibliotek i Östberga hör jag en bibliotekarie säga att samerna finns 

låååååååångt uppe i norr. I den mentala geografin förläggs den andres hem till en 

plats bortanför hemmet och för säkerhets skull betonas avståndet. 

I Frostviken/Namdalen där saemieh lever idag och som även historiskt får ses som 

ett starkt samiskt område, är deras närvaro ifrågasatt. Den är ifrågasatt på det viset 

att just här har saemieh aldrig varit, på just den här plätten. Jag vill likna det med 

en lekplats min dotter brukar använda på stormarknaden där en lampa projicerar 

ett bollhav på golvet. Varje gång min dotter sätter ner foten på en plats glider bol-

larna åt sidan och lämnar en tom plats för hennes fötter. Medan en fastboende lo-

kalbefolkning vill se sina privata områden som egna områden så hamnar samernas 

bruksområden utanför dem, även rent historiskt. Samiskt liv och samisk historia 

består av en ständig rörelse där renen styr de områden man befinner sig i, vilka 

också kan variera från år till år. Samisk kunskap är dessa områden, flyttningsvägar 

och de personer som fanns med och det som hände dem. Kunskaperna, epistemo-

login, och tankesätten skiljer sig alltså åt mellan de två grupperna och eftersom 
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majoritetsbefolkningens institutioner, system och tänkesätt dominerar har den ak-

tuella historiska forskningen svårt att slå igenom. Och saemieh i de här områdena 

måste nu bevisa sin existens och sin historiska närvaro på vissa exakta platser som 

annars anses ingenmansland eller möjlig exploateringsplats. Jag möter ofta hos 

saemieh i Frostviken/Namdalen inställningen att för dem är det viktigt att samisk 

närvaro funnits här. Med här menas just detta område. Där vi står. I akademiska 

och politiska diskussioner visas ofta en karta över samiskt utbredningsområde. 

Med den visas en teoretisk allmänt accepterad bild av ett stort samiskt område som 

stäcker sig från Trysil i söder på norsk sida och Idre i söder på svensk sida och 

norrut. Detta samiska område må vara vetenskapligt allmänt accepterat men abso-

lut inte allmänt folkligt känt eller accepterat.  

Att definiera bort rasism – att tysta 

Att förneka rasism kan ses som ett sätt att uppehålla normen av hegemonisk likhet 

(Ahmed 2011:13). ”Jag är inte rasist men….” känns det igen? Vi kan gå tillbaka 

till skogeierlaget och deras talesman Anders Sjøvold som till journalisten Agnethe 

Weisser” understreker at skogeierlaget ikke består av rasister” utan bara tycker att 

samer inte kan vara urfolk därför att de är alltför intelligenta. 

Aleksander Motturi talar om exotismen som en form av rasism, fascinationen över 

den Andres annanhet som sådan, och hur den bär den koloniala rasismens logiska 

struktur: ”…även där går den Andre miste om sin individualitet och blir en del av 

ett rasifierat, folkloriserat eller etnifierat kollektiv. Individen bedöms, föraktas, 

diskrimineras eller exponeras utifrån sin tillhörighet till en kollekiv identitet.” 

(Motturi 2007:51) Motturi menar vidare att kultur i vår tid har den funktion som 

blodet, i vid bemärkelse, hade under den biologiskt underbyggda rasteorins glans-

dagar (Motturi 2007:21). Medan den rasistiska traditionen upphöjer det första ledet 

och föraktar det andra, inverterar den exotiska diskursen idealen (Motturi 

2007:51). Även Kurkiala varnar för detta: att förväxla modellerna med verklig-

heten, där modeller och begrepp som kultur, genus och klass är redskap som ska 

brukas för att fånga in en verklighet som aldrig helt låter sig fångas i en formel: 

”Sociala kategorier som `traditionell kurd´, `homosexuell´ eller `höginkomstta-

gare´ riktar uppmärksamheten mot en viss aspekt av de människor vi kategoriserar 

på detta sätt. Men de uttömmer dem inte. En människa är alltid så mycket mer. Om 

vi förväxlar kategoriseringen med människan själv löper vi stor risk att förminska, 

och därmed avhumanisera, våra medmänniskor.” (Kurkiala 2005:27) 

Stereotypiseringar har alltså samma logik som rasism och går hand i hand med 

avhumaniserande och kollektiviserande tillskrivningar i stereotyper. Inom rasde-

batten förs fram att kulturbegreppet har ersatt rasbegreppet. Pripp & Öhlander 

(2010:89) skriver: ”Etniska ideologier om olika kulturers egenskaper har på detta 
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sätt blivit en rumsren grund för att rangordna och förklara olika gruppers margina-

lisering. Det biologiska har dock fortfarande betydelse inom kulturrasismen i det 

att människors olika utseenden och kroppar, så kallade fenotypiska drag, starkt 

förknippas med vissa egenskaper, förmågor och värderingar, det vill säga kultu-

rella karaktäristika.” 

Tuhiwai Smith beskriver hur hennes grupp ständigt matas med föreställningen om 

”worthlessness, laziness, dependence and lack of `higher´order human qualities” 

(Smith 2012:4). Ungefär som att ett urfolk, som vi såg tidigare, inte skulle kunna 

vara intelligenta. Men detta betraktas inte nödvändigtvis som rasism av den som 

gör det. 

I boken Om ras och vithet i det samtida Sverige från 2010 samlas en rad forskare 

runt det känsliga temat vithet och kritiska rasstudier. I inledningen framför redak-

törerna sin hållning att rasbegreppet, i likhet med de flesta andra länder, bör åter-

införas i Sverige för att kunna bättre diskutera rasism. Det är då inte det biologiska 

rasbegreppet man pläderar för utan ett rasbegrepp som bygger på ”tillskrivningen 

av egenskaper till icke-svenska eller icke-vita kroppar” (Hübinette, Hörnfeldt, Fa-

rahani & Rosales 2012:15–17). Jag skulle vilja inkludera samer som ”icke vita 

kroppar” eftersom många samer ser vita ut och talar svenska men trots det förvän-

tas vara på ett visst sätt. På samma sätt kan en vit person som talar bruten svenska 

tillskrivas egenskaper vilket sker när denne blottat sin brytning. Det rör sig alltså 

om ett socialt konstruerat rasbegrepp (Motsieloa 2003:12–13).  

Det är inte alltid sådant uppfattas som rasism ens av den som blir utsatt, utan görs 

till den utsattes privata skam. En annan form av förnekande är att säga att det inte 

är ”riktig” rasism, trots den utpekades kritik (Pripp & Öhlander 2010:105; Habel 

2010:74–75; Motsieloa 2003:13). 

Filmvetaren Ylva Habel menar att Sveriges koloniala historia, som gärna glöms 

bort eller oskyldigförklaras, och glömskan visar sig i vardagsrasism av olika slag, 

som stereotypisering av marginalierade grupper (2010:46, 47, 51, 52). I en rasism 

som bygger på utövarens intention istället för den utsattes upplevelse (Habel kallar 

det sortering av rasism) men också i ett rent förnekande av rasism (Hübinette & 

Tigervall 2010; Habel 2010; Pripp & Öhlander 2010:98–100). Åtskilliga skämt 

vittnar om samer som bidragsberoende, varghatare, alkoholister och innehavare av 

allehanda egenskaper. I bästa fall är övertrampen i stil med Rørosbygdene skogei-

erlags åsikter om urfolkens intelligens, som många skrattar åt. Ofta är de betydligt 

grövre. Att parera allt ifrån den oförståendes välmenta frågor till direkt hatiska 

föreställningar är något minoriteters barn tidigt lär sig leva med (Lile 2011; Orama 

2011:69–72, Motsieloa 2003). 
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Detsamma vittnar flera av mina samiska samtalspartner om och för 

båda grupper gäller att de tenderar att förminska betydelsen av var-

dagstrakasserierna, precis som Jonas Gardell vid ett föredrag vitt-

nade om att homosexuella förr inte anmälde övergrepp eftersom det 

var så det var, och ”vi visste inte om något annat” (Gardell 2013).48  

Det finns alltså skäl för utsatta grupper att ligga lågt, inte sticka ut utan försöka 

göra sig osynliga. De gör de ofta också – de till och med inrättar sina liv därefter. 

Ibland begränsas deras liv avsevärt på detta sätt. Muslimska kvinnor vittnar till 

exempel om att de drog sig för att lämna bostadsområdet, undvek platser de visste 

att de kunde bli utsatta och därför vinnlägger sig om att vara lågmälda och artiga 

(Gardell 2011:245). Liknande saker vittnar mina samtalspartner om. Vissa av oss 

klarar det bättre, andra sämre. Hos saemieh är det naturligt att dra sig undan och 

sluta sig samman för att slippa vara ensam. Många väljer att vara tysta.  

Sammanfattningsvis kan sägas att en minoritet måste leva med att definieras av ett 

dominerande samhälle. Majoritetens svårigheter att hantera skillnader yttrar sig i 

ett förnekande av dessa, men också ett förnekande av rasism. Exotiserande, stere-

otypiserande, rashumor, tropikaliseringar, kan dock också ses som uttryck av ras-

ism. En reaktion från samer är att dra sig undan och ligga lågt, göra sig osynliga 

och tystna. 

  

                                        

48https://www.mynewsdesk.com/se/akademibokhandeln/events/foerfattarsamtal-med-jonas-gardell-hos-akade-

mibokhandeln-maester-samuelsgatan-42883  

https://www.mynewsdesk.com/se/akademibokhandeln/events/foerfattarsamtal-med-jonas-gardell-hos-akademibokhandeln-maester-samuelsgatan-42883
https://www.mynewsdesk.com/se/akademibokhandeln/events/foerfattarsamtal-med-jonas-gardell-hos-akademibokhandeln-maester-samuelsgatan-42883
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6. Hur dihte gievrie kom att hamna på 
museum och vad man tänker omkring 
det 

Att definiera sitt område 

Området Frostviken/Namdalen får betraktas som betydelsefullt för sydsamiskt 

område i stort, genom att en stor grupp samer har sin härkomst härifrån, i andra 

eller tredje led, även om de inte bor eller bott där själva. Den inflytelserika Ella 

Holm Bull (1929–2006), verksam bland annat som lärare och rektor på Åarjel Sae-

miej Skuvle i Snåsa, kommer härifrån (Hermanstrand 2009a:345). Genom henne 

och hennes arbete har områdets dialekt fått status som normerande för sydsamisk 

rättstavning. 

Samebybegreppet ger för den oinsatte ofta intrycket att vara en by i betydelsen 

bofasta människor på en geografisk ort, men byn är i likhet med reinbetesdistriktet, 

som är den norska termen för en sammanslutning av renägare som följer sina renar 

och har flera bostadsorter beroende på var inom sitt bestämda geografiska område 

renarna befinner sig. 

Det finns inga exakta siffror på hur många saemieh som bor i området, 

vilket delvis beror på vem man kallar saemie och inte, delvis på att det 

inte är etiskt försvarbart att registrera en etnisk grupp.49 Det finns dock 

en frivillig registrering genom Saemietingets röstlängd som gör det 

möjligt för saemieh över arton år att registrera sig om man vill ha rätten att rösta i 

Sametinget i Sverige. På svensk sida är det möjligt att genom röstlängden kontrol-

lera hur många registrerade samer som finns i området på svensk sida, men röst-

längden är problematisk som källa på flera sätt och speglar knappast det verkliga 

antalet röstberättigade och inte heller den samiska uppfattningen om vad saemieh 

är. Sametingets valgmanntal, på norsk sida, är inte öppet och tillgängligt på samma 

sätt som på svensk. 

                                        

49 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/olaglig-kartlaggning-av-romer  

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/olaglig-kartlaggning-av-romer
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För att upptas i Sametingets röstlängd i Sverige krävs att ett antal vill-

kor är uppfyllda. Man ska anmäla sig själv. Det betyder att det måste 

upplevas som något sånär viktigt för en att vara registrerad, till exem-

pel att man har ett politiskt engagemang. Sametingets svaga maktställ-

ning i majoritetssamhället kan minska motivationen att registrera sig; det är svårt 

att se att ens medverkan skulle göra till eller från. En person kan även få sin regi-

strering indragen om denne inte anses uppfylla kriterierna. Det har visat sig att 

upptagande i Sametingets röstlängd i praktiken fungerar som ett ”samekörkort”. 

Har man registrerats är det ett slags certifikat på att man är fullvärdig same. Att 

ifrågasättas eller uteslutas ur Sametingets röstlängd skulle, omvänt, innebära ett 

ifrågasättande av ens samiskhet. Med tanke på en historia av diskriminering och 

rasism är det inte heller säkert att alla vill skylta med vilka de är (Fränden 

2010:116–119). Mediernas negativa uppmärksammande av Sametinget, särskilt 

under dess första år, kan också påverka intresset negativt (Åhrén 2008:12). 

Enligt Sametingslagen50måste man alltså uppfylla både språkkravet 

och identitetskravet: 

2§ Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och 
1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet, 
eller 
2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har 
eller har haft samiska som språk i hemmet, eller 
3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget. 
Vad som sägs i första stycket 3 gäller inte om länsstyrelsen har beslutat att föräl-
dern inte skall vara upptagen i röstlängden på den grunden att föräldern inte är 
same. Lag (2006:803). 

För att upptas i röstlängden och rösta måste man, enligt 3 kap. 3 § (”Val till Same-

tinget”) vara fyllda 18 år. Alla samer uppfyller inte dessa villkor – till exempel de 

omyndiga – eller väljer att inte stå i röstlängden, bland annat av integritetsskäl 

eftersom röstlängden ska hållas tillgänglig för granskning (3 kap. 4 §). Rösträtt i 

Sametinget ger rätt till inflytande i de frågor staten delegerar till Sametinget genom 

Sametingspolitikerna men någon egentlig beslutanderätt har inte Sametinget i Sve-

rige (Frändén 2010:117).  

Villkoren för att upptas i norska Sametingets valgmanntall är snarlika, men Same-

tinget i Norge har större inflytande politiskt och nationellt än i Sverige.51 Røyrvik 

                                        

50 Sametingslag 1992:1433, Kapitel 1, Inedande bestämmelser http://www.notisrum.se/rnp/sls/lag/19921433.htm 

51 https://sametinget.no/politikk/valg/sametingets-valgmanntall/innmelding-i-valgmanntallet/ 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921433.htm#K1P2S1N3
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kommun, på norska sidan av Saepmie, gjorde år 2007 en egen beräk-

ning av sina då 412 innevånare och menar att 10 till 15 procent av 

dessa är saemieh. Denna uppskattning har bland annat använts i Røyr-

vik för att avgöra hur stora kommunala insatser som ska göras för den 

samiska befolkningsgruppen i kommunen (Evensen 2010). Motsvarande siffror 

från närmaste kommun på svensk sida, Strömsunds kommun, saknas.  

Mitt intryck från Røyrviks befolkning är att frågan om vem som är saemie är täm-

ligen oviktig. Saemieh benämns samer eller saemieh, någon gång används finn, 

medan benämningen för den som inte är same vanligtvis är ”norsk” eller ”svensk”. 

Saemieh kallar icke-samer för flera saker, bland annat laedtieh som är ett neutralt 

ord för någon som inte är same. Ytterligare ett intryck är också att det är svårt att 

hitta en same i det område jag studerar som inte definierar samiskhet som en, i 

första hand social konstruktion. Blandäktenskap är vanliga och adoptioner före-

kommer. Som minoritet i ett område med en majoritetsdominans är saemieh aldrig 

en isolerad grupp. Åtminstone sedan tonåren får saemieh frågor om sig själv och 

tvingas vara beredda på att klargöra för laedtieh vilka de är. De har varit tvungna 

att reflektera över frågan i högre grad än personer från majoritetskulturer, som inte 

lika påtagligt i vardagen måste tampas med frågor om hur en folkgrupp konstrueras 

socialt. 

Uppfattningen bland mina samtalspartner i Røyrvik – både saemieh och laedtieh – 

om vem som är saemie är intuitiv men kopplas till lojaliteter, kunskaper, koder, de 

så viktiga släkttillhörigheterna och givetvis – självidentifikationen.  

Reinbetesdistrikt/Samebyar, Sameföreningar 

På den norska sidan av området ligger Tjåhkeren Sijtes reinbetesdistriktsom (tidi-

gare Østre Namdal) består av omkring 5 familjer med 19 aktiva medlemmar. Di-

striktet gränsar till Voernese och Vilhelmina södra sameby på svensk sida, och 

renbetesdistriktets gränser har, i senare tid, på grund av renbeteskonventionen för-

ändrats flera gånger gentemot Voernese sameby; somliga områden som tidigare 

använts av Voernese sameby används nu av Tjåhkeren Sijte och tvärtom. Flera av 

renskötarna har periodvis arbeten vid sidan av renskötseln i det norsksvenska sam-

hället medan andra har renskötseln som heltidssysselsättning.  

På svenska sidan gränsar Voernese sameby mot Tjåhkere sijte reinbetesdistrikt. 

Samebyn består av omkring sex familjer och cirka nio aktiva personer inom 

renskötseln. Det är inte alldeles enkelt att ge en bild av hur många personer som 

ingår i samebyarna eftersom graden av aktiv renskötsel varierar och alla har inte 

renskötselföretag. Motsvarigheten till reindriftsenheter finns inte på svensk sida.  
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Sameföreningar finns på båda sidor av gränsen. På norska sidan finns en aktiv sa-

meförening, Luvlie Nåamesjen Dajve, med medlemmar från hela Norge och även 

en och annan från Sverige. Föreningen har begränsad ekonomi och koncentrerar 

sig på kyrkhelgen i Johkegaske, Namsvatnet, vilket får ses som föreningens hu-

vudaktivitet under året. Motsvarande lokala sameförening på svensk sida heter 

Frostvikens-Hotagens sameförening och även den är en ideell förening. Den byg-

ger på frivilliga insatser och årets stora arrangemang är midsommarhelgen i Anka-

rede då ett tusental personer från när och fjärran samlas för ett traditionellt firande. 

Båda sameföreningar har drygt hundratalet medlemmar, en siffra som varierar nå-

got år från år. Som ordföranden i den ena föreningen uttryckte det, så beror med-

lemsantalet lite på hur ofta medlemmen stöter på kassören under året. 

Föreningarna är ofta viktiga för saemieh som inte har renskötsel som huvudsyssel-

sättning, men de som är renskötare brukar vanligtvis också vara medlemmar i sa-

meföreningarna. Medlemmarna kan bo i princip var som helst men har oftast nå-

gon koppling till området. 

På den norska och svenska sidan i Frostviken/Namdalen skiljer sig det samiska 

bosättningsmönstret åt. På norsk sida har de flesta saemieh bosatt sig i och kring 

Nyvikmon, någon mil från centralorten Røyrvik. Några bor i centrala Røyrvik, och 

några bor i enskilda gårdar i området runt Røyrvik och Namskogan. Øst-

näs/Buvrejaevrie vid gränsen till Sverige utmärker sig genom att vara en samlings-

plats sommartid för ett antal saemieh från samma familj som har flera egna stugor 

intill varandra. En fastboende renskötarfamilj har sitt hus någon kilometer därifrån.  

Den relativt sammanhållna gruppen saemieh tenderar också att låta sina barn gå i 

sameskolan i Snåsa cirka 14 mil därifrån. Där arbetar också flera av kvinnorna i 

Røyrviks renskötarfamiljer. Renarna betar också i dessa trakter vintertid så renskö-

tarna bor vanligtvis några månader vintertid på Heia strax utanför Snåsa. Medan 

Røyrviks norska befolkning saknar besökstradition men gärna deltar i offentliga 

aktiviteter som skidtävlingar och grendekafe, så besöker gärna saemieh varandra. 

Deras tendens att bosätta sig nära varandra har lett till en stark sammanhållning 

där man bevarat språket relativt bra och även sin livsstil och sina värderingar.  

På svensk sida ser mönstret något annat ut. Gäddede får ses som en centralort där 

flera saemieh bosatt sig. Här ligger också ålderdomshemmet där flera äldre sae-

mieh flyttat in. Flera pensionerade saemieh bor i Gäddede medan yngre yrkesak-

tiva saemieh skaffat sig enskilda hus runt om i Frostviken. Under kalvmärknings-

tiden slår sig renskötarna och deras familjer ner i kalvmärkningsområderna under 

den tid som märkningen varar. De flesta bor i traditionella bostäder eller stugor i 

fjällen ett par kilometer eller mil från vägar och bebyggda områden. Undantaget är 

Voernese och Vilhelmina södras samebyar där en väg går rakt genom kalvnings-
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landet. Den ovanliga vägen byggdes i samband med att gruvdrift startades i Sti-

hkenjohke och även om gruvan nu är nedlagd hålls vägen öppen under sommarti-

den. Det är en populär turistväg då den ligger högt och är naturskön. Turister lockas 

även av den goda chansen att se renhjordar. 

Detta ger en bild, om än suddig, av hur många saemieh som finns i och har nära 

band till området. Den dominerande gruppen saemieh härleder sig från sydsamiskt 

område, medan en mindre grupp saemieh stammar från andra områden och har 

kommit till trakten genom giftermål eller av andra skäl. En grupp så kallade 

tvångsförflyttade saemieh med ursprung i nordsamiskt område, finns i Vilhelmina 

samebyar, norr om Voernese saemieby på svensk sida. Grupperna har nära kontakt 

genom renskötseln. Man kan tänka sig att det är skillnad i synsättet mellan olika 

saemieh men jag väljer att behandla dem som en enhetlig grupp. 

Elin Kristinas och Eriks berättelser 

Under sommaren 2010 fanns flera olika inventerande team och flera olika aktörer 

ute i fält i Røyrvik kommun. Även jag arbetade en del i fält den sommaren men 

deltog inte i den grupp inventerare som fann gievrie. Det gjorde däremot Elin Kris-

tina Jåma. Elin Kristina är viktig i den här historien. Hon kommer från en 

renskötarfamilj i Nyvikmoen strax utanför Røyrvik. Hennes pappa var vid tillfället 

ordförande i reinbeitesdistriket, något han varit under många år och han är en av 

de framträdande personligheterna i Tjåhkere Sijte/Østre Namdals reinbetes-

disktrikt. Elin Kristinas mamma är från Jokkmokk och arbetar vid Åarjel-saemiej 

skuvle i Snåsa och är utöver det en framträdande samisk profil i det lokala samiska 

samhället. Elin Kristinas ena bror är renskötare i distriktet och familjen är, som i 

de flesta små renbetesdistrikt på sydsamiskt område, släkt med i princip alla sae-

mieh i området. Vid tillfället studerade Elin Kristina kulturminneforvaltning vid 

NTNU i Trondheim och hon gjorde sina praktikveckor som inventerare i projektet 

”Saemieh saepmesne – I det samiska rummet”. Elin Kristina har själv dokumente-

rat tillfället när hon och hennes team fann gievrie utanför Røyrvik, julidagen som-

maren 2010, i sin masteruppsats ”Funnet av gievrie – Prosessen fram mot in-

tensjonsavtale” som utkom 2011. Elin Kristina som satt i LND:s styrelse var en av 

dem som tog beslutet att rapportera in upptäckten av gievrie till myndigheterna. 

Elin Kristina och jag studerar samma sak. Jag kallar det för gievrie. Elin Kristina 

använder begreppen gievrie (i rubrik och inledning), gievriesæjroe (trumram), 

gjenstand och i enstaka fall runebomme, den vanligaste norska termen. Hennes 

ordval speglar den hon är och den kontext hon befiner sig i när hon talar. Inom 

ämnet kulturminneforvaltning är det norska begreppet gjenstand vanligt. Det kan 
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översättas till svenskans föremål. Sydsamiskans gievrie är dock ett ord som rym-

mer betydligt mer än det fysiska och materiella tinget som vi kommer att se senare. 

Saemieh i det här området vet hur en gievrie använts och hur den historiskt blivit 

behandlad. De är klara över betydelsen av de vanligaste symbolerna på trumskin-

net och hur nåejtie anses ha använt gievrie för sitt eget bruk. Flera saemieh som 

själva sysslar med slöjd har goda kunskaper i olika tekniker hur en gievrie byggs 

och en och annan bygger själv. Gievrie har en tydlig position som ett högt aktat 

men också symbolladdat föremål, kopplat till den värld som kyrkan förbjudit och 

försökt förinta.  

Elin Kristinas berättelse präglas både av hennes bakgrund och av det sammanhang 

hon skriver sin historia i: universitetsutbildningen i kulturminnevern. Hon tar ut-

gångspunkt i Norges rikes lag, 12 § Kulturminneloven, dess konflikt med det hon 

kallar ”ett samiskt tankemåte” och hur man försökt lösa detta i fallet med gievrie 

(Jåma 2011:3). Hon berättar själva händelsen ganska kortfattat i inledningen: ”En 

dag i sommer fikk vi finne gievriesæjroe, rammen til en runebomme. Ja, for det var 

sånn det kjentes, vi fant den bare ikke, men vi fikk finne den. Det var stort, det var 

viktig, artig, spennende, det ga utrulig mange spørsmål og samtidig et svar på, samt 

en bekreftelse på at bruken av gievrie også har funnet sted i Røyrvik.” (Jåma 

2011:1)  

Hon berättar också hur hon upplevde situationen personligen med ett språk som 

präglas av den grupp hon skriver för. Hon skriver: ”For meg personlig var funnet 

spesielt og det var med den dypeste respekt jeg fikk holde i gievrie da vi bestemte 

oss for å gjøre en rask dokumentasjon dagen den ble funnet. Vi fotograferte den, 

tok noen mål og tegnet en skisse. Den respekten som jeg følte, og dels fortsatt også 

føler for gievrie tror jeg kommer fra at jeg visste hvilken gjenstand dette var og 

er.” (Jåma 2011:15). 

Åskan ljöd allt närmre. ”Vi så på hverendre og la den forsiktig tilbake igjen på det 

samme stedet som den tidligere hadde blitt lagd. Vi fikk heldigvis lagd den på plass 

igjen før regnet kom, og takket for at vi fikk finne den. Vi ble enige om å la den 

ligge, fordi vi ikke hadde mulighet til å få den ned uansett, og dessuten kom reg-

net.” (Jåma 2011:19) 

Omedelbart ställdes frågan på spets: Vad skulle nu ske med gievrie? Redan på 

sidan två i Elin Kristinas uppsats redovisar hon frågor som dök upp: Hur gammal 

är den? Vem har använt den? När lades den dit? Varför lades den dit? Hur använ-

des den? Vad skulle ske med den när den hämtades ned? …och skulle den över-

huvudtaget hämtas ned? (Jåma 2011:2) Elin Kristinas berättelse fortsätter med att 

de som var med kom överens om att det var en sak för Luvlie Nåamesjen Dajve: 

”Vi tenkte att det var viktig at Luvlie Nåamesjen Dajve melte funnet til myndig-

hetene fordi gievrie representerer en del av kulturarven til alle samer i Røyrvik. På 
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det tidspunktet visste vi ikke nøyaktig hvordan kulturminneforvaltningen ville rea-

gera, fordi vi ikke hadde erfaring med slike saker fra tidligere. Samtidig så vi det 

som en mulighet til å få delta aktivt som en part i en vidare prosess når vi sto 

sammen som en organisasjon.” (Jåma 2011:15)  

Jag uppfattar det som att Elin Kristina talar utifrån att hon är saemie från området 

när hon säger vi i sista meningen i citatet ovan. På samma sätt tror jag Elin Kristina 

talar utifrån ett kulturminneförvaltningsperspektiv när hon berättar om själva fynd-

tillfället och att man först övervägde om det var en klövjekorg: 

Men når vi fikk se gjenstanden i dagslys ble sikkerheten omkring at det virkelig var 
en gievriesæjroe, rammen til en runebomme, større. Den var alltfor smal til å være 
en gæjsa, gjenstanden hadde små hull på ene kanten for å feste trommeskinnet, det 
var hull der håndtaket har vært festet og graverte linjer på sidene. Rammen viste 
også spor etter sammenfestning, som lignet på messingbeslag. Gjenstanden var i 
dårlig forfatning der som smågnagare har tatt sig til rette og satt sine spor. Til tross 
for gjenstandens tilstand, som ikke kan karakteriseres som intakt, var funnet stort. 
Jag tror jeg kan snakke for alle når jeg sier at det ble en helt spesiell stemning. 
Forundringer og spørsmål dukket opp, en genuin respekt for gjenstanden og ikke 
minst gleden for at vi fikk finne denne gjenstanden. Dette var en dag som jeg aldri 
vil glemme (Jåma 2011:18)  

 

Elin Kristina talar utifrån flera olika positioner. I gruppen som fann gievrie fanns 

tre saemieh från området, förutom Elin Kristina var det Meerke Laimi Vekterli och 

hennes pappa Jonar Thomasson samt Mariana Olofsson, saemie från svensk sida 

som var anställd i projektet. Den svenske arkeologen Erik Norberg som var ansva-

rig för projektet deltog också denna dag (Jåma 2011:19). Elin Kristina, Jonar, Me-

erke Laimi som var medlemmar i LND utgör en grupp ur vilken Elin Kristina talar, 

men hon ingår också i en annan grupp som hon talar utifrån i nästa andetag: grup-

pen som hade uppdraget att söka samiska kulturminnen.  

Reaktionerna vid upptäckten av gievrie är viktiga men vad som är minst lika viktigt 

för mina frågeställningar är vilka beslut som sedan togs. Det fanns, vad jag förstår, 

flera alternativ som beaktades i diskussionerna när Luvlie Nåamesjen Dajves sty-

relse sammanträdde samma kväll. Ett av dem var att rapportera in upptäckten till 

Sametinget, något som för övrigt är i enlighet med norsk lag. Hur diskussionerna 

gick och vilka alternativ som fanns är inte helt klart för mig men Elin Kristina 

berättar: 

På møtet snakket vi om hvordan vi ønsket å ta saken videre. Det ble nesten som en 
liten hemmelighet, mest på grunn av at vi var redde for at det ble kjent før vi visste 
hva vi ville gjøre med den, ble det så mange usikkerhetsmomenter i forhold til veien 
videre. Kom folk til å oppsøke plassen, selv om vi ikke hadde gått ut med hvor 
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stedet er? Røyrvik er et litet sted og kanskje ville det ikke være så vanskelig å gjette 
i hvilket område vi hadde vært i. Vi anså det som klart at den ikke kan ligge der 
mye lengre, og ble samtidigt enige om å ytre ønske om at den noen gang senare kan 
komme tilbake til Røyrvik, når det finnes egnet sted for oppbevaring. Jag fikk opp-
gaven med å medle funnet til Sametinget som har ansvar for samiske kulturminner. 
Vi ønsket at ting skulle gå riktig for sig, men samtidig var det fra første stund også 
et ønske om at vi skulle vaere delaktig i den vidare prosessen (Jåma 2011:19–20).  

Men det kunde ha gått en annan väg på Luvlie Nåamesjen Dajves styrelsemöte 

denna kväll, eftersom det visade sig finnas många sätt att tänka kring detta. Upp-

täckten av denna gievrie tyckts ha varit slumpartad och överraskande även om man 

gick efter ett tips. Jonar Thomasson som arbetat med samiska kulturminnen i kom-

munen sedan 1982 hade för flera år sedan fått information om att det låg en gievrie 

där, men hade inte tagit uppgiften på allvar, säger han själv. Någon eller några 

hade, med andra ord, vetat om att denna gievrie låg där den låg men varken rört 

den eller rapporterat till myndigheterna att den fanns där.  

Erik Norberg var projektledare för den norska gruppen i det norsk-svenska samar-

betsprojektet ”Saemieh saepmesne”. Redan dagen innan hade de varit på plats och 

Erik, Meerke och Mariana hade påbörjat en undersökning. Den dagen hade en få-

gelskådare dykt upp. Erik berättar: 

Fågelskådaren dök upp dagen innan vi visste att det fanns en gievrie på platsen. 
Mariana hade precis upptäckt vad som senare visade sig vara trumramen under häl-
len när han dök upp. Fågelskådaren hade studerat oss i över en timme sa han senare 
till oss. Trodde vi kunde vara äggtjuvar kanske. Han visade oss sen ett jaktfalkbo 
och en falkunge (precis flygfärdig), när han förstod att vi inte var några skurkar. Vi 
var å andra sidan till en början lite skeptisk till honom med… Vi avbröt i alla fall 
där utan att veta vad som fanns bevarat i berget och åkte hem. (Norberg 2013). 

Erik fortsätter: 

Dagen efter var även Jonar och Elin Kristina med förutom Mariana och Meerke. Då 
tog vi för första gången fram gievrie. Innan jag såg ramen i Marianas hand frågade 
jag henne, vad är det för något du hittat? Hon gav det nästan klassiska svaret:”– Ja, 
je kom te å bli förvånad”… och det kan man säga att vi blev.” (Norberg 2013) 

Han berättar för mig:  

”Man såg ju med hålen och sådär – det var en trumram, och då tänkte jag: `Varför? 
Varför har vi hittat det här och hur är det möjligt?´Jag trodde inte att det skulle ligga 
något sådant här ute i skog och mark nu. Jag minns hur jag tänkte `varför och vad 
gör vi nu?´. De två frågorna och så stod allt hår på armarna.” (Norberg 2012).  
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Han beskriver för mig hur alternativen kring gievrie såg ut och hur han fick en bild 

framför ögonen där han band fast det ovärderliga kulturminnet på ryggsäcken och 

gick ner med dyrgripen. Han insåg det ohållbara i detta, men tänkte också på den 

fågelskådare som iakttagit gruppen dagen innan då de var på platsen och att det 

rörde sig en och annan människa i området då och då, som skulle kunna upptäcka 

gievrie om de lämnade den. Erik berättar: ”Vi talade ganska länge om vad som 

borde göras och när vi väl beslutade om att lägga tillbaka ramen tror jag att alla 

var med på beslutet.” (Norberg 2013) 

Styrelsen i LND samlades kort tid efter upptäckten och där beslutades att låta saken 

gå vidare och man skrev en lista över vilka önskemål man hade från LND i frågan. 

Elin Kristina fick i uppdrag att kontakta Sametinget (Jåma 2011:19,20). 

Sametinget, Saemien Sijte, Vitenskapsmuseet 
och lagarna 

Elin Kristina ringde till Sametingets handläggare Dag Lantz som nyligen börjat sin 

tjänst inom organisationen och hade kontor i Snåsa. Han blev Sametingets hand-

läggare av ärendet. Sametingen har olika ställning i de båda länderna och länderna 

har också olika lagar beträffande kulturminnen. Sametinget i Sverige 

är ett statligt organ som förhåller sig till befintliga lagar och förord-

ningar och har endast en rådgivande funktion till Sveriges regering. 

Sametingets uppgifter och verksamhetsområden föreskrivs av Same-

tingslagen.52  

Norska Sametinget är officiellt sett inte ett statligt organ. Det är ett eget 

organ som ska representera samer i Norge och är inte underställt rege-

ringen, som i Sverige, dock finansieras Sametinget av staten genom 

Stortinget. Internationellt, i FN, räknas Sametinget varken som ett stat-

ligt organ eller en såkallad NGO, non-governmental organization. Det 

är ett slags mellanting. Sameloven reglerar Sametingets mandat.53  

För båda tingen gäller att det finns en politisk funktion och en administrativ. Poli-

tikerna sköter vissa områden och tjänstemännen andra. Tjänstemännen arbetar ut-

ifrån tydliga direktiv och utifrån statliga regler och lagar. Till skillnad från Same-

tinget i Norge har Svenska Sametinget inget förvaltningsansvar av kulturminnen. 

                                        

52http://.sametinget.se/1027 

53http://www.lovdata.no/all/tl-19870612-056-001.html#1-4 

http://.sametinget.se/1027
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Sametinget i Norge är ansvarigt för samiska kulturminnen på norsk sida 

av Saepmie från år 2001 och regionkontoret i Snåsa har ansvar för syd-

samiskt område i stort (Jåma 2011:31). Sametinget har därmed ett infly-

tande över vissa kulturminnefrågor. Det gäller dock fasta samiska kul-

turminnen – inte lösa. 

I fallet med Gievrie träder 2 kap. 10 § i Forskrift om faglig ansvarsfordelning mv. 

Etter kulturminneloven i kraft.54 Detta innebär att upphittade gievrieh tillfaller sta-

ten och landsdelsmuseerna, i det här fallet Vitenskapsmuseet i Trondheim. Men 

som Elin Kristina påpekar, är gränsen inte alltid glasklar mellan fasta och lösa 

kulturminnen, och det är en tolkningsfråga i vilken kategori gievrie i det här fallet 

hamnar (Jåma 2011:29). 

Ytterligare en person kom tidigt in i bilden och det var Birgitta Fossum, chef för 

Saemien Sijte som ägde projektet ”Saemieh saepmesne”, i vars regi gievrie alltså 

upptäcktes. Saemien sijte är en stiftelse under Sametingets förvaltning, vars verk-

samhet som museum är att dokumentera, bevara, forska och förmedla.  

Erik ringde Birgitta redan på vägen ner från den händelserika turen och Birgitta 

var överens om att låta sameföreningen ta ansvaret för beslutet. Hon säger vid vårt 

samtal att hon tycker att det var ett riktigt beslut som togs men om LND hade 

önskat att gievrieh legat kvar hade det varit full respekt för det (Fossum 2013).  

Saemien Sijte är det enda existerande sydsamiska museet och Birgitta företrädde 

Saemien Sijtes intressen i frågan medan Dag Lantz var Sametingets representant. 

LND som ville vara med i processen stöddes av Sametinget och Saemien Sijte. 

Från Sametinget och Dag togs kontakten vidare med den ansvariga myndigheten i 

Trondheim, Vitenskapsmuseet. Det fanns flera frågor som behövde redas ut mellan 

de olika grupperna. Mötet beskrivs av några som var med, som något trevande i 

början där olika personer hade olika uppfattningar om frågorna (Jönsson 2013; 

Norberg 2013). Ägandefrågan var det egentligen inte mycket att diskutera då lagen 

tillskriver staten ägandet och landsdelsmuseet förvaltningen, men idag har detta 

synsätt lyfts fram som djupt problematisk i flera forum och under så pass lång tid, 

att ingen var omedveten om att det var viktigt att komma överens i just denna 

grupp. Så upplevdes åtminstone den högste ansvarige från Vitenskapsmuseets, 

Birgitta Skars i sin attityd berättar Birgitta Fossum, Dag Lantz och Bertil Jönsson, 

ordförande i LND. Det standardavtal till överenskommelse som presenterades från 

Vitenskapsmuseet ansågs inte fungera här och man beslöt sig för att skriva ett nytt, 

                                        

54 https://lovdata.no/dokument/SFO/forskrift/1979-02-09-8785 
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bättre lämpat för just denna situation (Norberg 2013, Fossum 2013, Lantz 2013, 

Jönsson 2013). 

Ägarskapet tycks dock inte vara någon större fråga, varken för de saemieh jag talat 

med eller LND:s ordförande som, sedan han skrivit på det avtal som man senare 

enades om, istället betonas rätten till delaktighet i besluten som rör denna gievrie 

(Jönsson 2013). Elin Kristinas beskriver sina informanters reaktioner som att det 

varit stort, kanske lite för stort, fokus på själva regelverket men att det kändes bra 

att LND godtogs som en part i ärendet (Jåma 2011:22, 25). Det var kärnfrågan för 

LND. Ägarskapet blev däremot en avgörande fråga för de myndigheter och de mu-

seer som var inblandade: Vitenskapsmuseet, Sametinget och Saemien Sijte. Frågan 

är politisk, men också moralisk: samtidigt som lagen stöder norska statens rätt till 

gievrie så har Norge skrivit på Unescoskonventionen55 som stöder sa-

misk rätt till det egna kulturarvet (Jåma 2011:47). Ett så kallat intent-

ionsavtal formulerades och skrevs under av parter från Saemien Sijte, 

Vitenskapsmuseet och LND (Jåma 2011:17). När intentionsavtalet var 

underskrivet var det så dags för nedhämtning av dihte gievrie. Det kom inte att ske 

förrän i augusti 2011, alltså ett drygt år efter upptäckten, då jag också följde med.  

I hällregnet kom jag att, tillsammans med en liten grupp människor, få se den om-

talade platsen och den lilla skreva där gievrie legat i kanske 150 år. Platsen rymmer 

i sig fler gåtor: ett stycke märkligt trä som visar tecken på brand och benrester av 

ren i en skreva.56 Rejält blöta anlände nedhämtarna och en givrie i skyddande em-

ballage till Røyrvik kommunhus där gievrie visades upp för allmänheten som 

också hade möjlighet att ställa frågor. 

Mina frågor 

Under de inspelade samtalen har jag följt en frågelista med öppna frågor, men bara 

kastat ett öga på den då och då för att se att vi talat om allt. Frågorna utformades i 

hög grad efter erfarenheter och samtal med lokalbefolkningen i området. Mitt syfte 

har varit att få folk att berätta om sin syn på olika teman. Kovach skriver: ”In an 

indigenous context, story is methodologically congruent with tribal knowledges. 

A product resulting from research using a tribal-centered Indigenous Research 

                                        

55Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 

https://whc.unesco.org/en/conventiontext/  

56Jonar Thomasson har berättat för Erik Norberg att det var från denna aallije som han på 1980-talet, 
efter tips, i samband med Saemien Sijtes kulturminnesregistreringar hämntade ner en mjölkkagge 
som idag står på hembygdsmuseet i Röyrvik (Norberg e-post 2021). 

https://whc.unesco.org/en/conventiontext/
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Methodologies ought to have a strong narrative component as part of its method 

and presentation of findings.” (Kovach 2009:35) Jag försöker komma så nära be-

rättarnas röster som möjligt och jag har också försökt hålla mig till deras olika 

dialekter och ordval men har tagit bort upprepningar och sådant som kan göra bud-

skapet oklart när talspråk skrivs ned. Några har själva skrivit ned de avsnitt jag 

använt i text i samband med att de kontrollläst min utskrift av samtalet. Samtalen 

med de norsktalande har oftast gått på svorska vilket kommit mer eller mindre 

naturligt både för mig och för dem. Alla har inte önskat att ha det i text så och då 

har jag följt deras önskemål. 

Mina första frågor rör gievrie och hur man förhåller sig till den. Jag frågar också 

om hur man ser på att flytta gievrie. Var ska gievrie placeras när den flyttats? Hur 

ska den behandlas? Är den beskyddad och i så fall hur? Finns det likheter i samiskt 

förhållningssätt mellan hur man handskas med gievrie och med andra ting. Och 

hur ser likheterna i så fall ut? 

Förhållandet till platser har också berörts. Vi har talat om speciella platser och om 

det som kallas sjielesijjieh, som närmast kan översättas med offerplatser eller 

kanske snarare gåvoplatser. Känner man till sådana platser? Ger man själv gåvor? 

och känner man till andra som gör det? De döda och förhållandet till dem har varit 

en del av samtalen. Vi har pratat om deras närvaro, om de visar sig och om de 

hjälper. Här har även samtal om vad man kallar hjälpare kommit upp. 

Jag har också bett folk berätta om sin syn på religion och på vad som är religion 

samt vad man kan se som samisk religion, om man öppnar begreppet och talar om 

”levd religion” eller sådant man ser på och behandlar med respekt, vilket är hur 

mina samtalspartner gärna uttrycker det. 

Samtalen har också lett över till frågan vad som är samisk kunskap och hur denna 

överförs, liksom betydelsen av berättandet, hur man berättar och varför samt hur 

kunskap förmedlas i och runt berättandet. Kunskapsöverföring har också varit ett 

tema. Här har förhållandet till auktoriteter kommit in: vilka auktoriteter man haft 

och hur de varit kunskapsöverförare.  

Det sista temat har handlat om tystnaden kring de frågor vi talat om. Hur ska vi 

förstå tystnaden som är så vanlig i samiska sammanhang? Varför är det så tyst om 

de saker vi talat om i de här samtalen? Vi har också pratat om vad man väljer att 

prata om, med vem, och vad man inte pratar om alls.  

De inspelade samtalen har pågått i allt från 22 minuter upp till 1 ½ timme. Oinspe-

lade samtal med mina samtalspartner har många gånger pågått i flera timmar. De 

inspelade samtalen har skett i mitt hem, i deras hem, på deras arbetsplatser och på 

Sameskolan i Snåsa där flera samiska barn går och där vissa av dem också bor på 

internatet. Oinspelade samtal har skett i alla slags sammanhang i vardagen. 
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Samtal om gievrie 

Det första temat behandlar relationen och attityden till gievrie, om den har ett 

skydd, en vilja, om man kan flytta på den, var den ska placeras om man flyttar på 

den och hur man vill att den ska behandlas. Albert Jåma som själv varit med om 

att överlämna en gievrie till myndigheterna får inleda. 

Albert Jåma berättar gärna sin historia, även om han beklagar att han inte varit 

förberedd så att han minns alla detaljer. Händelsen utspelar sig några år innan vårt 

samtal, närmare bestämt i maj 1993. Några ungdomar som var ute och gick i mar-

kerna fann en gievrie vid Hustjønna-Rørtjønna i Nærøy kommune Torbjørn Møl-

levik heter upphittaren som kommer från Salsbruket (Jåma 2014). Albert berättar:  

”Så skull dem kok kaffe deroppe ved ein steinur. Der fann han (Torbjørn) kaffevat-
ten i ein sån liten kilde, eller ein bækk i alle fall. Og plutselig så ser han under en 
bit utav turv som heng utover steinan, en tregjenstand inni der. Da lura han vad det 
kunde vara for nånting. Og så tok han den fram å kika på den. Og han skjønte jo det 
att det her de var jo nå spesiellt. Det var ikke vad som helst for gjenstand det der. 
Medan undomarna diskuterade kring sin upptäckt så kom en stor svart føggel och 
satte sig i toppen på en gran. Och den satt där och kikade på dem hela tiden. Dem 
akkoderte lenge ka det va for nån ting den hadde funnet, og ka dem sku gjør me 
den. Føggeln satt der fremdeles. Men det vart ju sån att de tok den med seg ned til 
bygda. Da letta føggelen og kom bort. Så tok han (Torbjørn) den ned til far sin vet 
du, för å vise den fram. Og faren han vart jo helt likblek og sjokkert, og så sej han: 
`Den der bær du tilbake igjen øyeblikkelig! Det der er farlige grejer´. Ja sønnen han 
høll ikke med kofør var det var farligt det der da. `Ja det er gammelt samiskt det 
der. Nej, sånt mådu ikke rør eller ha nåkkå med og gøre. Ikke sikkert du grejer å 
hantere følgene´. Væl, væl han for nog ikke med den strakst. Men etter å ha tenkt 
seg om ringt han til meg samme kvell og fortalte det der. Og så sej han merkbart 
nervøs: `Eg har funne en merkeliteng under en stein oppe i fjellet. Eg tok den med 
heim. Eg veit ikke ka eg skal gjøre med den, for det blir sagt att det er en farlig 
gjenstand det her. Du må komme og sjå på den. Den skal visst væra samisk´. Jo, jo, 
eg vart jo ivrig selfølglig og dro bortover og såg med ein gång ka det var. Og det 
var selfølgeligt det som faren og hadde sagt. Han haddejo fortalt gutten hva det var 
for nokko. Så han (Torbjørn) vart ikke nå overasskad når eg bekrefta det, att det var 
akkurat det det var. Men… Og så sporte han meg om eg vill overta den. `Kan du 
ikke overta den her du..?´ For han var ikke sikker ka han skulle gøre med den egent-
lig. Ja, det skulle eg vel kunna det. Og så etter eg hadd putta den ned i bæreposen, 
å liksom overtatt den, så sier han: `Er det heilt sikkert nå at det ikke kjem til å skje 
meg nåkkå?´`Ja, sej eg. – Når du var så förnuftig at du behandla den pent og varsla 
meg så´. ̀ Ja, den kom jo i rette hender, så de vart vel greit da´, sej han.» (Jåma 2012; 
2014) 

Albert menar att den kunde ha hamnat på avvägar och att detta var ett föremål som 

inte hör till enskilda personer, utan till det samiska folket, även om det inte alltid 
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varit så. Albert berättar att han gjort en beskrivning med fotografier (registrering) 

som han sänt in till myndigheterna (Jåma 2012; 2014). 

Alberts berättar vidare hur han först kontaktade Saemien Sijte och sedan Det 

Kongelige Norske Videnskabers Selskab-museet (från 1993 Vitenskapsmuseet) i 

Trondheim. Där förklarade han att han ville att denna gievrie skulle bli väl tillva-

ratagen så att den skulle bli konserverad och inte multna. Eftersom omständighet-

erna var sådan att Trondheim hade bättre möjligheter att ta vara på den så hamnade 

den där sedan en ansvarig person själv kommit i bil och hämtat den (Jåma 2012; 

2014). 

När jag frågade om Albert hade tveksamheter till att lämna gievrie till myndighet-

erna förklarar han att visst hade han det. Han säger: 

”Men eg anser jo slik at utifra det here her som vi kanskje har blitt opplærd, ska vi 
bæra tillbaka den igen og sette den der den var. Men så er det det at hvis all samisk 
kultur skall gjemmes bort, ka har vi egentligen for slags nytta av det, altså det sa-
miske felleskapet? Vi må ikke sette vårt lys under skjeppen, men la det skinne på 
vore ting og vår kultur, slik at det ikke går i glemmeboken. Da blir dem jo til ingen 
nytte for det samiske felleskapet i fremtiden, hvis våres historie forsvinn i dølgsmål. 
Derfor må det jo være åpenhet om sånt. Selvsagt under ordnede og forsvarlige for-
hold.” (Jåma 2012; 2014). 

Jag noterade detaljen i Alberts historia att medan ungdomarna diskuterade kring 

sin upptäckt så kom en fågel och satte sig i toppen på en gran. Jag frågade om det 

betydde något viktigt. Albert svarade: ”Dem ble i allfall sterkt preget av det, i følge 

Torbjørn.” (Jåma 2012; 2014) Att fågeln satte sig så nära i en grantopp och tittade 

på dem upplevdes av de närvarande ha en mening kopplad till att de funnit gievrie, 

såsom jag förstår Albert.  

Det finns även en upphittad gievrie på svensk sida. Per-Olov, bosatt i Ankarvattnet 

i Frostviken, Jämtland, begav sig ut på ett uppdrag på 1950-talet. Han rörde sig i 

ett område relativt nära bebyggda trakter, men kom att ta en liten sväng på ett 

område där det inte var självklart att gå, då hunden gjorde en liten avstickare. Det 

var där han fann en gievrie. Han hade inte funnit den om det inte varit för hur 

hunden gick. Det fanns alltså en mening i att hunden tog den vägen. 

Varken ungdomarna, som Albert berättar om, eller Per-Olov, som fann gievrie på 

svensk sida, är saemieh, men det är uppenbart att de ändå var medvetna om att 

gievrie är ett samiskt föremål och förknippat med särskilda krafter. 

När jag frågar Ida om hennes förhållningssätt till gievrie säger hon att det är något 

hon vill veta mer om. Man vet så lite och hon upplever det som i hög grad ”tapt 

historie”, det är inte så länge sedan menar hon. Hon är nyfiken och beskriver sin 
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inställning till gievrie i ordet ”respekt” precis som flera av mina andra samtalspart-

ner gör (Ida 2013). 

Det gör även Inger som menar att hennes respekt för gievrie gör att hon inte heller 

finner någon. Andra saker hittar hon, berättar hon. Men ingen gievrie (Inger 2013). 

Elin Kristina skriver i samband med redogörelsen för hur de fann gievrie: ”For-

undringer og spørsmål dukket opp, en genuin respekt for gjenstaden og ikke minst 

gleden for at vi fikk finne denne gjenstanden.” (Jåma 2011:18) 

Redan här har det visat sig att gievrie är ett föremål som respekteras och skall visas 

respekt. Att finna en gievrie sätts ofta i ett meningssammanhang. Att det inte är 

oproblematiskt att flytta en gievrie från den plats den lagts kommer också fram, 

och jag ska låta fler röster tala om detta. 

Thure Åhrén (2017) har öppet sagt att han vänder sig emot att gievrieh ska flyttas 

från de platser i markerna där de lagts. Han deklarerade detta för ett antal år sedan, 

vid ett mindre, lokalt seminarium. När frågan kom upp vad man skulle göra om 

man hittade en okänd gievrie ute i landskapet: ”Jag skulle lägga undan den bättre.” 

När jag berättar om mitt forskningsämne, säger Thure som är en respekterad äldre,: 

”Gievrie – ett av de mest laddade ord som finns i sydsamiskan.” Han undviker inte 

ämnet som så många andra gör; det beror delvis på att han känner mig sedan länge, 

men det märks att han tänkt igenom vad han talar om och att han inte räds över att 

säga något kontroversiellt. Jag har själv aldrig hört någon annan officiellt ta ställ-

ning för att en gievrie ska ligga där den lagts. Däremot uttrycker mina samtalspart-

ner oftast en sådan tanke, om än ambivalent, när jag talar med dem en och en. Ofta 

i omskrivningar. De har lärt sig detta men tar själva, intellektuellt, ny ställning 

utifrån nya omständigheter idag.  

Heikka berättar också för mig att han öppet sagt att han är helt emot att man tar 

fram gievrie från den plats där den lagts. Han menar att man i så fall skulle ta en 

diskussion med någon med ”blodsband till gievrie”. Han tror inte gievrie ligger av 

en slump där den ligger, utan att platsen är vald och att den ska stanna inom det 

geografiska område den hör hemma. Han drar paralleller till renmärken som stan-

nar inom området och går i arv. Han menar att det inte går att flytta ett renmärke 

20 mil, det hör till området. Det är även så med gievrie, säger han, att om du för 

bort gievrie från området så tar du inte bara kraften från gievrie utan du tar bort 

gievries kraft från din familj (Kappfjell 2012). 

Inge föreslog i ett samtal att man kan ta en bild på gievrie och lägga tillbaka den, 

ett förslag som även Ol-Mathis ger: ”De skul ha tatt ein bilde og lett den ligge på 

plass – og de er min meining.” (Inge muntligen; Ol-Mathis 2013). Han säger att 

det är gammalt samiskt skick att låta gievrie ligga, om det är så överallt vet han 

inte men: ”je har då lerd meg sån” (Ol-Mathis 2013). Albert säger att om han själv 



171 

funnit en gievrie är det inte säkert att han tagit den därifrån. Han säger till och med 

att han antagligen inte hade gjort det, men att nu var det inte han som fann den. 

Han menar att då var det inte längre hans sak att lägga tillbaka den. Det måste i så 

fall den som fann den göra (Jåma 2012; 2014). Det är det tydligt att han kommit 

fram till ett förhållningssätt som han är klar över och kan motivera.  

Vi går tillbaka till Ida. Hon säger att om hon själv hade funnit den hade hon nog 

inte tagit den därifrån men delat informationen med någon. Hon tror inte att hon 

hade gått direkt till ansvariga myndigheter. Om det hade varit i hennes hemområde 

hade hon pratat med sin familj först och tagit det vidare därifrån. Vad som hänt 

senare lämnar hon öppet. På frågan om det är rätt att flytta en gievrie som man 

finner i naturen tvekar hon. ”Det spørs. Kanske ikke.” Hon menar att det är ett val 

man måste göra. Hon menar också att man måste fråga sig själv varför: ”Ka er 

hensikten me å flytt den?” Hon menar att:  

”Nån gievrie må vi jo bevar, det er jo bra att folk får sjå en gievrie. Men kanskje 
ikke alle er ment til å bevares. Det er nok meningen at noen blir igjen og går tillbake 
til naturen. Men noen bør bevares som en dokumentasjon. Det er jo opp til den som 
finner den, hva man velger å gjøre. Jeg stoler på de arkeologer i de samiske miljøene 
som jobber med nettopp dette i dag. De hadde en veldig fin prosess i Røyrvik etter 
at de fant en gievrie. De gikk først og informerte lokalbefolkningen. `Hva synes 
dere vi skal gjøre?´ Det var ingen som tok den og dro ned den med en gang.” (Ida 
2013) 

Här tar Ida upp temat hur kunskap överförs, som jag kommer att återkomma till: 

hon skulle vända sig till familjen. Många kunskaper stannar också inom familjen, 

vilket leder till särskilda kunskaper inom familjer och släkter. Det kan röra sig om 

alla slags kunskaper, från ornamentik till sätt att handskas med konflikter. Det här 

är återigen ett exempel på familjekunskap och släktkunskap som återkommer i In-

digenous methodologies och som kräver särskild metod för att få kunskap om Ko-

vach 2009:16). Exempel på familjekunskap återkommer ofta under de olika sam-

talen. 

När Meene talar om gievrie säger hon:  

”E har delte tanka, e har ein del tå meg som sei at den burde fått ligg igjænn fordi 
den er ein del tå plassen og den har ein historie bak seg, heile stedet burde ha blitt 
bevart i seg. Men så tenke e på sjelve gjenstannen, tromma, gievrie at den burde ha 
blitt tatt vare på og, å ikke bærre ligg å rotne, så den burde den blitt fløtta så den 
kunna blitt bevart my lenger. Så sånn sett er det delte tanker.”(Kappfjell 2013; 2014) 

När jag frågar vad hon själv skulle gjort om hon om hon funnit en gievrie ute svarar 

hon att hon skulle ”holdt kjæften min om d, men muligens sagt d t søstra mi”. 
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Mariana berättar i vårt samtal att hennes arbetsuppdrag i hög grad avgjorde beslu-

ten. I och med att hon fann gievrie i ett sådant sammanhang. Beslutet kunde ha 

blivit annorlunda om hon funnit gievrie i sitt hemområde och om hon inte varit ute 

i uppdraget att registrera kulturminnen. Upptäckten delade hon med sin aahka och 

aajja som hon ringde efter upptäckten (Olofsson 2013; 2014). 

Flera av mina samtalspartner säger att om de funnit den så hade de absolut inte 

tagit med den, inte tagit den in i sitt hus. En av mina samtalspartner berättar om ett 

annat samiskt föremål som de funnit i landskapet och som de meddelat ansvariga 

att kunna hämta men som blivit kvar i naturen ändå. Min samtalspartner känner att 

denne helt enkelt inte kan ta den därifrån så den ligger där och ruttnar (Laila 2012).  

Sammanfattningsvis så har mina samtalspartner en kluven inställning till att flytta, 

lämna in och registrera en gievrie som de hittat. Det är betydelsefullt om det är 

upphittarens hemområde eller inte, i vilket uppdrag man fann den, och hur mycket 

man kan veta om intentionen hos den som lagt den där, vart och varför den ska 

flyttas. Att gå vidare med saken innebär ofta att man talar med någon eller några i 

förtroende, gärna familjen. Det kan mycket väl hända att saken förblir en hemlighet 

som inte talas om till andra. Att tänka med varandra i lugn och ro är innan något 

görs är viktigt. 

Varför ska gievrie tas om hand och var ska den i 
så fall förvaras? 

När det gäller hur gievrie ska tas om hand och var gievrie ska ta vägen har ingen 

av mina samtalspartner uttryckt att de själva för egen del önskar äga och förvara 

den. Flera talar däremot om var och varför gievrie ska visas upp och förvaras. 

Att visa samisk kultur är viktigt för Albert: ”Og ikke minst utat. Vi må jo gør vår 

kultur kjent utat og, eller så blir vi jo oversett, ikke sant?” Albert talar om omvärl-

dens svårigheter att acceptera samer och att det är ett skäl att visa fram det vi har. 

”Det her storsamfunnet og verlden kring oss dem må overbevises at vi virkelig har 

en fortid for å kunne akseptere oss i nutid og fremtid.” Han trycker på att” dem 

aksepterer ikke at vi har kultur og historie hvis vi ikke kan vis at det fins spor etter 

det.” (Jåma 2012;2014). 

Även Inger talar om vikten att visa upp sin närvaro, men hon vill inte fastna i att 

det är politiskt viktigt utan hon vill ”lyfta det till ett högre plan” att visa samisk 

existens som folk. Även om hon själv inte skulle vilja finna, flytta eller ta hand om 

en gievrie så tycker hon det vore en fantastisk sak att få visa sina barn. ”Om de 
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skulle känna samma respekt så är det helt fantastiskt, om man kan förmedla den 

känslan” menar hon (Inger 2013). 

Lajla, som är mycket kluven till att föra bort gievrie från platsen, undrar om den 

kommer att bli behandlad med respekt och om den kommer att hamna långt bort 

och inte i närmiljön. Hon kommer in på frågan om vikten att visa på samisk närvaro 

och om hon funnit en gievrie hade det varit viktigt för historien och framtiden att 

visa fram den menar hon. Det hör samman med att kunna bevisa rätten till land 

och vatten. Det har varit saemieh här. Det har med ett större sammanhang att göra 

– att vi kan bevisa att vi har varit här väldigt länge – och om man finner en, har 

man rätt att vara tyst då? (Lajla 2012). 

Sammanfattningsvis önskar mina samtalspartner att gievrie ska finnas så nära 

fyndplatsen som möjligt, att den ska ligga så att den blir tillgänglig för dem som 

vill se den men det är också viktigt att den läggs på en plats där den kommer att 

respekteras. Ett starkt och återkommande argument varför den ska visas fram, är 

att den bevisar samisk närvaro i området. Men åsikten finns också att inte alla gi-

evrieh måste tas fram. Däremot har några uttryckt att man önskar att den ska tas 

om hand för att bevaras, av museer eller liknande. Det finns också en önskan om 

att förvara den i närområdet, lättillgängligt för alla. Det var också LND:s önskan 

att beakta Røyrvik som en möjlig förvaringsplats.  

När jag frågar om gievrie har en vilja, eller ett beskydd, kommer ofta frågan om 

meningen upp. Även Erik berättar att han ställde sådana frågor när de upptäckte 

gievrie: ”Varför har vi hittat det här och vad är meningen?” 

När jag frågar Meene om något beskyddar gievrie svarar hon:”Ja, d e vel om man 

vil dra inn d samiske gudan. D e vel dæm som kan beskytt den da, og den religiøse 

trua kan vel og beskytt den. Saemieh er vel meir forsiktig vil e tru me gievrie, sku 

e tru, ettersom dæm veit meir om den, enn ka laedtie har. Di ser den meir som ein 

gjenstan – vi ser den meir som ein heilhet.” Hon är osäker på om gievrie själv har 

en vilja men att den åtminstone förr i tiden kan den ha haft det. (Kappfjell 2013; 

2014). En av mina samtalspartner talar om att stenen där gievrie låg gömd i sig 

fungerar som ett beskydd (Maja 2013; 2014). 

Lajla tror att gievrie kan ha en egen vilja, den är ju mytomspunnen. Men vem 

vet…? Kanske är vi mer förnuftiga om vi säger att vi inte kan säga att den inte har 

det? säger hon. Man är så osäker på det här att man inte tar någon chans. Hade den 

varit väldigt beskyddad, så att vi inte skulle finna den, så hade vi inte funnit den. 

Det kanske var meningen att någon skulle finna den, men vad var meningen? (Lajla 

2012) 

Mariana sätter sin egen roll i ett meningssammanhang och talat om att alla som var 

med vid upptäckten hade sina olika roller. Själv var hennes roll att vara där just då, 
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men där menar hon att hennes del i det hela slutade. Hon säger: ”Det ha ju vare 

som, att det aldri va meningen att ja skull fara dit upp igen.” (Olofsson 2013; 2014) 

Att olycka kan drabba den som tar en gievrie från sin plats är väl känt och i Alberts 

historia möter vi tanken även hos upphittarens pappa, som inte själv var saemie. 

På frågan om gievrie har en egen vilja svarar Ida: ”Det kan høres ut sån på historier 

man har blitt fortalt.” Det framkommer senare i vårt samtal att hon tänker på histo-

rier om att olika negativa saker kan hända om man tar en gievrie från sin plats. 

Hon säger att det finns mycket respekt för gievrie hos folk, och att hon känner 

respekt för gievrie men att den inte är något hon är rädd för (Ida 2013). Jag har 

stött på sådana berättelser i arkiv (Kroik 2001:30–32). Några av mina samtalspart-

ner tar upp olyckstanken men bara i förbifarten. Starkare framhåller de normen att 

inte flytta det som är lagt. När jag frågar Meene om hon tror att det var meningen 

att man fann den säger hon: ”D e vel ein meining me alt, men om d va meininga at 

den sku bli fløtta d veit e ikke.”Jag frågar: ”De er forsjell på att flytta den och att 

finna den?” Meene: ”Ja.” (Kappfjell 2013; 2014).  

Samma tanke uttrycker Ol-Mathis: ”Det kanskje var meiningen at den skul vises 

fram, at den har funtes i område, att de er ein del av samisk historie, men jeg veit 

ikke om de skul taes derifra, för rein og styggvær kom de.” (Ol-Mathis 2013). Flera 

jag talat med uttrycker sig liknande. 

Inger säger att hon tror att om man skulle råka finna en gievrie så bör man fråga 

om man får ta den, och att hon tror att det skulle visa sig. Hon betonar vikten av 

att befinna sig i en sådan situation med respekt (Inger 2013).  

Lajlas förhoppning är att gievrie ska få vara på Saemien Sijte eller komma tillbaka 

till Røyrvik men chansen att den ska komma dit är nog inte så stor, tror hon, ef-

tersom det inte finns sådana lokaler som den kan vara i. Den måste ju bevaras på 

ett visst sätt. När man nu har tagit ner den så ska den ju vara synlig för dem omkring 

som önskar det. Det är viktigt att den inte göms bort på något lager (Lajla 2012). 

Att den ska ligga i ett magasin, dold för dem som vill se den, är många uttalat emot. 

Flera nämner att gievrie hör till det samiska folket och önskan om att få behålla 

den, åtminstone vara delaktig i processen, uttrycks gång på gång. Om nu en gievrie 

tas från sin plats är det en tydlig önskan att den ska ligga så nära den plats man 

funnit den som möjligt. Det är de vanligaste önskemålen mina samtalspartner har. 

Frågan om placeringens var och hur hänger dock på praktiska omständigheter. Rätt 

förvaringsmöjligheter, rätt säkerhet, möjligheter att visas upp för den som vill se 

och själva regelverket och gör det svårt för dem att ge svar. Men åtminstone två av 

mina samtalspartner uttrycker samma önskan: att gievrie fått ligga kvar där den 

legat i landskapet, inglasad i en monter (Kappfjell 2013; Brita 2013). Det är en 

lösning som skulle bättre stämma överens med samisk tradition i en ny tid, med 
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nya tankesätt och behov, och inte låst till en kolonial tanke om ett centralt kun-

skapscentrum. 

Sammanfattningsvis talar mina samtalspartner ibland om någon form av skydd gi-

evrie har – gudar, stenen själv – eller så har gievrie ett naturligt skydd i sig. Oavsett 

vad som skyddar så sätts gievrie i ett meningssammanhang och det som sker med 

den likaså. Det gäller att finna och respektera den meningen och att relatera till de 

viljor som kan finnas. Detta är en norm och ett ansvar. Gievrie tillhör 

det samiska folket kollektivt och om den ska flyttas måste den vara 

tillgänglig så att det samiska folket kan se den. Gärna inom det samiska 

samhället. Att ha fått finna gievrie är det inte detsamma som att man 

får ta den från platsen.57  

 

Varför ska saker gå tillbaka till naturen? 

Att ting ska återvända till naturen är lite av en självklarhet i samtalen. Få går in på 

varför de ska så – det är bara naturligt. Albert tror att en anledning till traditionen 

att lägga undan saker i naturen är: 

”Nu har den germanska, norrøna befolkningen tagit fra oss alt det vi har. Ska vi inte 
få ha dette her ifred heller? Til og me dette ska de ha. Det va jo ein måte å sjå det 
på. Ein måte å sjå det på er at man mista jo landet, sin tro og sin religion. Mestepar-
ten av kulturen har vi mista gjenom missionsarbeidet og den nasjonale politikken 
til landene vi bor i. Og missionsarbeidernedemoniserte den samiske religionen. Og 
de største og mest symboltunge uttryck for den samiske religionen,…. det var jo 
gievrie, offerplassene og gravstedene. Så det var jo sån speciellt serskilt ømtåligt 
tema og det måtte en ikke ha nånting med å gøre liksom, så ber den tilbake, for det 
kan jo hende at den kan vær demonisk. Kanske er det sant som missioneran sej. 
Sånn sa dem som va veldigt kristne.” (Jåma 2012) 

Demonisering och skamtänkande ger en möjlig förklaring till varför de kristna sa-

merna gjorde sig av med gievrie, men inte varför man lade den just i naturen. Några 

har däremot kommit in på likheterna med att låta gievrie ligga kvar och liknande 

skick ur samisk tradition.  

Lajla (Lajla 2012) berättar att hon tänker sig att man gömde gievrieh för att myn-

digheterna vill ta dem och bränna dem och då blev de lagda där för att, som hon 

                                        

57 Mustinen 2018 ger en inblick i samisk traditionell syn på att ta saker från en plats i sin artikel ”He might come 

back”. http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n4626/pdf/ch03.pdf  

http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n4626/pdf/ch03.pdf
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uttrycker det ”å ikke bli ødelagd”. Hon funderar över intentionen: gömde de dem 

där för alltid, eller för att de skulle kunna hämtas och användas? Det är inte lätt att 

veta om de hämtades ibland men de blev i alla fall gömda. Hur ska man veta om 

den som gömde den tänkte att: nu gömmer jag den för att den ska bli jord, eller för 

att ”jag ska använda den igen?” Vi vet inte. Men hon gör en parallell till en plats 

där hon vet att att man lade bort några saker som inte skulle användas igen och då 

sades att den som fick veta om den platsen inte fick berätta om den för andra. Inte 

heller hämta dem ”… for de ska ligg her, vi er ferdig med den tia”. Ibland när man 

lade bort saker berättades ingenting för någon. Som hon säger: någon fick veta och 

någon inte, men för den man kunde lita på berättade man.  

Fortfarande är det så när man finner något som är märkligt i landskapet, som kan 

vara känsligt. Att man endast berättade för dem man litade på – de som inte gick 

och hämtade det som lagts för att ligga – jämför Lajla med inställningen till gievrie. 

Som flera av mina andra samtalspartner undrar hon: Vad menade de som lade dit 

gievrie? Det är dubbelt, säger hon: Vi borde ju ha någon som blir bevarad till den 

tid som kommer, för om vi inte har någon bevarad så har vi ingen historia som 

bevisar att vi varit precis här. Då har vi bara de gievrieh som ligger på museerna i 

Stockholm, i Køpenhamn, någonstans utomlands. Och så har vi historia och munt-

liga berättelser eller kyrkoböckernas uppgifter. Hon avslutar eftertänksamt: ”Og så 

har vi det her at… kanske hade det hade vøre best om den hade fått bli kvar der 

den var, fordi de kanske antagligen var meninga at den skul få lov å va der.” (Lajla 

2012) 

Här drar Lajla drar alltså en parallell med andra föremål, redskap, som hon känner 

till, och hon nämner också den vanliga traditionen att bara vissa fick veta var och 

vad som lagts undan. En intressant sak är att Lajla, som ett skäl att låta tingen ligga, 

nämner att de som lade dem där var färdiga med den tiden. 

Inger säger också att hon lärt sig att man lämnar andra föremål, som ben, och dessa 

ska man låta vara. Hon har lärt sig att det som man lämnat ska ligga kvar, utan att 

hon egentligen vet varför. Men hon säger att det är viktigt att lämna fint efter sig 

även om man bara gjort upp eld och grillat korv, och man lämnar inte så för någon 

annans skull, utan för att det ska vara så. Överföringen av dessa tankar är i hög 

grad levande och jag återkommer till hur, i mitt samtal med Jonar senare. 

Att saker ska gå tillbaka till naturen är något naturligt; Ida, Jon Paul och många 

andra ger exempel från samisk vardag, som att dearve gåetie, torvkåtan, oftast inte 

rivs utan får multna ner av sig själv. Bengömmor är ett annat exempel, och Mahte 

sa som vi såg när min dotter tappat sin kniv i ett buskageoch vi inte kunde hitta 

den: ”Det som backen har tagit har backen tagit”. Därmed slutade vi leta. 



177 

Næjla Jomas historia 

Næjla Joma berättar en historia för mig som jag återger i dess helhet eftersom det 

finns fler intressanta saker att diskutera. En av dem är styrkan i tanken på att ting 

som lagts ska ligga. 

”Å då har jag fortalt en historie førr om når jag var med Elsa å kika på mælkeutstyre 
som va under ein stein åtme Follersvatne, Vuetlejaevrie. Elsa de var tjitjie åt Albert 
som var gift med jyøne åt meg. … Jeg kjem int på vilket år de var. 72 måtte de 
antaglig vara. 72–73. I vart fall var det när en Rasmus å Jon Ante kom fløttandes til 
distriktet der. Den sommarn åt a Elsa… ja vi va allen oppi Folldalssvatne der… Så 
sa hon at hon skul vis meg da de utstyre som dom brukt når dem mælka for de hadd 
a voana å a vaåahkka lämna under ein stein når dem mælka nåenesne… å hvis jeg 
inte kjem på heilt feil så var det runt 56. 1956 dem, siste gangen dem buhtien sån 
ordentlig då. De vil si att dem tog reda på mælka å hadd dem i… koka ost eller…De 
e bare int at de mælka for kaffe utan sån der ontlig mælking. Å de va på 56 der 
omkring. Dom sluta med det der å då tok a aahka…. Om de bruka ha det där utstyre 
på den där plassa det veit eg ikke, men ho sett de i vart fall dit, utstyre. De va.. og 
Elsa fikk, ifølge Elsa sa så fikk a vara me hon hadd då vørte påvisst den plassa av 
aahka da, om de var i etterti eller om de va samma åre de vet int eg da. Men hon 
fikk vissta tå den der plassen å gjømt der utstyre under en forutsettning at hon ikke 
rørd de. Ikke ta nånting derifrån de var nån sån. …. Å de ha jo Elsa lova at. Nej då 
ho skul int rør de der utstyre der da. Så var det den der sommarn 72 eller 73 då. Vi 
var allen opp ved Follersvatne. Eg trur de var ennu mens dihte guetie sto, ell som 
de bodd i en guetie før en Albert byggd hytt. Da sej a åt meg at hon skul vis med en 
den der plassen der aahka har lemna då utstyre dom brukt ner dom mælka, og då 
mått eg lov at eg ikke rørd nåkkå utstyre der ner eg fikk sjå det. Ja da, det var ikke 
nå problem de. De lova ja dyrt å hellig…. Vi for nog gåendes dit å få nog leita i 
dihte aarehke en stunn… og så fann vi den der stein der…. lihpie. Så kika vi unner 
der å. Der kjem eg på. De eg kjem på eg såg de er jo, de var nahpie der. I vaer fal 
ein. Å de va deajvoe, kanske at de var fler å de kjemm eg….. ein var det nog i vaert 
fall. Å så var det en bunte med skreavvah. Og de var kanske nåkke mer inni der men 
de kjemm eg ikke på vad de var för nånting. Men de som liksom var de….ein bilde 
som eg har mest idag da…. ner jeg kik inni hjernen min. De eg ser idag det er akte 
nahpie som står litt på skrå gjørn. Og så ser det ut som han væx utav berge. Men det 
er vel det at foråttnelse har etet opp dihte nahpie så det er bare da øverste delen av 
dihte nahpie, og skafte de står litt sån… se de ser ut som den kjem ut ur berge, dihte 
daelje voe det er det bare ein kant igen tå. Og så trur eg det var nå skreavva som var 
mellom nå steina der. Dem var de ikke nå speciellt me då. Så det fick eg sjå.” (Joma 
2012) 

Det spännande med Næjlas historia är att den också visar hur minnena om föremål 

och deras användning fortlever genom att Elsa visade detta för Næjla. Næjla som 

är en god historieberättare har också fört denna kunskap vidare, inte som ett ting, 

utan som en historia och i historien finns kunskaper om personer: Elsa och Næjlas 

släktförhållande till henne, svärmor och svärfar och de som mjölkat där och lämnat 

mjölkningsredskapen. I historien förmedlas också kunskaper om platsen, andra 
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platser, år, vad som hände samma år, hur tingen såg ut som Elsa visade, hur långt 

förruttnelsen gått och efter hur lång tid. Historien bär en mängd viktig kunskap 

direkt relaterad till Næjla och hans omgivning. Beroende på hur mycket den som 

lyssnar vet innan – om personer, området och tiden ifråga – desto mer kommer ut 

av historien. Jag har suttit tillsammans med flera saemeieh och någon har berättat 

en historia. Jag har tänkt på hur livligt samtalet blir om de som finns med kan fylla 

i med kunskap kring någon av de nämnda. Någon gör en kommentar som att ”ja 

sådär gjorde de hos oss också” och så kan det komma en ny historia. Alla dessa 

samtal och alla dessa historier är fyllda med kunskaper om saker som är viktiga på 

olika sätt; kunskaper som för gruppens deltagare närmare varandra i en gemenskap 

som gör att den som inte kan relatera till det som berättas hamnar helt utanför. 

Kulturell kunskap ger mer kulturell kunskap. 

I Næjlas historia finns en uttalad önskan om att mjölkningsredskapen skulle gå 

tillbaka till naturen. Liknande berättelser har jag hört när det gäller sjielesijjieh: 

inget ska röras eller tas därifrån. Platsen ska heller inte röjas utan får bara uppges 

till de allra närmaste. Eller bara till någon. 

Sammanfattningsvis uttrycks i mina samtal att det är en tradition att låta saker gå 

tillbaka till jorden. Tanken kan ha en grund i att saemieh blivit fråntagna så mycket 

av sitt kulturarv, men det finns många liknande tankegångar som att det som mar-

ken tagit har marken också rätt till. Det som kommer från marken ska också till-

baka till marken. Det som tjänat ut och inte används längre ska lämnas tillbaka. 

Sättet att tänka kan sättas samman med en attityd till landskapet som levande.  

Förhållandet till de döda 

När jag frågar om de döda blir bilden av ett levande landskap tydligare. I samtalen 

kommer det fram idéer om hjälpare som mina samtalspartner har olika relationer 

till. Likaså har särskilda platser, på olika sätt, speciell betydelse. I mina samtal talar 

vi om de döda, där tanken är att de finns med i omgivningen, befolkar den, och gör 

den levande.  

Inger känner personer som sett dem. Hon menar att de kan hjälpa. Främst genom 

att man inte är ensam. Man kan be dem om saker och om hjälp när man behöver, 

men inte för ofta. (Inger 2013)  

Även Ol-Mathis kunde berätta om en avliden han kände som visade sig för honom. 

Han såg det som att denne bara ville visa sig för att ge en hälsning. Om de döda 

säger han: ”De finns for å passa på deg. Jeg ha sedd folk som ikke er her mer og 

de har alri vært ont. Hvis du ser dem så kjenn du hvis det er ein go følelse å se dem 

eller ikke. Om de er gohet i dem. Jeg har sedd nån stycken å de er ikke ondskap 
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der. Får meg er det sån at de vis seg for å pass på el så er de nåt ooppgjort.” (Ol-

Mathis 2013) 

Jonar berättar om de döda: Ja, jag har pratat med syskonen om det och vi tror att 

de ser oss i alla fall. Han har själv inte sett dem. Men han säger att han tror någon 

av dem har gjort det. Men, tillägger han finurligt, för forskare ska man inte lämna 

ut allt eller andra (Thomasson 2012; 2014).  

En del tycks ha kontinuerlig kontakt med någon särskild avliden, kanske en anhö-

rig. En av mina samtalspartner berättar omen sådan regelbunden kontakt och säger 

också att hon får hjälp av denne. Flera av mina samtalspartner har sådana eller 

känner någon med sådana kontakter. De ses som naturliga och varken onda eller 

goda. En del menar att de hjälper 

Att vissa människor har särskilda gåvor kommer upp i mina samtal. Inger talar om 

att vissa människor har vissa gåvor. Dessa kan vara på ont och gott. En gåva kan 

vara en börda. En tyst kunskap som inte man gärna pratar om eftersom man märker 

att andra inte delar samma upplevelser som man själv (Inger 2013. Samtal, inspe-

lad). Att kunna kommunicera med de döda kan vara en sådan gåva. Flera doku-

menterare och forskare tar upp den närhet som saemieh har till de döda. Lilian Ryd 

skriver till exempel hur gamla jokkmokksbor brukar säga ”Ja, han är ju död nu-

mera”, lite i förbifarten, som om de hädangångna bara klivit lite åt sidan (Ryd 

2013:16). Frostviken/Namdalens saemieh har en liknande attityd till de döda. 

Hjälpare 

I samtalen om de döda återkommer historier om hjälpare. Om dessa är avlidna eller 

inte, vet inte berättarna. Det kan röra sig om personliga hjälpare som hjälper en 

viss person eller grupp då och då, men även om hjälpare som dyker upp och hjälper 

vid ett enstaka tillfälle. 

Lajla säger att det handlar om tro. Den som inte tror får heller inte uppleva något, 

men den som tål det upplever. Hon tror att vi har hjälpare. Hon vet inte om hon 

har en, hon hoppas det, men hon vet att hennes man har en. Den har hon sett. Men 

det är länge sedan nu. De vet inte vem han är. Hennes son har också en, men den 

har Lajla inte sett. Andra har gjort det. Hon såg sin makes hjälpare en gång: 

”De höll på att tjøønkedh och vi sprang. Jag visste hur mange vi var. Jag var på tur 
ner och så såg jag att X var lengst søderut. Vi skulle vestover. Då ser jag någon som 
springer tillsammans med honom med en stor svart hund. Jag ser X stanna upp och 
ta det lungt och så far han och vi treffes till kaffe. Jag säger till X ”kem var det som 
var lave deg då?” Nej, det visste han inte men han kände att det var någon där så … 
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för bovtsh snodde där. Då berättade jag att jag sett en karl där. `Åh ja, sa han. Den 
där´. X hade inte sett honom själv.” (Lajla 2012.) 

Thure berättar en liknande historia. Det var en man som ofta visade sig och hjälpte 

till i renskötseln. Flera såg honom och de blev så vana vid honom att han fick ett 

namn. Man pratar ännu om honom (Thure 2007). 

Man kan alltså ha kontinuerlig eller tillfällig kontakt med de döda och med hjäl-

parna. De finns med som en naturlig del av tillvaron. Hjälparna kan också visa sig 

kontinuerligt och hjälpa till. De knyts främst till renskötsel i de berättelser jag hört. 

Andra platser 

Vi pratar också om särskilda platser som boplatser, platser där djuren reagerar och 

platser där man lämnar gåvor samt platser med lämningar av människor. Inger be-

rättar om platser, speciellt där renar beter sig på ett visst sätt. Det kan vara goda 

platser eller onda platser (Inger 2013. Samtal). Inge talar om en plats där renar blir 

stilla och inte rör sig. Det är en bra plats för renar (Inge muntligen).  

Men det finns också platser där djuren regagerar negativt: ”Ja, de har jeg sedd ner 

vi flytt me rein, det er nån plassa de ikke vill gå. De kan vare fint der men di tar 

som ein liten sving runt, ell så kan de stop opp. Så de finns speciella plassa. Jeg 

tror de finns mer en det vi tror på og vet om.” (Ol-Mathis 2013.) 

Ida berättar att hon känner till en sten som man alltid hälsar på när man passerar 

(Ida 2013. Samtal; e-post 2014). 

Lajla menar att det finns särskilda platser: ”Du kenn at det int e nån vanlig plass”, 

säger hon. ”Det här med respekten för det som er.” ”Jag tycker inte om att rota runt 

i sådana platser”, säger hon. Hon brukar inte sjieledidh själv men hon känner till 

sådana platser. Hon säger att det handlar om att ha en respekt för platser och natur. 

Som det du gör när du slänger varmvatten. Då ber man att de som är där ska flytta 

sig. Det är kanske inte är sjiele men det är en jahkoe, en tro (Lajla 2012).  

Owe berättar om saajvh, småfolk, och hur han en gång inte kunde finna sin bil-

nyckel. Efter mycket letande hittade han den mitt på förarsätet där han sökt flera 

gånger. Han säger att det kunde ha varit saajvh (Owe 2012). Liknande historier 

berättas om ”de underjordiska” eller ”vittra”.  

Ol-Mathis talar om platser där man ser att människor varit och säger ”Som ner jeg 

finn nokke så lyft jeg på steina og legg dem ein og ein och kiker sen legg jeg dem 

tillbake på samme plass igen. Først spør jeg om å få lov… det er ikke bestendig 

man får lov til å gøre nokke. Du får en sån … du kjenn at det nesten er nån som er 
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der. Som vill at du ikke ska gør de. Då går du bere og sir at du forstår at du ikke 

vil at de ska frem.” (Ol-Mathis 2013) 

Platser där något lagts av människor rör man ogärna eller under stor respekt. Det 

gäller till exempel platser där ben lagts samman att förmultna. Det är ett skick som 

fortfarande är i bruk hos vissa, men Lajla berättar om en traditionsförnyelse som 

gör att benen slängs i komposten för att de då blir till jord. Detta har de diskuterat 

med en äldre person och litat till dennes uppfattning (Lajla 2012). 

Mariana talar om en särskild upplevelse när hon fann gievrie, en slags intensiv 

kontakt med den som lagt den på platsen. Skrevan var så trång att det bara fanns 

ett sätt att lägga den på och den som lagt den där måste ha legat på exakt samma 

sätt (Olofsson 2013). 

Det finns också saker man ska göra på vissa platser. Heikka berättade att han lägger 

upphittade renhorn på en sten eller i ett träd och en liten sten på. Det har med 

renlyckan att göra (Kappfjell).  

Sjieledidh är något några av mina samtalspartner gör. Inge visar mig en bild på den 

plats han brukar sjieledidh. Han säger att han fått veta att man sjieledidh på den 

platsen av en saemie han känner väl och som kommer från området (Inge muntli-

gen). Meene berättar:  

”Ja, når vi går opp t hytta på svensk side, så har vi der ein offertall og for at veien 
vidre ska gå greit, så må vi legg noko i den offertallen. Slik at ikke noko skjer på 
turn. Å d har vi gjort i alle år uansett, vi har allti stoppa der å lagt inn noko. Plokka 
ein blomst, noen gang har vi lagt inn batteri eller nå peng, kanskje noko meir ve-
difullt og. Har vi ikke noko så i vært fall ein blomst for å vis at vi tenke på dem…” 
(Kappfjell 2013; 2014) 

Katarina talade om att hon var ”tvungen” att göra det – det kändes inte bra att gå 

förbi utan att lägga något där. Därför tog hon alltid med sig något hon kunde lämna 

när hon visste att hon skulle dit. Hon berättade också vem som visat henne plat-

serna (Katarina 2008). 

När Jonar och jag sätter oss och räknar igenom alla platser vi kommer på som sägs 

vara sjielesijjieh, offer- eller gåvoplatser, är det långt fler än vi trodde från början. 

Många av dem har inte beaktats som seriösa utan att det bara varit ”prat”, precis 

som tipset om gievrie också uppfattades som ”prat”. Ingen har heller kontrollerat 

dessa sjielesijjieh, men vi konstaterar i alla fall att dessa platser talas om som sjie-

lesijjieh (Thomasson 2010).  

Mina samtalspartner talar också om respekterade platser där människor vistats, och 

platser där djuren beter sig speciellt. Människolagda lämningar rör man helst inte 
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medan fallhorn läggs fint på en sten. Slänger man ut varmt vatten på en plats vars-

lar man om det innan det görs, för att småfolk ska inte ska få det på sig. Sjielesijjieh 

känner några till och några lägger själva något när de går förbi sådana platser. Det 

behöver inte vara stora saker.  

Vad är religion och vad är samisk religion? 

Mitt fokus är hur dagens saemieh i Frostviken/Namdalen uppfattar sin gievrie uti-

från sin världsbild, inte tvinga in, eller utesluta material som inte passar in, i färdiga 

västerländska religionsmallar präglade av kristet tänkande. Jag tar med mig detta 

när jag tar min inspelare och samtalar utifrån begreppet religion. 

Samtidigt som mina samtalspartner hela tiden talade om att agera med respekt, 

bemöta med respekt, så talade de i princip aldrig om religion. Det gör däremot de 

som forskar på ämnet samisk religion, särskilt äldre tiders samiska religion. Detta 

stämmer överens med Joys iakttagelser “One other point, is I have also noted how 

reference to Sámi religion in the modern sense is not so common at all, but more 

so used within a past tense” (Joy 2018:20). Det fanns dock visa som använde ter-

men religion “whilst others see it as a western construct and therefore, prefer to 

call their rituals and ceremonies and healing practices using the drum as ‘Sámi 

spirituality’ or Noaidivuohta-shamanism.” (Joy 2018:18) 

Eftersom religion är ett begrepp som är känt, experimenterade jag tillsammans 

med mina samtalspartner kring vad som skulle kunna kallas religion om vi öpp-

nade begreppet och istället utgick från oss själva. I samtalen om vad religion är 

och vad samisk religion är, framkommer en oklarhet kring begreppet religion. Be-

greppet tycks beteckna något främmande. När jag försöker öppna begreppet och 

diskutera de små saker vi gör och de värderingar vi har, kommer samtalen loss. 

Dem jag samtalar med gör naturliga kopplingar mellan saker som man kan se som 

andliga, religiösa – eller som man ofta säger i dessa sammanhang: det man har 

respekt för. Ordet respekt har varit något av en ledstjärna i samtalen, utan att jag 

själv nämnt det. Här får jag ofta förslag men ibland frågar jag: ”Kan man kalla det 

här för religion?”  

Västerländsk utbildning kan ge en auktoritet som inte främjar samtalet. Jag för-

medlade att jag var öppen för att forma begreppet religion med ett innehåll från 

dagens samiska samhälle, så att inte samtalen skulle låsa sig i vad som är rätt eller 

fel syn på religion eller förkristen religion. Samtalen fördes på svenska, norska, en 

blandning av de båda samt etnolekt, så vi hade inte ett samiskt samlingsbegrepp 

för religion – vilket ju inte heller finns.  
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Mariana säger uttryckligen att begreppet inte fungerar: ”Ja ha läst en del om sånt 

där och samisk religion det är inte nåt bra begrepp när det gäller samer så ja tyck 

hellre det är trosuppfattning eller trosföreställning.”58 (Olofsson 2013; 2014, 2021) 

Likaså säger Inge att han funderat mycket över samisk religion och menar att han 

inte vet vad det är (Inge 2013).  

Samma osäkerhet tar Brita upp när vi talat om temat. Hon säger: Jag vet inte vilket 

svar man vill ha – ska jag berätta om den förkristna religionen eller om kristendo-

men idag eller om trolldom? Är trolldom religion? Inte för mig. Som den gievrie 

man fann i Røyrvik, jag är helt emot att man bar den bort. Den valde att visa sig 

fram men det gör inte att man ska ta den därifrån. Jag har lärt mig att man inte ska 

bort i sånt utan låta den vara. (Brita 2013). Här går samtalet naturligt in från relig-

ion till gievrie och ett förhållningssätt som är aktuellt idag. 

När jag pratar med Ida visar det sig att hon har mycket god kännedom om levande 

traditioner som skulle kunna kallas levd religion. Det kan vara saker som hur man 

uppför sig, att inte slänga ut varmvatten på marken utan att förvarna, att visa re-

spekt för vissa platser. Hon känner till en sten som man alltid hälsar på när man 

passerar. Hon känner till platser där man sjieliedh. Platser där förfäderna bott, där 

det är naturligt att visa särskild respekt. Saajvh, som ibland talas om som andevä-

sen eller småfolk, tror hon kan vara förfäderna. Och hon menar att de hjälper, även 

om hon inte sett dem. Vi talar också om varsel som hon väl känner till. Hon menar 

att det finns människor med särskilda gåvor och hon känner även någon som har 

förmåga att stilla smärta. Det visar sig också att hon har en kunskap om traditioner 

som stämmer mycket väl överens med den jag möter hos de saemieh jag samtalat 

med. Men även om hon har kunskap om, och kan förmedla levande traditioner så 

ser hon samisk religion som något ”utvattnat” (Ida 2013). I just Idas samtal tycker 

jag mig se detta problem mycket tydligt och som tycks höra ihop med svårigheten 

att koppla begreppet religion till det hon beskriver. Att använda termen förkristen 

religion om något avlägset i tid går för sig, men att använda den för något man gör 

idag fungerar inte. Det är mer naturligt att tala om att förhålla sig respektfullt till 

                                        

58 Mariana skriver i e-post när jag ber om en slutkontroll av texten: ”När intervjun gjordes förknippade jag mest 

själva ordet religion med kristendom och till olika historier om kristnande av samer. Idag är jag någonstans mitt 

emellan dessa uttryck. Det viktigaste är att respektera varandra och att vi alla kan tro på olika sätt. Ingen människa 

har väl egentligen rätt ¨till att "mindregöra" någon annans tro och ge sin egen tro en "större" betydning. Lika 

mänskligt (som att tro) är det att ha fördomar. Det att bli medveten och att bli påmind om sina egna fördomar är 

bara nyttigt. Jag kan ibland känna medlidande med de som påstår att de inte har fördomar eller förutfattade me-

ningar. För att återgå till skillnaden mellan begreppen "samisk religion" och "samisk trosuppfattning/samisk tros-

föreställning". Nu menar jag att det är mer situationen i sig som avgör om vem eller vilka som är bäst på att lyssna 

och ge råd. Jobbet måste man oavsett göra själv.” 
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olika saker och att visa respekt. Denna respekt bygger på en kulturell kunskap som 

är inlärd. 

När vi pratar om religion har Inger inga direkta problem med att likställa samiska 

förhållningssätt med kristendom. Hon säger att hon vet dem som känner skuld och 

skam inför de saker vi talar om, och enligt hennes mening handlar det om ”Att man 

inte förstår, att man inte ser, att allt är ett och samma – men det heter olika”.”Du 

tänker kristendomen?” frågar jag. ”Ja, precis.” ”Det är ett och samma, respekt till 

naturen, till omgivningen eller till det mesta.” ”Det har med respekt att göra”, sam-

manfattar jag eftersom vi kommer tillbaka till ordet igen. Hon bekräftar (Inger 

2013). 

Även Jonar vill ta med kristendomen när vi talar om religion. Jonar säger att hans 

religion ”blir ju till” genom kyrkan också. Han kan inte förkasta den. Så det blir 

två saker här, konstaterar han. Det andra behöver inte vara fel det heller (Thomas-

son 2012). 

När jag frågar Lajla, i slutet på vårt samtal, om det som vi pratat om kan ses som 

religion säger hon, efter en lång tystnad, att det kanske är rester av samisk religion. 

Hon säger att samisk religion det var ju tron om allt, universum och hela saken. 

Det är väl det vi kan kalla en samisk religion, om vi ska se det i förhållande till 

andra religioner. Religioner har ju alltid olika skick med sig. Hon säger: Du gör 

sån och sån, och kanske är det här en del av vad vi har igen, det här med skick och 

bruk. Det kanske är det lilla vi har igen som är handgripligt, det som kan knytas 

upp mot det som var. Hon menar att kultur och religion hör ihop, att man inte bara 

kan ta en folkgrupp och säga att de har mistat religionen, det är bara kultur kvar, 

några rester måste ju alltid följa kulturen för religion och kultur är ju sammanflätat 

(Lajla 2012). 

Jonar berättar följande när jag tar upp frågan om samisk religion: Far berättade 

väldigt lite om sådant men han kunde ta upp saker som samisk tankemåte. På hans 

tid var man religiös, man var kristen. Han tror inte han var så upptagen av samisk 

religion. Men Jonar ångrar nu att han inte kom på att fråga mer för det är ett tema 

som kommit att intressera honom. Jonar berättar: Vi är ju upplärda i kristendomen, 

mamma var pingstvän… När jag tänker på samisk religion så får jag respekt. Man 

har ju hört mycket om den. Det är så mycket som sker idag som man inte får någon 

förklaring på. Vad betyder det? Hur ska man förklara det? Och då blir det ett reli-

giöst spörsmål. Jag tror ju det att det finns mer mellan himmel och jord. Den sa-

miska religionen, jag tror inte den samiska religonen var sämre den än den som 

statsmakten kom och lärde. Det är bara sättet att utföra den på som är annorlunda. 

(Thomasson 2012; 2014). 
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Jonar tar ett exempel att man ska respektera ett djur. Man ska ta det fint med djuret 

och inte bara avliva det. Han säger:  

Du ska även behandla det med respekt efteråt. Det lärdes vi upp i och det har med 

religion att göra och att man skulle ta vara på benen. Det skulle inte kastas var som 

helst och det skulle inte ligga och skräpa runtomkring. Och det har man ju hört. 

Äldre personer, du vet, du ville ju inte att de skulle gå omkring och irritera sig över 

sådana saker. Så vi har lärt oss kulturen utan att det egentligen har blivit sagt så 

mycket om det. Till exempel hemma så gjorde vi så att vi hade en myr och en 

myrplutt och dit gick aehetjie med ben. Han samlade upp mycket och så gick han 

och slängde det dit. Eller så i sjön. Och då har de nog upptäckt det att det samlar 

ju fisken också. Det samlar fisk till sig. Jag minns aldrig att vi använde stenskravel 

eller sådant för det var inte det här, det var inte ett sådant landskap. Det var vattnet, 

så gjorde dom allihop borti där. Nu är inte jag renägare men ändå… Det här är vad 

vi är upplärda till. Om det är religion det vet jag inte.” (Thomasson 2012;2014) 

Jonar och jag samtalar vidare om fler ämnen från det här samtalet. Här ger Jonar 

sin tolkning av begreppet saajvevaerie, som på norska kallas arvefjell, och hur han 

tänker sig hur ägarförhållandet och hur rättigheterna till det ser ut. Han kopplar det 

till den komplexa samiska släktskapsterminologi, laahkoestidh, och hur bruket av 

den uppskattas både av andra och han själv. 

Det finns en koppling mellan gievrie och rättigheter menar Jonar: Då kommer du 

tillbaka till det samiska sättet att tänka om landet. För man ärvde ju landet. Och 

det här med arvefjell – saajve vaerieh. Jonar har en tolkning på det. Att kanske 

saemieh menade att kanske dah saajvh var deras egna förfäder. Han säger: Jag tror 

det är väldigt viktigt. Och det har därför varit så viktigt för oss saemieh att doku-

mentera samiskt bruk. De fick ju ärva många sådana områden genom släkten. Du 

får ju flera och flera ju längre du går tillbaka i tid. Det var ju materialistiskt. Ska 

vi kunna använda ett ord som arv? De kunde ju ha många arvefjell från många 

områden. Genom släkten din. Och de ärvde ju genom sina besteforäldrar, det 

kunde ju vara gåesskie, jiekie, jyöne eller vem som helst i släkten…genom att du 

kunde ha ett arvefjell som låg långt bort från det område du var…Tänk dig att du 

kunde ha ett år med dåligt bete eller andra orsaker du måste flytta för en tid, så 

kunde de kanske inte neka dig att komma och vara där och det vet jag har skett. 

Inte att det varit just arvefjell men att de har måstat gjort det en viss tid. Det flyttade 

inte permanent, inte för alltid, utan de flyttade för en tid, några år eller så. Det är 

nog därför den är så pass viktig den här släktterminologin, att den är så väldigt 

utvecklad. Det var väldigt viktigt att laahkoestidh – du skulle bruka de laakoeh på 

de och de personer som du pratar med. För den som blev laakoestidh, det var en 

ära, han vart glad över sånt, att du visste släktskapet. Det tror jag är väldigt viktigt 

i rendriftsarbetet. Där du hade din laahkoe, där tog de vara på dina renar. Jag tror 
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det var väldigt viktigt för att de knöt dem starkare. Jag vet ju själv att jag vill bli 

laakoestidh säger Jonar. Han menar att han då känner sig omtyckt. Jonar talar om 

hur viktigt det är att markera tillhörigheten till varandra hela tiden och när den ena 

gör det så ger den andra detsamma tillbaka. Vänskap ska vara ömsesidig. Någon 

har många nära band och andra har det inte och bryr sig inte heller om att ha det. 

Det här är samisk kunskap som inte ska försvinna (Thomasson 2012; 2014). 

Sammanfattningsvis säger några jag talat med att de har svårt att veta vad samisk 

religion innebär. Förkristen religion är något som är främmande och avlägset och 

som det är vanligt att man inte vet så mycket om. Traditioner, förhållningssätt av 

det slag jag redovisat, berättas det däremot ledigt om. 

Jag får exempel på att kristendom och samiska traditioner och tänkesätt kan lik-

ställas och ses som likvärdiga. Det är också möjligt att ta till sig av båda. Flera av 

mina samtalspartner är aktiva i den kristna kyrkan. 

Själv öppnar jag för möjligheten att tala om religion på ett annat sätt, mer som 

”levd religion”, och diskuterar om även det kan vara en form av religion. Samtalet 

får då en annan karaktär och jag och mina samtalspartner diskuterar oss fram till 

vad det skulle kunna vara. Samtalen flyter därefter på i ämnen som berör samisk 

kunskap, samiska föreställningar, skick och bruk. 

Hur bevaras samisk kunskap? 

Att dela kunskapsförvaltandet utifrån intressen och omständigheter är en del i att 

en kultur förs vidare. Kunskapsöverföring från generation till generation är något 

som ofta kommit på tal under arbetet och man bekräftar för mig gång på gång att 

region, klimat, växtlighet, intresse, ålder, tid, politisk strömmning och annat, är 

faktorer som påverkar vad man överför/lär. När jag frågar Jonar om han – utifrån 

sina kunskaper som språkdokumenterare – kan förklara för mig hur det kommer 

sig att en samisktalande man jag träffat inte förstår mig när jag frågar om han sjie-

ledid, kan han ha haft en annan term för detta eller har det dött ut? så svarar Jonar: 

”Det er jo månge ting som det ikke har blitt snakka om like mycke i alle områden.” 

Jag: ”Nej just de. Så han har tänkt mycket på det själv men kansje ikke att hans 

familj gjort det på den måten.” Jonar: ”Og så spørs det jo ke mytje samisk har han 

lärd, og så hur stort område har han rørt sig i … det er jo de… har han hadd snakka 

samisk og kanskje bare haft kontakt med noen enkelte person kansje bare tett inom 

familjen så… da trur eg…da er det fort at mange ord og begreper dett ut, hvis man 

bare håll sig til en liten gruppe, ikke sant?”. (Thomasson 2012) 
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När Jonar och jag talar kommer boken Kristoffer Sjulssons minnen (1979) på tal. 

Det är en klassiker och en källa till kunskap för många som intresserar sig för sae-

mieh, särskilt åarjelsaemieh. Kristoffer Sjulsson var Louise Bäckmans släkting och 

hon har bearbetat det handskrivna manuskriptet och varit med att ge ut det. Jonar 

berättar om ett samtal med Louise om denna bok. Under arbetet med boken hade 

hon upptäckt att det var saker som han blivit tillfrågad om som han inte visste 

något om. Och Louise hade tänkt att det var ju märkligt för hon visste ju om det 

och hon hade ju lärt sig det och hört det. Hon hade kommit fram till att ingen vet 

allt i en kultur. Så liten kan inte en kultur vara att alla känner till absolut allt. Ingen 

kan alltså ensam bära en kultur. (Thomasson 2012; 2014) 

Jonar och jag fortsätter vårt samtal om hur kunskap bevaras. Han berättar att de är 

sex syskon och de kan sitta och prata. Han säger att hans bror Laara och Jonar 

började i fisket med sin aahtje vid olika tidpunkter och vid olika åldrar i livet, både 

deras eget liv och faderns. Så när Jonar började fiska med sin aahtjie var han yngre 

än när hans bror började med detsamma. Jonar berättar: ”Jag var bara 13 år så 

kanske det var mycket som han inte tyckte passade att berätta för mig. Det han 

berättade för mig var mycket namn på alla fjäll, dalarna uppe där. Men för Laara 

berättade han mycket om när han var yngre och låg inne där och getade ren och så 

många roliga historier som kvinnfolkhistorier – det har han inte berättat för mig. 

Så det har med hur gammal är den är som ska leverera kunskap och hur gammal 

är den som ska ta emot. När Laara blev med i rendriften då blev han väldigt viktig. 

Då pratade man mycket om rendriftsterminologi och om rendriften, hur man gör 

och väder och vind.” (Thomasson 2012. 2014). 

Likadant var det hemma fortsätter Jonar: Någon försvann snabbt hemifrån och nå-

gon blev längre hemma. Jag bodde hemma länge jag. Jijji och Milla de for väldigt 

tidigt. Så de fick kanske inte med sig så mycket av det jag har gjort, men så minns 

Sagka mycket som inte jag minns om mat och sånt och `Minns du att aahka och 

dom gjorde så och så´, `Det minns inte jag´. Vi minns inte likt – vi är inte intres-

serad av detsamma. Det är exempel på hur det kan vara och då är det ju bra att vi 

är många syskon inte sant? Då lär vi av varandra. Och att vara hemma när aahtjie 

och tjidtjie blev gamla. För de var mer upptagna av att berätta om vad som hände 

i gamla dagar. Det var de inte upptagna med när de var yngre, så då fick man inte 

med sig allt sånt. Så det är som Louise Bäckman sa – det är ingen som kan bära en 

kultur ensam (Thomasson 2012. Samtal;2014).59 

                                        

59Jag påminde Louise Bäckman om vad hon enligt Jonar sagt. Hon kunde inte minnas det här samtalet men om 

sitt eget uttalande hon konstaterade i alla fall: ”Det var ju bra sagt.” Hon uttrycker sig dock liknande i Kristoffer 

Sjulssons minnen 1979:15. 
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Jonar vill prata om den motsatta sidan av resursstöld. Han säger att han hittills talat 

om att vi saemieh är rädda att dela med oss, men att många saemieh idag också är 

glada över att bli efterfrågade om det vi vet och kan. Det är ju mycket som vi själva 

är rädda för, att om vi inte själva för det vidare så dör det ut. Och det är vi ju inte 

intresserade av. Här spelar det egentligen ingen roll vem det är som frågar. Det kan 

vara att vi frågar varandra när vi inte vet.  

Han talar om att forskningen inte räcker till för att visa den stora variation som 

finns inom den mångfaldiga samiska kulturen: ”Den samiske tankemåten är jo i 

forandring den og.”Han tar ett exempel, som när man hänger upp kött. Han menar 

att människan är lite lat och om vi kan göra något på ett enklare sätt så gör vi det. 

Det handlar om vilka resurser vi har. Han berättar att han använder härsestänger 

(ståltråd till höhärsor) för att hänga kött. En del använder kanske nylontråd, inte 

böössegh av småbjörkar som kräver mer arbete. Detta kan man koppla samman 

med Lajlas information om man kan lägga köttbenen i komposten, istället för 

krånglet med en bengömma på vintern. Där hade de, tillsammans med andra sae-

mieh, i samtal kommit fram till att man kan lägga benen i komposten istället ef-

tersom de då går till jorden. En liten vardaglig förändring i ett förändrat samiskt 

samhälle. Jonar säger att något av tankesättet i det man gör finns där och något 

försvinner. Samtidigt som Jonar förespråkar dokumentation så tycker han inte fors-

karna räcker till för att ta vara på all kunskap. Han säger också att att forskaren 

redan har en en förutfattad mening (Thomasson 2012; 2014). 

Den kunskapsförmedling vi talar om här fungerar på ett annat sätt än centrum och 

periferi, som jag inledde min avhandling med. Här går kunskap inom familjer och 

släkter och andra faktorer, som intresse och ålder styr. Kunskapen ligger nära och 

samlas inte till särskilda platser. De har en annan karaktär och lärs in genom livet 

– inte genom förflyttning av föremål. Kunskapen förändras också och alla bär en 

del – ingen bär allt. Certifikat tilldelas inte och inte heller vill man framhäva sin 

egen kunskap, snarare andras. Men i ett förändrat samhälle där samisk kunskap 

hotas och förändras har dokumentationen sitt värde.  

Samtal om tystnad 

Vissa saker talar man inte om. Man hör ofta laedtie säga att saemieh är hemlig-

hetsfulla, tysta och drar sig undan. Jag var inbjuden till Valsjöbyn som föreläsare 

vid ett seminarium på temat vardagsreligion bland samer. Vid seminariets slut 

tackade en av deltagarna och sa att det var roligt att för en gångs skull få prata om 

sådana saker. Vid seminariet fanns få samiska deltagare, men det visade sig att en 

icke-samisk befolkning, med nära anknytning till saemieh, hade vissa kunskaper 
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om samiskt skick där jag kunde känna igen idématerialet från mina samiska sam-

talspartner. Även sådant som kommit upp i samtalen jag redovisat. Det har bekräf-

tats även i mitt område när jag hamnat i samtal med laedtie som under lång tid och 

i generationer haft nära kontakt med saemieh. 

Frågan om tystnaden hör i hög grad samman med traditionell samisk kunskaps-

överföring, och tystnad är något mina samtalspartner och jag pratar om då det ses 

som något karaktäristiskt för saemieh, även av saemieh själva. Så vi har lärt oss 

kulturen utan att det egentligen har blivit sagt så mycket om det, säger Jonar. Hur 

ska man förstå tystnaden och skälen till tystnaden? I samtalen kommer några 

aspekter upp.  

Man måste vara öppen 

Att det är en fråga om öppenhet hos mottagaren är något som kommer upp i sam-

talen. En av mina samtalspartner säger att hon brukar försöka överföra kunskap 

om det hon beskriver som ”tro og overtro” – inte minst till barnen – då hon menar 

att det är en av de viktigaste uppgifter vi har: att rädda den kunskapen. Barn är 

öppna, mottagliga och kan berätta om egna upplevelser som levandegör det vi talar 

om. Min samtalspartner säger att man känner på den man talar med om hur långt 

man kan gå. Om de bortförklarar det hela som ”prat” finns det ingen anledning att 

prata med dem mer. Den som redan bestämt sig för vad den ska tro är det ingen 

mening om att försöka överbevisa om något annat. (Lajla 2012). 

Den som tiger samtycker inte 

När vi sitter och pratar om det möte som hölls när beslutet fattades om gievrie och 

dess framtid så undrar jag om ingen som var emot att gievrie skulle flyttas talade. 

Ol-Mathis sa att de som var emot troligtvis inte kom till mötet. Jag har talat med 

någon som var med på mötet och som var emot att den skulle flyttas, men som 

valde att inget säga. Det visar att det är en åsikt som man ogärna dryftar ens internt 

i gruppen. Att vara tyst istället för att säga emot är vanligt. Den norske projektle-

dare som i Røyrvik arbetade med reinbetesdistriktets saemieh säger i en intervju 

till kultur- og museumsleder att han under projekttiden lärt sig att ”den som tier 

samtykker ikke” (Svestad 2013:57). Jernsletten bekräftar detsamma från sitt fält-

arbete i grannområdet (Jernsletten 2000:73). 

All kunskap är inte allas 

All kunskap är inte allas och ska inte heller vara det. Som jag visat är vissa kun-

skaper förbehållet vissa familjer och släkter. Vissa saker kan också vara förbe-

hållna endast samieh. Irja och jag pratade en gång om att ha ett seminarium på 
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temat gievrie, och när vi kom igång med vår vision sa hon att det också skulle 

finnas tid för bara saemieh att tillsammans ventilera sina frågor med varandra. An-

nars skulle det bara bli tyst (Irja 2014). 

Två attityder till Gievrie 

Åtminstone två olika syner på gievrie tar form i historierna och i händelseförlop-

pet. Den ena synen är att gievrie är ett musealt föremål som ska bevaras i original 

och skyddas till eftervärlden enligt statliga lagar. Den andra synen, som jag vill 

kalla relationell, handlar om att gievrie inte ska flyttas utan ska gå tillbaka till na-

turen.  

Även om jag ser det relationella synsättet kopplat till samisk tradition är detta känt 

och även respekterat utanför de samiska kretsarna, vilket till exempel Jonar erfor 

då han tipsades om denna gievrie av en laedtie från området. Trots att denne kände 

till stället hade gievrie lämnats ifred. Ett annat exempel ses i Albert Jåmas berät-

telse ovan, där upphittarens far som själv inte var saemieh visade sig ha kunskap 

om samiskt sätt att förhålla sig till gievrie och som också reagerade därefter. Elin 

Kristina skriver att de två alternativen, att rapportera in den eller att låta den ligga 

kvar, diskuterades vid LND:s årsmöte i oktober 2010, där 10 till 15 av medlem-

marna samlades. (Jåma 2011:22), vilket visar att det inte bara finns ett sätt att se. 

I samtalen med Birgitta, Dag, Erik och Elin Kristina, Mariana och Jonar, om dagen 

gievrie återupptäcktes arbetade för Saemieh saepmesne, försökte jag få fram om, 

och i så fall hur, de själva placerade in sig i något av de här förhållningssätten. Min 

önskan var också att få fram bakomliggande tankar och argument för de olika sät-

ten att se, men också de olika synsättens auktoritet och inflytande i deras egen 

vardag i yrkesutövandet inom de organisationer de arbetar i och företräder. 

Elin Kristina tog själv upp i problemställningen i sin studie där hon skriver: ”Fin-

nes det en samisk tenkemåte i forhold til hvordan gjenstand skal håndteres? Hva 

innebærer i så fall en slik tenkemåte, og finnes det rom for denne i kulturminne-

vernet i Norge?” (Jåma 2011:3) Jag utgår från att Elin Kristina grundade sin fråga 

på en egen erfarenhet. 

Upptäckten och delaktigheten i den var känslomässig för de inblandade som vi 

redan sett. Dag berättar: ”Det första jag tänkte var: Vad häftigt, jävlar vad häftigt!” 

(Lantz 2012) Birgitta uttrycker även hon sin entusiasm: ”Den første reaksjonen var 

at dette var artig. Som arkeolog går det ikke å komme fra at det er artig. Det er 

spesielt. Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det for. Du får en spesiell følelse.” 

(Fossum 2013) Dessa båda talade, som jag förstår dem, om det unika med att finna 

ett så speciellt föremål. 



191 

Birgitta förespråkar själv i hög grad det första sättet att se, där argumenten i hög 

grad bygger på behovet av att kunna visa samisk närvaro i området men också på 

bevarandet och höjandet av kunskap, genom de föremål som blir kända. Hon talar 

om stora kunskapsluckor som behövs fyllas och hur ett enda föremål som gievrie 

kan ge stora kunskaper. Birgitta hänvisar till sitt och Saemiens Sijtes uppdrag att 

bevara och förmedla, men hon pekar även på andra aspekter som hon ser som po-

sitiva. Information och upplysning är, menar hon, även politiskt viktigt och stärker 

samisk historisk närvaro. Hon menar också att det är viktigt med att höja och sprida 

kunskap om saemieh för att stärka samisk identitet. Hon talar om behovet av forsk-

ning på sydsamiskt område och att säkra samisk närvaro genom att registrera sa-

miska kulturminnen officiellt i det som kallas Askeladden, en digital kulturminne-

scentral: ”Det finns mange kulturminner i dette området. De finns overalt. Men det 

er ikke alle som er registrert, og de er definitivt ikke registrert i Askeladden. Det 

gjør at skulle vi få en eksploatering og kulturminnene ikke finns registrert så blir 

de borte. Er de markert på kartet så kan man si: `Men se her, vi har faktisk vært 

her´.” (Fossum 2013) 

När jag frågar Birgitta om hon kan förstå det andra synsättet, att låta gievrie ligga 

som jag formulerar det, svarar Birgitta självkritiskt att hon tror att hon kanske har 

lite för lite kunskap om det. Men hon tänker sig att om man under så lång tid blivit 

fråntagen allt, rätten till kulturarvet, är det naturligt att det blir skepsis. När arkeo-

logerna kommit och plockat för sig av fynd, som de sedan fört ur det samiska om-

rådet till nationella museer i kolonialstil, medför det att man väljer att undanhålla 

information eftersom man inte vill förlora sitt kulturarv. En annan aspekt är att 

man inte heller traditionellt spred sådan kunskap utan höll den för sig själv. Hon 

tror, även om hon betonar att hon inte har något belägg för det, att det är ett synsätt 

som tillhör den äldre generationen. Den yngre generationen, men även några av 

dem som tidigare var emot synliggörande, anser nu att man måste få in prickarna 

på kartan. (Fossum 2013).  

I mina samtal med Dag och Birgitta uttrycker ingen av dem sig på ett sätt som 

tyder på att de själva präglas av ett relationellt synsätt, men de är bekanta med att 

den samiska lokalbefolkningen inte alltid vill registrera alla samiska kulturläm-

ningar och där de kommit i kontakt med förhållningssättet, beaktar de attityden till 

gievrie genom att värna om lokalbefolkningens inflytande och delaktighet.  

Dag säger också självkritiskt när jag frågar honom om att vara svensk och arbeta 

med samer att han bara bemötts positivt men att han som icke-same inte alltid 

uppfattar alla outsagda ting (Lantz 2012). När jag frågar honom om han tänker sig 

att gievrie har en egen vilja, säger han att han inte riktigt ser det så utan att det 

viktigaste är att lokalmiljön får vara med i besluten (Lantz 2014). 
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När jag samtalar med Dag och Elin Kristina tillsammans om olika sätt att förhålla 

sig och undrar om de är med på att det finns olika ”tänk”, baserade på olika skol-

ningar och där samisk skolning och förhållningssätt är det ena så måste de båda 

tänka länge. Elin Kristina vill beskriva det som att det kan finnas en ”samisk 

tillnærmning”, något som hon menar man kan lära sig oavsett vem man är. Dag 

menar att de brukar tala om att Sametingets personal arbetar annorlunda än fyl-

kesarkeologerna, men att det kan bero på att de ofta är ute efter olika saker. De är 

båda överens om att detta inte är något man läser sig till, utan det är som Elin 

Kristina säger: ”Du må ut!” (Jåma 2013).  

Erik hade utförliga svar och många tankar när vi samtalar om de olika sätten att se. 

Att låta den lokala sameföreningen besluta om vad som skulle ske med gievrie var 

ganska enkelt och självklart för honom, men han berättar att han fick kritik mot 

beslutet för att situationen kunnat uppstå att saemieh själva inte blev överens och 

kunde fatta ett enat beslut i saken. Han förtydligar: 

”Agerandet blev även ifrågasatt på ett seminarium i Jergul arrangerat av Sametinget 
i. Personen som uttryckte viss förvåning jobbade dock inte för Sametinget utan var 
liksom jag inbjuden föredragshållare, skolad arkeolog och nydisputerad. Har full 
förståelse för hennes åsikt…” (Norberg 2013) 

Han fortsätter:  

”Kritiken gick ut på att vi som utbildade inom ämnet har ett ansvar för att se till att 
det som kommer fram tas om hand på bästa sätt. Det går inte att frångå, överlåta 
eller frånsäga sig ansvaret helt för fynd som görs om man arbetar med detta inom 
ramen för sin tjänst. En bra och tänkvärd synpunkt, tycker jag, men likväl stod den 
mot det etiska i att ta gievrie från sin kontext och risken för att upprepa ett historiskt 
mönster i behandlandet av det samiska kulturarvet. Det kändes viktigt att visa att 
någonting har förändrats i hur vi arbetar och det var vi överens om. Den här perso-
nen är idag glad och tillfreds med processen.” (Norberg 2013) 

Erik berättar: ”Det har kommit några sådana reaktioner. Det är från arkeologer. 

Och det var också en sådan här spontan reaktion, det är den här ryggmärgsreakt-

ionen: ”Lämnade ni kvar trumman!?”… det är fler än jag som känner den här 

`rädda, rädda känslan´.” (Norberg 2012; 2013) 

Till saken hör att Erik som kommer från Lunde utanför Kramfors och är utbildad 

arkeolog från Umeå, där han också tog en doktorsgrad, Hur tänkte Erik? Jag ber 

honom förklara för mig och han berättar:  

”Först har du en bit som du är upplärd i som museiman och som arkeolog och det 
är ju att rädda ett fynd av organiskt material som man vet är stadd i nedbrytning 
sådär. Men sen kom nästa fråga upp i huvudet och det var `rädda till vad?´ Och då 
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den här tanken att det kanske är fler som ska säga sitt om det här. Den enkla lös-
ningen är ju egentligen den här lagtexten att rapportera in det här fyndet till ansvarig 
myndighet så fort som möjligt men vi gjorde inte det utan vi tänkte att vi kommu-
nicerar med lokalsamhället. Det finns en stark kulturförening där, en aktiv kultur-
förening. Se vad de tycker man borde göra med det här fyndet. Det var så vi be-
stämde. Det kanske hade varit enklare om faciliteterna hade funnits här på Saemien 
Sijte för att bevara en trumma. Då kanske det hade blivit så. Nu vart det ju nästan 
lite bättre att vi fick tänka efter… före… och tack vare det så blev det en bättre 
process också. Att vi kom… För nu tog ju de kontakt med Sametinget. Som sen 
anmälde fyndet till Vitenskabsmuseet…Jag tycker att den här kulturföreningen 
LND tog ett bra ansvar. De fick ansvar och de tog de. Bra bedömning också. De 
skrev också en text om sina önskemål som är svår att gå förbi…Det är uttalat vad 
man önskar.” (Erik 2012; 2013) 

Sin omedelbara reaktion beskriver han: ”Du får veta vad du ska göra på utbild-

ningen, hur du ska tänka och agera, och så finns det en lagstiftning uppe på det.” 

Han talar om det som en ryggmärgsreaktion. En ”rädda, rädda – känsla”. En känsla 

som binds till frågorna rädda till vad, från vad, för vem? Han berättar att det också 

var erfarenheter från ett tidigare projekt 2009, där man ofta pratade om att en del, 

även samiska akademiker, har använt traditionsbärare där man kanske byggt en hel 

bok på en eller ett par personers uppgifter: 

”Sedan så presenterar man det som sin bok som författare och det är ju en etisk 
konflikt där, där man kanske kunde säga att de här traditionsbärarna är minst lika 
mycket författare till den här texten… Dels var det det, men också att man hade 
börjat problematisera den här akademiska traditionen att bara gå ut och hämta, 
samla kunskap istället för att dela kunskap. Man gör gemensamma saker. Det var 
kanske lite mer av sådana saker som hade börjat sätta sig hos mig.” (Norberg 2012; 
2013) 

Erik beskriver betydelsen av projektet Arbediehtu och speciellt ett tillfälle:  

”Det var det här projektet Arbediehtu. Det var Gunnvor Guttorm som talade mest 
om detta på en träff i Jergul, Finnmark med projektet (minns i vart mycket av det 
hon sa)… Dels det etiska perspektivet och sen talade hon om att vi skolas in i en 
ram som vi glömmer bort att problematisera trots all övning i kritiskt tänkande. 
Minns att hon i viss mån var självkritisk. Upplevde henne som ödmjuk och kompe-
tent.” (Norberg 2012; 2013). 

 

Han beskriver sin process som att han börjat komma ur ramen och han säger:  

”Sen finns det en annan sak i det här första projektet också som har satt sig i huvudet 
på mig…jag tänkte på det att syftet med projektet det är att stärka det sydsamiska 
samhället. Och då tänkte jag det att `Är det bästa sättet att springa iväg med det här 
föremålet?´ Jag tror att ett bättre sätt är att lämna över ansvaret att kommunicera det 
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här. Det har varit en väldigt bra formulering i projektbeskrivningen. Det är Ingwar 
Åhrén som har skrivit den meningen antar jag. `Syftet med hela projektet är att 
stärka det sydsamiska samhället´ Och det kan man ju tänka på varje gång man är 
ute… Är det här bra? … Hur stärker det här?” (Norberg 2012; 2013) 

I efterhand reflekterar han över händelsen och skriver i ett e-postmeddelande:  

”Vill gärna säga att jag är tacksam för den kritik och de synpunkter som framförts 
kring hur det löstes. Agerandet som valdes här är säkert inte alltid rätt utan beror på 
sammanhang. Om exempelvis ett fynd ligger i ett område som strax ska exploateras, 
till exempel för en ny väg, kanske det inte finns tid att vänta ett år som vi gjorde nu. 
Då kanske en annan lösning är bättre, men självklart tror jag på att det ska ske i 
dialog med lokalsamhället.” (Norberg 2013) 

Han skriver även:  

”Den mesta kritiken som framkommit har faktiskt varit positiv till hanteringen, både 
från lokalsamhälle och kollegor. Det har helt klart betytt mycket för mig på alla plan 
att så många sett processen som varit som någonting bra. Till och med en som ville 
att gievrie skulle få ligga kvar på fyndplatsen uttryckte att dialogen med lokalsam-
hället och hanteringen varit bra.” (Norberg 2013) 

Samtalen med Erik, Mariana och Elin Kristina visar inte bara att de blir känslo-

mässigt berörda; de sätter även upptäckten av gievrie i ett meningssammanhang. 

Det är också något som mina samtalspartner kommer in på, som vi senare ska se. 

Elin Kristina skriver om att det fanns en mening: Hon uttrycker att de fick finna 

gievrie och att de tackade för det (Jåma 2011:1, 19). Även Erik ställer frågor om 

en mening: ”Varför? Varför har vi hittat det här och hur är det möjligt?”  

Till tanken om att händelsen ingår i ett meningsfullt sammanhang, vill jag också 

knyta vädret – åskan och regnet som kom i samband med upptäckten av gievrie 

ingår i ett meningssammanhang som är gemensamt för dem alla tre.  

Mariana och jag kom att tala ganska mycket om det meningssammanhang hon satte 

upptäckten av gievrie. Hon har dels en upplevelse av mening i det att hon inte kom 

upp till platsen igen och var med om att ta ned den, dels upplevelsen av att se den 

på Saemien sijte, vilket hon kom att göra av en tillfällighet. Hon upplevde den som 

förändrad – tom (Olofsson 2013; 2014). 

Hon sätter även tiden och platsen, liksom människorna som fann den, i ett me-

ningssammanhang. Den största upplevelse var just den dialog som kom till stånd 

utav upptäckten, säger hon och fortsätter: ”Ja för det blev ju en annan utgångspunkt 

för förhandlingar. Så man kunne ju sätt upp nånting mot deras vilja och som dom 

allti ha gjort. Nu tänk ja på Vitenskapsmuseet och dom representerar ju i det här 
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fallet, alltså, hur de ha gått till när det ha vörte samla in.” Hon säger att det var rätt 

personer som fann den och att alla hade en roll att spela (Olofsson 2013; 2014) 

Redan här, bland de inblandade som alla har arbetsplats i Saemien Sijtes lokaler i 

Snåsa, anas de två synsätten. De då de personer som fanns med i processen och 

besluten kring gievrie i högre eller lägre grad har kunskap om dem, och har reflek-

terat över dem.  

Tystnaden har ett värde i sig 

Jag har uppfattat en kategori av tystnad som tycks sakna motiv. Den har helt enkelt 

ett värde i sig. Jonar kommer in på detta i vårt samtal. Han säger att det finns vissa 

saker än idag som man bara inte talar om, för det ska inte komma ut. Han säger att 

det gäller oavsett om det är en samisk eller en icke-samisk forskare. Kanske ligger 

det bara inom familjen; man kanske inte säger det åt de andra saemieh heller ”… 

man är rädd läckagen” (Thomasson 2012.). 

Trots att jag försöker pressa Jonar så står han fast vid att tystnaden i sig har ett 

värde. Malin lyckas formulera i ord och exempel hur viktig tystnaden är. Hon säger 

att om man tvingas börja tala om det man gör så är det ”ett tapp”, en förlust. En 

stor del av renskötselns arbete utförs utan att man talar om det. När jag frågar om 

hon kan ge ett exempel har hon svårt för det är så mycket. Efter en stund säger hon 

”öronbitarna man tar på kalvräkningarna”. Det pratar man aldrig om utan bara gör 

det. Jag fyller i att ”… det är först när turisterna frågar som regeln bryts”. Den 

kulturella koden, ett tabu, har brutits. 

När hon tar exempel ur vardagen så börjar jag själv tänka på allt som man gjort 

tillsammans och förmedlas under tystnad. Alla saker som man lär sig: sko på sig 

skoband, lägga nät, göra upp eld. Få saker förklaras för barnen i ord, utan förståel-

sen kommer på något sätt in i kroppen. Det är först när utomstående frågar som 

man sätter ord på saker, och många gånger känns det onaturligt. Kanske är det 

första gången man sätter ord på något och det rör sig om något som man är intimt 

förbunden med och det ligger känslor i det man gör. Som att trä upp bitar av öron 

på en tråd efter en kalvmärkningsnatt. En renägare har en relation till varje kalv 

som denne märkt och oavsett hur många kalvar som märkts – och man är glad över 

det eller om det inte blivit så många märkta och man undrar var de omärkta blivit 

av – så förbinds renägaren med renen. Det är svårt att förklara, men det påminner 

om Ingwar Åhréns beskrivning av hur den människa som är beroende av renen 

omedvetet lärt in och accepterat renens rörelse i rummet och hur detta givit upphov 

till hur saemieh uppfattar rummet och själva rör sig i det. Tystnaden skapar en 

gemenskap som andra i gemenskapen förstår och delar, och det är en värdefull 
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gemenskap. I den gemenskapen ingår också urfolksforskaren “Indigenous re-

searcher working within an Indigenous research paradigm, there will naturally be 

an innate knowledge of the Indigenous ontology, epistemology, and axiology at 

work. This knowledge might be shared with your Indigenous community, but not 

necessarily your academic one. This is why it is important to acknowledge the 

existence of silent knowledge, or knowledge that is imminent, yet implicit … 

There, but not easily apparent or verbalized.” (Finbog 2020: 92) Oviljan att tala 

känner flera utomstående av och reagerar på, ofta med förvirring eller kanske ilska. 

Varför vill man inte förklara? Vad har man mot mig? Andra förstår koden och 

glider in i tystnaden och kan med tiden bli en del av gemenskapen. När Heikka 

berättar för mig att när man lägger kaffe i pannan lämnar man några korn sist i 

elden åt Saraahka, då slår det mig att det kan vara första gången han i ord uttalar 

det han fått med sig. Detta sätt att tänka omkring tystnad får mig att förstå Mariana 

bättre när hon påtagligt berörd beskriver hur hon kryper in i skrevan och ser en 

gievrie. Hon beskriver för mig den intensiva kontakt hon känner med den person 

som legat exakt på samma sätt och placerat gievrie där hon nu ser den. Tiden är på 

något sätt satt ur spel eller oviktig. Kontakten är helt ordlös. 

En intressant aspekt på det här är hur exklusiv kunskapsöverföringen blir. Det är 

bara de som har direkt tillgång till att delta som har möjlighet att lära sig all denna 

kulturella kunskap. Tystnaden fungerar som ett ytterst effektivt motstånd mot att 

majoritetskulturen tar del av den. De som kommer in och delar denna gemenskap 

och kunskap är en helt exklusiv grupp som hålls samman och skyddas av tystnad. 

Kunskapen är nyckeln till delaktigheten. Kunskap om hur man för sig för att få ta 

del av kunskapen är också en kunskap. 

Tyst kunskap 

Katarina berättar för mig om sjielesijjieh som hon känner till och att hon måste 

lägga något där när hon går förbi. Hon har lärt sig att man gör så och nu sitter det 

djupt i kroppen. På samma sätt säger Lajla när hon tänker på ett föremål hon funnit 

som ligger och ruttnar och som hon blivit uppmanad att ta med sig hem: ”Jeg får 

det ikke til.”Medan Dunfjeld och Finbog (Dunfjell 2006:17–19; Finbog 2020:117–

119) fokuserar på douddji/konsthantverk konstaterar en av mina samtalspartner att 

det mesta man gör i samband med renskötsellivet sker på det sättet och, som Malin 

säger, att tvingas tala om vad man gör skulle vara en förlust. Jernsletten beskriver 

samma fenomen: erfarenheter som satt sig i kroppen – i sinnena (Jernsletten 

2009:17). Hon beskriver processen bland annat genom rörelser i landskapet. Det-

samma gör Ingwar Åhrén.  

Jonar berättade ovan om hur han varit med far och rökt kött, och lärt sig genom 

det. Efter att ha gjort det så många gånger behövdes inte ord. Jonar säger: Man 



197 

anar det. Det ligger i erfarenheten, i det man har hört och lärt och vad man har sett 

– utan att man säger så mycket om det. 

Tillskrivningar som ett skäl till tystnad 

Inger säger i slutet av sitt samtal att de här sakerna som vi talar om, det talar hon 

inte gärna om med andra. Hon förklarar att  

”det blir exotiskt och spännande och det här är inte det minsta exotiskt och spänn-
ende. Det kanske är så att jag överdriver när jag säger att jag ser ingenting, jag hör 
ingenting men det har med den här motreaktionen att göra: man måste förstå att man 
kan vara same och inte…, jag är same ändå, fast jag inte är schaman. Alla samer är 
inte schamaner. Jag är en människa i första hand med andra kunskaper. Det jag kan 
och det jag ser och det jag hör behöver inte alltid vara en gåva, det kan vara en 
uppgift och det kan vara ett kall. En gåva för mig det är något bara positivt. Men 
det behöver inte alltid vara det. Så därför tycker jag inte man ska prata som om man 
är lite speciell. Jag vet att de som har det här lider också ibland.” (Inger 2013) 

 

För Inger är det uppenbart att det är en falsk, exotisk och ytlig bild av något främ-

mande – nästan icke-mänskligt, om jag förstår henne rätt – av det hon menar att 

man ska ha en respektfull inställning till. Det gör henne tyst. Hon betonar att det 

inte finns något exotiskt utan att det är något högst mänskligt. Något på gott och 

ont.  

Tystnad talas ofta om som något negativt. Statsvetaren och genusforskaren Maria 

Carbin (2010:30) beskriver en vanlig uppfattning där tystnad och tal utgör varand-

ras motsatser, och när en påtvingad tystnad bryts och en tystad grupp äntligen kom-

mer till tals, tänks det sanna och autentiska framkomma. Tystnad förstås därmed 

som förtryck och att tala är en nyckel till frigörelse. Detta är en förenklad syn på 

makt menar hon, där tystnad om något eller någon vid ett visst tillfälle bara är en 

del i en maktteknologi och att inte bli omtalad kan innebära ett skydd från maktens 

normaliserande funktion.  

Jonhild berättade om mytologiseringen av samer i alla historier kring Tjåhkere, ett 

fjäll i området som exponerats under lång tid som samiskt ”heligt” fjäll 

(Kroik:2020). Hon undrar varför man ska säga något om saajve alls när det blir en 

sådan fasansfull mytbildning som det blivit kring Tjåhkere och hur nedsättande 

saemieh beskrivs (Jonhild 2014). Jag tänker på att saemieh idag drar sig för att 

framhäva Daerga, eller Jormliklumpen som saajve, eller ”heligt fjäll”, kanske för 

att värja sig för just en nedsättande en exotiserande bild. Saajve är något som ska 

respekteras. 
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Meene säger att hon generellt är öppen med att tala om saker, särskilt de som frå-

gar.”Men sånne dype ting sier e bærre t familien og kjennsfolk da. E går ikke om-

kring å sier at e ser døue folk, til heilt tilfeldige personer.”Jag: ”Vad är det du är 

rädd för om man säger så eller…Varför gör du inte det?” Meene: ”D e for at e ikke 

har lyst å få dæm der blikkan…`herregud du e jo gærn!!´. E vil jo ikke bli stempla 

som en gærn same, at saman e heilt gærn alle sammen, d e vel derfor…” (Kappfjell 

2013; 2014) 

Främlingsskap inför begreppet 

Som vi sett har flera av mina samtalspartner uttryckt ett främlingskap inför begrep-

pet religion. Jag har hört äldre tala om att religion är detsamma som kristendom 

medan det vi gör bara är något praktiskt. Något som har med renskötsel att göra, 

inte något religiöst. Begrepp som binds till annan kontext och andra konnotationer 

är svåra att använda och kan skapa en tystnad. Samtalet blir tvunget när man 

tvingas forcera in sitt eget meningsmaterial i en mall som inte passar. 

Demoniseringen och historien 

Kyrkan och statsmakten har lärt in skuld och skam och straffat förbjudna uttryck 

av samisk religion med bränning av trumman, straff, i värsta fall dödsstraff. Heikka 

tror, liksom Albert, att kristendomen fört med sig att man inte talar om andliga 

saker. En av mina samtalspartner tycker sig minnas från sin barndom att vissa skick 

som kunde förknippas med samisk religion var förbjudet och man kunde bli be-

straffad om man ertappades. 

Det finns inga svar 

Jag har följt en del diskussioner som dör ut i tystnad vilket tycks bero på att man 

inte har några svar. I en sådan dryftades var gievrie skulle ligga om den togs från 

den plats där den en gång lagts. Alternativen övervägdes men man kom inte fram 

till någon naturlig plats. Av tänkbara platser finns inga bra alternativ. Saemien 

Sijte, ligger 14 mil från Røyrvik och känns för långt bort. En diskussion dog ut om 

den gievrie som nu finns i Voernese samebys ägo, upphittad av Per-Olov från 

Ankarvattnet, för att de som samtalade menade att Saemien Sijte låg i fel land och 

att de alternativ som stod till buds på svensk sida antingen stod i icke-samisk regi 

eller låg alltför långt bort. Det bästa tänkbara alternativet var då Ankarede som 

ligger nära fyndplatsen för Røyrviksgievrie dit det kommer många saemieh. Plat-

sen är dock obevakad och har inte de förvaringsmöjligheter som krävs. En annan 

sådan diskussion, utan svar, handlar om intentionen hos den som lagt gievrie där 

den hittats. Lajla säger: ”Det er det her med hensikten. Di her som gømte dem, 
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gømte de dem for altid eller gømte de dem for at de hade ceremonier da så di kunne 

hæmt di heran?” I ett liknande samtal säger Jonhild att om gievrie har lagts för 

sista gången ska vi då ta den därifrån? Jonar svarar att vi inte vet om det var så 

utan någon gång blir den sista gången. Vi tystnar i eftertanke alla tre. 

Tystnad utanför samtalen 

Tystnad används av olika skäl, enligt mina samtalspartner. Men vissa kunskaper 

överförs också så och dessa kan vara svåra att sätta ord på. Beteenden som sneav-

lodh tillämpas hela tiden men har i princip inte talats om alls, vilket bland annat 

visar sig i frånvaron av information om skicket i skriftligt material. På samma sätt, 

menar jag, att beteenden kan slinka förbi de uppmärksamma forskarnas och doku-

menterarnas ögon genom att dessa inte tillhör gruppen och inte finns med på spel-

planen där det hela pågår. Detta är fenomen som saemieh kommer överens om och 

utför sinsemellan vid vissa tillfällen, kanske festliga, när flera saemieh är samlade. 

Det bygger på att de är, om inte ensamma så åtminstone i majoritet. När den infor-

mella stämningen vanligtvis uppstår. En annan förklaring att skicket inte hamnar 

på pränt är hemmablindheten – något som kanske den samiska dokumenteraren 

tenderar att hamna i. Skicket är så självklart att det inte förtjänar att omnämnas. 

Ett beteende som snaevlodh – en form av flirt utformad på ett visst kulturellt sätt 

– är heller inget helt unikt för saemieh – att flirta är allmänmänskligt. Man glöm-

mer här att det är den lilla skillnaden – utformningen – som är kunskapen och att 

det är en konstform som Harald Gaski säger. Just den här formen lever kvar men 

relativt undangömd från de icke-invigdas ögon. Det leder in på den fälla jag be-

skrev i metodavsnittet och kallade stark ödmjukhet. 

Innan jag lämnar analysern om tystnaden vill jag nämna något om det förenings-

möte som hölls av LND när frågan om hur man skulle göra med gievrie diskutera-

des. Flera jag talat med, bland annat Dag, har uppfattat det som att föreningen var 

överens i frågan. Min undersökning har visat att de allra flesta uttrycker en osäker-

het, en dubbelhet, och i de flesta fall tycks mina samtalspartner ha lärt sig att låta 

saker som lagts ligga. Man diskuterar intentionen hos den som lagt dit gievrie och 

söker svar på hur man ska agera utifrån den. Många menar att den borde ligga kvar. 

Kom den synen fram vid föreningsmötet? Elin Kristina berättar att 10 till 15 med-

lemmar kom på mötet. Jag har förstått att flera har ändrat åsikt från det att gievrie 

kom i dagen fram till idag, och gått från att tycka att den borde ligga kvar till att 

det är rätt att den tas fram, men också tvärtom. Många tycker att utvecklingen har 

varit positiv och i och med att LND skrev in sig själva i intentionsavtalet, och att 

man är nöjda med att både Sametinget och Saemien Sijte tog tydligt ställning för 

LND:s rätt till inflytande i frågan. Men alla är inte nöjda. Vad som sades på mötet 

vet jag inte eftersom jag inte var med, men jag har hört åtminstone någon röst som 

inte ville att den skulle tas fram men som valde att inte säga något vid mötet. Någon 
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som inte ville skylta med sin åsikt. I den samiska historien ser vi det återkomma. 

Samhället förändras, den dominerande kulturen stiger in i samernas värld och har 

en maktapparat bakom sig. Lagen stöder den som vill att gievrie ska tas fram. Jag 

tänker på det Jonar säger att det finns vissa saker än idag som man inte talar om: 

det ska bara inte komma ut. Om det är en saemie eller laedtie man skyddar kun-

skapen från är oviktigt. Traditionsbevarande kontra förändring. Hur mycket kan 

man förändra utan att förändra sig till döds? 

Två synsätt 

Resultaten av samtalen visar att det går att se olika ideologier bakom de två sätten, 

materiellt och relationellt. Dessa är avgörande när det gäller att förhålla sig till 

gievrie:  

Relationell syn: 

1. Bygger på att föremål går tillbaka till jorden, och inte nödvändigtvis bevaras 

materiellt. 

2. Stöds inte i formell nationallag men i konventioner.60  

3. Bygger på holistisk syn på allt som finns i landskapet och att allt 

hänger samman, bygger på relationer och att ordning inte får störas. 

4. Intentionen hos den som lagt dit föremålen måste beaktas. 

5. Företräds av en minoritet med låg status och litet inflytande i majoritetssam-

hället och har därmed begränsad makt utanför det egna samhället. 

6. Är normerande hos den samiska befolkningen. 

7. Bygger på en kollektiv syn där hela det samiska folket är ägare. 

8. Skyddas av tystnad och är i hög grad osynlig för utomstående. 

9. Inlärd genom handling, imitation, kroppsspråk, ofta under tystnad. 

Materiell syn: 

1. Ägandet knyts till idén om en nation. 

                                        

 60 Här kan nämnas: Convention on biological diversity. https://www.cbd.int/convention/text/ 
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2. Syftar till att bevara föremålet från materiell förstörelse, förruttnelse. 

3. Artikulerad och auktoriserad i lagstiftningen. 

4. Bygger på idén om ett centrum, där materiella resurser tas från periferin till 

centrum.  

5. Auktoriseras av ett kolonialt utbildningssystem. 

6. Inlärd intellektuellt och ofta verbalt. 

7. Placerar föremålet i centrum. 

Den sistnämnda synen företräds av representanter för majoritetskulturen och tjäns-

temän inom det som i Norge kallas kulturminnevern och arbetar med skydd av 

fornminnen, medan den förstnämnda, relationella synen företräds av saemieh.  

Tuhiwai-Smith skriver att den mest fundamentala krock mellan västerländska och 

urfolks trossystem grundar sig i urfolks tro på jorden som en levande entitet: ”From 

this belief indigenous values and practices, social structures and relations are deri-

ved, which place indigenous views in direct opposition to Western values.” (Smith 

2012:102–103) Även om saemieh inte talar om Moder Jord så visar samtalen att 

det är just ett levande landskap som saemieh hela tiden förhandlar med och har 

relationer till.  

I linje med urfolksforskning är det relevant att tala om en egen epistemologi, en 

relationell epistemologi. Att det levande landskapet är så starkt kopplat till mot-

ståndet att flytta gievrie, är långt ifrån självklart hos de tjänstemän som handskas 

med ärendet. 

Det ska dock sägas att materiell syn inte helt går att skilja från relationell. Tydligast 

syns detta i i lagstiftningen som skiljer fasta och lösa fynd. Dessa behandlas olika, 

och ägandeförhållandena är också olika. Jåma förklarar: 

”Noen ganger kan det være vanskelig å avgjøre om et kulturminne skal regnes som 
løst eller fast, er gievrie et løst eller et fast kulturminne? I en del tilfeller vil kultur-
minner som behandles i kml §§12 og 13være å anse som faste kulturminner. Det er 
fordi så lenge gjenstanden ligger på plass i sin opprinnerlige kontekst utgjør den en 
del av en helhet, først når kulturminnet blir tatt vekk fra dette stedet blir det et løst 
kulturminne. Det kan bidra til at man kan gjøre ulike tolkninger av lovverket, også 
i forhold til hvem som eier kulturminnet noe som nå skal undersøkes nærmere. Et 
løst kulturminne har i en del tilfeller mistet sin opprinnelige kontekst og utgør ikke 
lenger en del av en helhet. 

Ut fra funnstedet til gievrie kan man argumentere for at gievrie er et fast kultur-
minne, for eksempel ved å si at den ligger i en opprinnelig kontekst i og med at den 
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har blitt lagd dit med en bevisst handling. Det er altså klart at gievrie er en viktig 
del når man ser på stedet i en større helhet. Bedømmelsen om gievrie er et løst eller 
et fast kulturminne får rettslig betydning, da staten kan kreve eiendomsretten til løse 
kulturminner etter klm § 12 første ledd. Regnes kulturminnet derimot som et fast 
kulturminne tilfaller eiendomsretten den som eier eiendomen kulturminnet befinner 
seg på eller i.” (Jåma 2011:29) 

De fasta kulturminnena tillhör alltså en kontext som måste beaktas – en helhet som 

har ett eget värde. Den holistiska synen på ett föremål smyger sig in här och auk-

toriseras i lagstiftningen. Ett fast kulturminne får inte flyttas – det blir centrum. 

Skolningens konsekvenser – skillnad i status 

Efter att ha presenterat den bild jag fått av saemieh med kopplingar till området 

samtalar jag med dem som kom att handlägga och ansvara för ärendet med gievrie. 

Erik och Elin Kristina har visat att de båda beaktar och mer eller mindre uttalat 

påverkas av de olika synsätten. Mina frågor gäller då till vilken grad det är möjligt 

att utbilda sig i relationellt förhållningssätt och om, och i så fall hur, de samiska 

organisationerna själva utbildar sin personal till det, liksom hur organisationerna 

kan skydda det relationella synsättet då det är en del av sydsamisk kultur och trad-

ition. 

När jag talar med Dag Lantz undrade jag i vilken grad, och i så fall hur, han inom 

ramen för Sametinget kan tillägna sig ett sätt att förhålla sig till landskapet utifrån 

samernas sätt att se. Våra samtal handlade därför om utbildning. 

Dag var relativt nyanställd när upptäckten av gievrie rapporterades in till honom. 

Eftersom Dag själv är svensk och utbildad arkeolog intresserade jag mig för hur 

Sametinget som arbetsplats skolar sina anställda i något de inte kunnat få genom 

sin akademiska utbildning. I mina samtal med Dag visade det sig att den utbildning 

han fick i första hand var rent praktisk. När jag frågar Dag om han tyckte han hade 

kompetes nog att hantera ärendet själv, svarar han nej. Det första han gjorde var 

att ta kontakt med dem som jobbat längre inom organisationen, Sametinget (Lantz 

2012).  

Med Eriks berättelse och Elin Kristinas genomgång av internationella konvent-

ioner i minnet undrar jag om det fanns något att läsa in sig på: rapporter, dokument 

och liknande. Jag undrar också om det hade behövts en handledning. 

Dag förklarar att det mer blev diskussioner, och han minns inte att man hänvisade 

till några sådana dokument. När jag frågar om det hade behövts en handledning 

säger Dag att risken med en sådan handledning är att den blir så generell. Man 

måste anpassa sig efter rådande förutsättningar, säger han. I vissa fall kan det 
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handla om att det råder splittringar inom den lokala miljön, och det finns ingen 

handledning hur man ska hantera det. Andra gånger kan det handla om att den 

lokala miljön inte har intresse. Risken är att det enda en sådan vägledning kan 

komma fram till är att du måste ta hänsyn till den lokala miljön och inget mer 

specifikt och då vet jag inte om en handledning kunde hjälpa, säger Dag. Det svar 

som Dag vilar mot och upprepar är att lokalbefolkningen måste vara delaktig 

(Lantz 2012). Det svaret såg vi även hos både Erik och Elin Kristina.  

I ett samtal med Dag och Elin Kristina i deras gemensamma tjänsterum pratar vi 

tillsammans om i vilken grad ett samiskt tänkesätt –”tilnærming” som Elin Kristina 

väljer att kalla det – kan artikuleras och hur det går att förhålla sig till ett sådant i 

sitt arbete. För att sammanfatta samtalen med Dag och Elin Kristina så finns det 

alltså ingen formell eller artikulerad utbildning utifrån ett samiskt traditionellt tän-

kesätt. Inte heller tror de på kurser eller böcker, men däremot sker en utbildning 

genom de traditionsbärare de samarbetar med (Lantz och Jåma 2013). Elin Kristina 

har i sin uppsats granskat det rättsliga stöd det samiska folket har till sitt kulturarv 

i konventioner, men detta är något hon gjort på eget initiativ. 

Sametinget har heller ingen formell skolning eller fortbildning som skulle kunna 

auktorisera den kunskap som uttryckts bland mina samtalspartner. Det vilar på det 

samarbete mellan samiska traditionsbärare och Sametinget som etableras genom 

det vardagliga arbetet. Den bok Dag hade rekommenderats att läsa gav dock en 

bakgrund och tar upp frågor som utbildningarnas olika status inom de organisat-

ioner som tidigare hade ansvar för det som på norsk sida kallas samisk kulturmin-

nevern. Sverre Fjellheims bok Kulturell kompetanse og områdetilhörighet. Meto-

der, principper og processer i samisk kulturminnevernarbeid inleder med en hi-

storisk bakgrund som bottnar i 1989 års omorganisering av kulturminnevernet i 

Norge. Enligt den nya ordningen utsågs Tromsø museum till förvaltningsansvarig 

för samiskt kulturminnevern i hela Norge, med lokalkontor i Snåsa och Karasjokk. 

De formella kompetenskraven för de nya tjänstetillsättningarna kom att illustrera 

en principiell oenighet mellan, i huvudsak, de samiska aktörerna å ena sidan och 

ledningen vid Tromsø Museum å den andra (Fjellheim 1995:7). Denna oenighet 

kan direkt relateras till de frågor om kunskap och auktoritet som visat sig i mitt 

arbete. 

Utlysningstexterna till de nya tjänsterna som omorganiseringen ledde till, visade 

på ett tidigt stadium hur viktig en högre formell utbildning från universitet eller 

högskola var. Men från framför allt de samiska institutionerna lades stor vikt på 

samisk kulturbakgrund och kulturförståelse samt kompetens i samiska (Fjellheim 

1995:8, 9).  

Önskan om samisk kulturförståelse visade sig vara kontroversiellt och ansågs från 

Tromsø museums sida inte tillräckligt mätbart. Inte heller var önskan om samisk 
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kulturbakgrund ett godtagbart krav enligt dem. Ett absolut krav om formell kom-

petens och kunskap som begärdes gick inte, och går ännu inte att möta, då formell 

utbildning i samisk kulturminnevern inte existerar. Saken avgjordes till förmån för 

Samisk kulturminnesråds formulering: att samisk kulturförståelse och kulturbak-

grund skulle ingå i utlysningstexten, men detta gick inte igenom utan motsättningar 

och hårt motstånd. Fjellheim lyfter fram hur svårt det var att ha respekt och förstå-

else för de samiska aktörernas krav och skriver också att så knappast skett om inte 

dessa fått så starkt stöd av andra organisationer (Fjellheim 1995:12–14).  

Fjellheim visar att frågan om olika kulturella förståelser har en historia i den orga-

nisationsvärld som handskats med samisk kulturminnevern på norsk sida och att 

de olika synsätten har olika auktoritet. Jag får också en bakgrund till, och förstår 

bättre, den betoning på lokalsamhällets medverkan som de som behandlade ären-

det återkommer till.  

Att Dag, Erik, och Elin Kristina betonar olika saker kan säkert delvis förklaras med 

i vilken grad de kommit i kontakt med, och skolats i, ett traditionellt samiskt relat-

ionellt sätt att tänka. Även om det är uppenbart att den starka medvetenheten om 

att lokalsamhället ska vara delaktigt vid en sådan här process visar, inte minst Erik, 

att det är möjligt att bli medveten om de olika synsätten med hjälp av olika redskap 

och träning. Det är uppenbart så att det också är möjligt att intellektuellt ta ställning 

när man blivit medveten om, och accepterat de olika synsätten. 

I samtalet med Mariana frågar jag om hon kommit i konflikt med sin inlärda, trad-

itionella, inställning när hon gått sin museiutbildning. Hon svarar:  

 

”Inte direkt när ja ha gått museiutbildningen, eller det blev ju såhär i efterhand med 
arkeologutbildningen på grund av det här med bevaring och det här med hantering 
av fynd och att det ska ligga in situ och sådär – att det ska ligga på sin ursprungliga 
plats och sånt. Jag tyck inte att det va nå fel då, och ja tyck fortfarande int att det 
var nå fel att låta den ligga kvar ett år eftersom den hade ju då, det spelade ju roll 
för dialogen mellan Saemien Sijte och Vitenskapsmuseet. 

Å: Men du kan känna i arkeologutbildningen att det finns saker som inte är själv-
klara för dig? 

M: Ja det blir ju bägge utbildningarna då för ja är ju väldi glad för att ja int fann den 
där hemma. För vad skull man ha gjort då? 

Å: Ja vad skulle du ha gjort då? 

M: Ja, det vet ja int. Det vill ja int tänk på heller.  
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Å: Men du känner att hade du varit på hemmaplan så hade det vare ett motstånd? 
M: Ja det hade ju vare både för å emot. Å ta de ifrån den plass´n.” (Olofsson 2013; 
2014). 

Birgitta talar om vikten av att den samiska befolkningen själv, genom samiska in-

stitutioner, får möjligheten att förvalta det samiska kulturarvet. Det är också viktigt 

att tillgodose den lokala samiska befolkningens önskemål i det här sammanhanget. 

Enligt överenskommelsen och intentionsavtalet ska gievrie till Saemien sijte i 

första hand, förklarar hon, men utställning i Røyrvik är också möjlig när det finns 

kapacitet att ta emot gievrie där eftersom det är ett önskemål för lokalbefolkningen 

(Fossum 2013; 2014).  

Sammanfattningsvis kan sägas att dem jag talat med och som var med vid upp-

täckten av gievrie och hade ett uppdrag eller sedan kom att blandas in yrkesmässigt 

uppger i samtalen med mig, att de påverkades i lägre eller högre grad av ett relat-

ionellt tänkande eller åtminstone vetskapen om det. Samtliga tycks vara eniga i att 

låta beslutet gå till den lokala sameföreningen. Medan vissa av dem själva skolats 

i ett relationellt sätt att tänka och tog ett intellektuellt beslut så valde andra, utan 

uttalad sådan skolning, att överlåta beslutet åt LND. I samtalen med mig kunde jag 

inte upptäcka att dessa personer själva var skolade i ett relationellt samiskt sätt att 

tänka.  
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7 Att knyta samman trådarna 

Gievrie 

De frågor jag ställer och de olika ämnena flyter in i varandra under samtalen. Kun-

skapsöverföring kan till exempel komma upp i samband med de döda, sjiele, giev-

rie och i princip vilket ämne som helst och så är det med alla ämnen. Ena stunden 

talas om gievrie, nästa stund om de döda och sedan går samtalet tillbaka till gievrie 

igen. Att jag väljer att fråga om just dessa ämnen är dock inte en slump att och 

bilder träder fram. Historier som binder samman ämnena. Kunskapen är holistisk.  

I samtalen om gievrie framkommer tydligt att gievrie är ett mycket speciellt före-

mål som många har ett förhållande till som man beskriver som respektfullt. Att 

finna en gievrie innebär att man befinner sig i ett meningsfullt sammanhang. Att 

flytta en gievrie från en plats där den lagts i naturen är inget man gör utan att tänka 

sig för. Det är något mina samtalspartner alla har gemensamt. Ett motstånd finns 

mot att människolagda saker man finner i landskapet flyttas. I vissa familjer finns 

också kunskap om gievrieh och deras placering ute i markerna. Där stannar kun-

skapen. 

En kluven inställning till att ta fram en gievrie och lämna den till myndigheterna 

uttrycker alla mina samtalspartner. Ingen uppger att de själva skulle ha flyttat en 

gievrie om de ensamma funnit en i naturen. Att be om lov, att tala med en eller 

flera närstående är däremot naturligt. Att fatta nya beslut utifrån sådana samtal kan 

också vara en väg. Trots att man fått lära sig att inte röra det som lagts, så är en 

upphittad gievrie något som flera kan tänka sig bryta traditionen för: för sig själva, 

för sina barn och för det omgivande samhället. Dock inte utan noggrann eftertanke. 

Att finna en gievrie är en kollektiv händelse. Om man funnit en gievrie är det flera 

saker som spelar in när beslut fattas om hur man ska hantera saken. För de efter-

följande besluten är det avgörande om man själv eller någon annan finner den. 

Olika saker måste beaktas, som förhållandet till platsen, dess läge, intentionen hos 

den som lagt den där, om en möjlig släkting till ägaren är känd, någon som tänks 

ha särskild rätt till den eller åtminstone borde tillfrågas. Vem som formellt äger 

gievrie enligt lag är inget som kommer upp i samtalen, men däremot säger flera att 

den tillhör det samiska folket. Men det framgår också att ägarförhållandet är mer 

komplicerat än så. Att gievrie hör till platsen eller att den tillhör den som lagt den 
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där, är åsikter som hörs. Ingen av dem jag talat med har uttryckt att de önskar äga 

den själva för egen del men att den kan anses höra till det samiska folket, vilket 

återigen visar att gievrie är en kollektiv angelägenhet. 

Att gievrie ruttnar bort och försvinner kan kännas obekvämt för några. Samtidigt 

vill man inte säga att gievrie förstörs då. Att den går tillbaka till jorden och att den 

förstörs är inte samma sak. Att inte vilja att den fysiska gievrie försvinner tycks 

höra samman med att gievrie alltmer börjar bli en del av ens egen historia och att 

kunskap om den alltmer börjar höra till det förflutna. Det är ändå ett viktigt sym-

boliskt föremål för saemieh och det är viktigt att åtminstone någon gievrie finns 

kvar rent fysiskt och att denna då blir tillgänglig och möjlig att få se. Ett annat skäl 

är att man vill synliggöra det samiska kulturarvet för omvärlden och för de efter-

kommande. Det är en politiskt viktig fråga. 

Även om det finns många exempel på samisk närvaro i området och den norska 

bosättningshistorien är relativt sen och väldokumenterad, så säger flera av mina 

samtalspartner att de ändå lever sina liv som saemieh ifrågasatta i området. Stän-

digt närvarande hot gör att man hela tiden måste försvara sin kulturella och terri-

toriella rätt. Ett exempel ser vi hos Albert när han säger att majoritetskulturen vill 

se någonting innan de accepterar oss, att de inte accepterar att vi har en kultur om 

vi inte kan visa det. Även Lajla exemplifierar det i vårt samtal när hon säger att 

något måste vara kvar för framtiden, för annars har vi ingen historia som visar att 

saemieh varit här, precis på den plats där hon finns, i lokalsamhället. Och även om 

det finns muntlig historia och kyrkoböcker så måste det ändå finnas något synligt. 

Hon avslutar med att säga att vi har det där med att det kanske hade varit bäst om 

den hade fått bli kvar där den var, för att det antagligen var meningen att den skulle 

få lov att vara där. 

Det är en vanlig hållning att saker som lagts i naturen ska gå tillbaka till jorden och 

gievrie sätts också i det sammanhanget. Någon menar att man kan låna saker som 

lagts men sedan lämna dem tillbaka efter användandet, medan någon annan säger 

att man inte ens får röra det som lagts. Att det som förlorats eller lagts att ligga 

hör till marken, är också en uppfattning. Detta är något mina samtalspartner fått 

lära sig – ofta av äldre. Samtalspartner, som, Albert säger uttryckligen att ”utifra 

det here her som vi kanskje har blitt opplærd ska vi bæra tillbaka gievrie igen og 

sette den der den var”, även Inge och Ol-Mathis säger att de fått lära sig att det ska 

vara så.  

Skälet till att man låter saker gå tillbaka är naturlig och ligger i traditionen. Att 

man lagt bort gievrie i naturen menar en del beror på den historiska demonise-

ringen av samisk tro. Attacken från den kyrkliga maktens sida mot gievrie har levt 

kvar i efterföljande generationers kollektiva minne. Samtidigt är det något som 
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man främst tillskriver tidigare generationer. Att gievrie demoniserades och brän-

des av makten är känt och har betydelse men ingen har direkt nämnt att de själva 

känner skuld eller skam inför att tala om gievrie.  

Meningsfulla sammanhang 

Många av mina samtalspartner tar upp att upptäckten av gievrie sker i ett större 

meningssammanhang och att väder och djur kan signalera om detta. Som Ol-Ma-

this som säger: ”Det kanskje var meiningen at den skul vises fram, at den har funtes 

i område, att de er ein del av samisk historie, men jeg veit ikke om de skul taes 

derifra, för rein og styggvaer kom de.” 

Att fästa uppmärksamhet på väder och djur är också vanligt för det folk som lever 

i området. När Elin Kristina, Mariana och Erik berättar om när de fann gievrie, 

berättar de hur de noterade väderomslaget. Det var strålande sol men när man tagit 

fram och tittat på gievrie drog mörka åskmoln in. Elin Kristina berättar: ”Torden 

braket i det fjerne, men kom stadigt nærmere. Vi så på hverendre og la den forsiktig 

tilbake igjen på det samme stedet som den tidligere hadde blitt lagd. Vi fikk hel-

digvis lagt den på plass igjen før regnet kom, og takket for at vi fikk finne den. Vi 

ble enig om å la den ligge, fordi vi ikke hadde mulighet til å få den ned uansett, og 

dessuten kom regnet. Litt oppspilte var vi nok alle etter den store hendelsen. Til 

og med væromslaget kjentes som et tegn på at `ja, nå har dere sett nok for i dag, 

bïejh bååstide daelie. Legg den tilbake nå´.” (Jåma 2011:19) 

Såväl i samtalen som i litteraturen finns en rad exempel på hur just djuren beteende 

sätts i samband med viktiga händelser (Studieförbundet Vuxenskolan 1986: 207–

208, 222; Bull Kuhmunen 2010). Att finna en gievrie menar flera, är något som 

man får tillåtelse till, men det kan inte automatiskt likställas med att det är me-

ningen att ta den därifrån. Det har också framkommit hos någon samtalspartner att 

denne inte tror det är meningen att denne ska finna någon gievrie någonsin. 

Att tala om meningssammanhang är tydligt i upptäckten av gievrie. Överlag finns 

det inslaget i berättelser hos mina samtalspartner, det är också vanligt i samtal att 

säga ”Det var väl inte meningen” eller ”Det var nog en mening med det”.  

I en värld av relationer 

Den verklighet mina samtalspartner beskriver är i hög grad en levande och befol-

kad sådan och stämmer väl med arbeten från urfolksforskningen, och talet om the 

web of relations. Det visar exempelvis Jan Persons uttalande i en av Ljungdahls 



209 

skrifter om inventeringsarbete: ”Man får en helt annan syn på markerna, man kän-

ner sig aldrig ensam utan man rör sig i marker som är påverkade av förfäderna.” 

(Ljungdahl 2011:4; 2014:8) De saemieh jag talat med rör sig i en miljö där saemieh 

levt länge och kontakten finns där hela tiden. Historier om levande och döda samt 

minnen om dem aktualiserar detta. Saemieh i Frostviken/Namdalen blir ständigt 

påminda om sin historia i landskapet där de utför sitt arbete. De går förbi gamla 

visteplatser, ser lämningar av byggnationer, ställen man tagit sig över vattendrag, 

platser man stannar till och ger något. Många gånger har platsernas användare fallit 

i glömska men på något sätt finns kontakten ändå. Många gånger är den påtaglig. 

Många samtal handlar om platserna och de människor man minns från dessa. Det 

talar man om både hemma vid kaffebordet och ute i markerna. När vi talar om 

gievrie är detta mycket påtagligt. 

Ibland ser man eller känner personer som tillhör den andra verkligheten. Det kan 

vara de döda, det kan vara de som ibland kallas ibland saajvh, någon talar om de 

underjordiska, andra om hjälpare. Olika familjer tycks ha olika namn för dessa 

väsen. Dessa finns i vardagen som en naturlig del av den. Ibland hjälper de. Ibland 

har de andra funktioner men man måste förhålla sig till dem. De döda får ofta en 

plats i våra samtal och de allra flesta talar om att de är här och att de hjälper. De 

visar sig också, åtminstone för vissa och vid vissa tillfällen, men oavsett det så är 

deras närvaro naturlig. 

Berättarna talar om viljor eller krafter. Ibland handlar det om viljor hos de som 

”befolkar” platserna eller områdena. Platser kan vara kraftfyllda och dessa krafter 

känns eller så känner bovtsh eller hunden det. De ska behandlas med respekt. Om 

kraften hör till ett föremål eller personer eller platsen i sig är det lite olika åsikter 

om, men det viktiga är att man visar respekt. Man ska också agera i enlighet med 

särskilda regler för vissa platser. Särskilda fjäll kan också vara speciella. En del 

kallar dem saajvh eller saajvevaerieh. En av mina samtalspartner berättade att hon 

en gång när hon var liten lyssnade på hur hennes mamma berättade för språkfors-

karen Knut Bergsland om olika saajve vaerieh som hon kände till. När han gått 

frågade min samtalspartner varför hon inte nämnde ett av dem. Hennes mamma 

svarade: ”Det hade jag helt glömt!” Min samtalspartner berättar för mig vilket fjäll 

det rörde sig om och att det är känt för att det händer märkliga saker där. Plötsligt 

kan en yxa man lämnat på ett ställe sitta i ett träd, berättar hon. 

Att ge tillbaka, reciprocitet 

I samtalen framkommer hela tiden hur saaemie förhåller sig till landskapet som 

levande och att det respektfulla förhållandet gör att så fort man får något – eller får 
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göra något – i landskapet så ger man också något tillbaka. Allt handlar om rättig-

heter, skyldigheter och respekt. Det visar sig i sjieleh och i förhållandet att lämna 

tillbaka till marken vad som tagits från den. Det speglas också i mina samtalspart-

ners förhållande till varandra. 

Föreläsningarna och seminarierna som ges på samiskt tema i Røyrvik lockar sa-

miska besökare och speglar behovet av forskning och dokumentation. Här ges 

samlad kunskap som vidgar den egna erfarenheten och i ett samhälle där traditioner 

förändras har böckerna, dokumentationerna och forskningen om samisk kunskap 

ett stort värde.  

Lajlas ord om ”det lilla vi har” när vi talar om samisk religion och hennes stora 

samling av litteratur om och av saemieh, illustrerar behovet av att även forskare 

måste ge tillbaka, så att de som författarnas och forskarnas arbeten handlar om kan 

bygga kunskap från ”det lilla vi har”. Även Jonar påpekar hur allt han läst stärkt 

hans egna kunskaper. När man har läst och när det är så många som berättar om 

det, så tar man till sig också. Så då förstärker det mer vad man har, menar han 

(Thomasson 2012).  

Förhållandet till begreppet religion 

I samtalen om religion blir det tydligt att saemieh i Frostviken/Namdalen, precis 

som andra urfolk, tvingas foga sig i begrepp som stereotypiserar, mytologiserar, 

exotiserar eller bara är främmande. Det är så mycket enklare att beskriva hur man 

handlar än hur man tänker. Den religion som jag möter passar inte ihop med de 

religionsbegrepp som spritts genom västerländsk undervisning, även om det jag 

får höra mycket väl kan kallas religion. Det gör att det är svårt att tala om religion 

i de samtal vi har. Begrepp hämmar. Det mina samtalspartner talar så lättsamt om 

passar inte in i ord som ”riter”, eftersom riten är kopplat till något allvarligt, hög-

tidligt och formellt. De saker som vi samtalar om är istället vardagliga och har en 

praktisk funktion.  

Samtalen visar att kritiken mot religionsbegreppet är befogad. Den historiska, för-

kristna religionen kan inte rakt av appliceras på det som kommer fram i samtalen, 

även om flera kan känna igen element från det som brukar kallas förkristen relig-

ion. Det är sådant som man hört i föreläsningar av forskare och läst sig till i deras 

verk. Likaså är termen religion svår att använda eftersom den för något högtidligt 

och främmande med sig. Det är alltför lätt att associera den med kristendomen. En 

transhistorisk förståelse av samisk religion eller av begreppet religion fungerar 

inte. Det får mig återigen att tänka på Askkungens sko, som Kovach talar om: ”It 

just doesn´t fit.” 
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Saemieh försöker att rå över och få inflytande över sina liv och sina angelägenheter 

genom att upprätta olika institutioner och organ som Sametinget och Saemien 

Sijte. Dessa kan man i viss mån utforma men då de i hög grad liknar majoritets-

kulturens så måste man foga in sig i majoritetskulturens upprättade system och 

detta begränsar möjligheterna betydligt. Det är inte alltid systemen passar ihop och 

tendensen är att saemieh måste anpassa sina system för att för att kunna göra sig 

förstådda. Men vissa saker går inte att kompromissa bort. De är kulturella.  

Ett annat språk glider också in i organisationerna, ofta ett som används inom ve-

tenskapen och av myndigheter. Det sker naturligt eftersom personalen ska ha en 

vetenskaplig utbildning och även agerar gentemot andra organisationer och myn-

digheter. Men detta språk korresponderar inte med hur de saemieh jag talar med 

vill beskriva sin tillvaro och det som de gör. Jag tolkar Elin Kristinas sätt att tala 

om gievrie i olika termer som ett försök att förstå gievrie, både på ett sätt som 

saemieh i hennes område gör, och som man talar om det inom det vetenskapliga 

ämnet kulturminnevern. På samma sätt har jag många gånger under arbetet med 

den här avhandlingen känt att det vetenskapliga språket och sättet att tala inte 

fångar eller åskådliggör det jag egentligen vill ha sagt. Jag vill tala med olika ter-

mer beroende på vilken position jag befinner mig i när jag skriver. Som vi sett får 

urfolksforskarna i samma problem och försöker att i jag-formen, i konversationer 

och i uppdelningar av olika mer teoretiska avsnitt blandat med mer berättande så-

dana, finna sätt att kombinera olika kulturella sätt att tänka och att gestalta olika 

epistemologier. 

Centrum och periferi 

Sametinget och Saemien Sijte går en balansgång mellan att vara företrädare för 

samiska intressen och att vara en institution i klassisk kolonial mening som både 

definierar begrepp och samlar in kunskap, skapar ett centrum och en periferi som 

Jonsson talar om. Sametinget uppehåller majoritetskulturens lagar vilket samtidigt 

fungerar som ett skydd genom att registrerade platser blir lagskyddade. Saemien 

Sijte befinner sig i samisk regi men ligger tillräckligt långt bort geografiskt för att 

skapa ett avstånd till saemieh i Røyrvik och Røyrvik blir lätt blir en underlägsen 

resursplats för Snåsa. Man kan höra frustrationen över underlägsenheten i samtalen 

med Røyrvikssamerna. Att LND ville skriva in sig i intentionsavtalet och att Røyr-

vik skulle ses som en möjlig utställningsplats, kan delvis förstås ur det perspekti-

vet. 

De första inventeringsresultaten som sändes in från Røyrvik samlades på Saemien 

Sijte i Snåsa, men de hade inte kapacitet att systematisera och göra informationen 

tillgänglig. Den insamlade kunskapen når därför idag inte alltid dem som en gång 
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samlade in den. Saemien Sijte bär på en historisk ärvd brist i att ge tillbaka till dem 

som gett av sin kunskap.  

Historiskt sett har flera personer från Røyrviksområdet deltagit i att bygga upp 

Saemien Sijte, därför känner saemieh från Røyrviksområdet en starkare koppling 

till Snåsa än tvärtom genom att Røyrviks saemieh investerat i dess samiska in-

stitutioner. Snåsa är också den ort där många saemieh, inte minst kvinnor, arbetar 

genom att flera samiska institutioner finns där. De flesta av de samiska barnen från 

Røyrvik går också på sameskolan i Snåsa, eftersom en sådan inte finns i Røyrvik. 

På sätt och viss fungerar alltså samiska Røyrvik som en resursplats som stärker 

Snåsa som centrum, men som själv tenderar att ses som periferi. Jonssons tema om 

insamlandet som härskande och makt aktualiseras. Vem har rätten att samla in och 

vart ska det samlas? Likaså aktualiseras nödvändigheten att ge tillbaka något som 

är ett starkt krav inom Indigenous Research Methodologies.  

Allt detta är saker som aktualiseras när Røyrviks saemieh skriver in sig själva som 

en maktfaktor i avtalet som upprättas med myndigheterna, i och med att gievrie 

överlämnas. Saemieh, genom sameföreningen LND, gör alltså motstånd mot att 

deras rätt att besluta övertagits från dem genom lagstiftningen genom kolonisat-

ionen.  

Men även om förhållandet mellan museet i Snåsa och saemieh i Røyrvik inte är 

oproblematiskt så är det tydligt i samtalet med Birgitta och Dag att lojaliteten med 

Røyrviks saemieh finns, och det illustreras i argumentet som många gånger upp-

repas: lokalbefolkningens vilja måste beaktas och deras delaktighet är viktig. 

Kollektivt ägande, beslutande och 
kunskapssökande 

Som jag tidigare berättade uppger saemieh i Frostviken/Namdalen ofta att de anser 

att gievrie tillhör det samiska folket kollektivt. Det problematiska med att gievrie 

enligt lag är norska statens egendom, är de yrkesmässigt inblandade jag talat med 

klara över, och alla tar de på olika sätt upp hur de samiska rättigheterna ska kunna 

skyddas under sådana förhållanden. I likhet med Erik, som i Ingwar Åhréns for-

mulering att det samiska samhället ska stärkas finner ett skydd för det relationella 

sättet att tänka, har även Elin Kristina funnit ett stöd och ett skydd i de internation-

ella bestämmelser som stöder urfolks rätt, vilket hon redogör för i sin uppsats. 

Precis som Birgitta konstaterar, ägs samiska kulturminnen enligt norsk lag av 

norska staten. Ett sätt att handskas med detta för någon med annan syn på saken 

uppmärksammar Elin Kristina i sin uppsats när hon skriver: ”Forvaltningen har 
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lover og regler man må forholde seg til, noe som lokalbefolkningen ikke har på 

samme måte. Hos lokalbefolkningen kan det stille seg annerledes med tanke på at 

kulturminner fra nærområdet kan oppleves mer personlig, spesielt hvis man også 

har følelser knyttet til saken.” (Jåma 2011:3) När jag frågar om det är viktigt att 

följa lagen och förklarar att gievrie enligt denna ska lämnas till norska myndigheter 

säger Meene: ”Den loven syns e ikke passe inn der, e syns ikke dæm har rett på’n 

i d heile tatt… ” (Kappfjell 2013; 2014) och Heikka menar att den gievrie som 

hittades 2010 borde fått ligga kvar. 

Flera av mina samtalspartner uppmärksammar också den svagheten i lagens auk-

toritet. Som ett koloniserat folk påtvingade en statlig lag – och med mycket be-

gränsade möjligheter att påverka denna – är det inte säkert att det är självklart att 

följa en lag. I samtalen med mina resurspersoner kommer det också fram att lagens 

auktoritet varierar för de olika personerna, från att vara viktig till att inte ha något 

större inflytande alls. För Birgitta som ledare för museet i Snåsa är lagen viktig. 

Hon säger att hon inte är beredd att bli lagbrytare när hon talar om kravet att regi-

strera lämningar, men hon medger att det funnits tillfällen då hon informerat om 

att hennes roll är att registrera, så om någon inte önskar att detta ska ske bör hon 

inte ges den informationen (Fossum 2013; 2014). 

Att förlita sig på lokalbefolkningen är ett viktigt argument för alla tjänstemän jag 

talat med. Det har också stöd i konventioner som talar om rätten till urfolks infly-

tande. Dag gör dock en viktig reflektion: Vad skulle ha skett om lokalbefolkningen 

inte var enig och om fler gjort anspråk på gievrie?  

Det är tydligt att trots den starka medvetenheten kring kulturminnesfrågor hos sae-

mieh i Røyrvik så fanns som framgått av Elin Kristinas beskrivning en osäkerhet 

om hur processen skulle gå (Jåma 2011:15). Ett problem är också att den samiska 

lokalbefolkningen inte alltid har kunskap om sina egna rättigheter, varken i lag 

eller i konventioner. Som vi sett är det heller inte något som är givet att Sameting-

ets personal utbildas i, så att de har möjlighet att ge lokalbefolkningen vägledning. 

Någon egentlig instans finns det kanske inte heller som det är självklart för lokal-

befolkningen att vända sig till om de önskar stöd, råd och hjälp. Sametingets per-

sonal, i egenskap av förvaltare och underställda norsk lag, har en begränsad makt 

och det gör att det är viktigt att lokalsamhället tar ett eget ansvar. Det gör saemieh 

i Røyrvik utelämnade åt sig själva – och många gånger tysta. 
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De olika kunskaperna 

De två uttalade synsätten 

Erik är den som tydligast talar om två synsätt av vilka det ena, det materiella, är 

inlärt genom utbildningen och auktoriseras i lagen. I samtalen redogör han dock 

för hur han gradvis kommit i kontakt med ett annat sätt att se – det relationella. 

Han kan också ge olika exempel på hur han kunnat närma sig detta sätt att se. Erik 

ger exempel på ett tidigare arbete som fått honom att fundera över fler sätt att se 

på kulturminnen än det han lärt sig på universitetet. Han hänvisar till ett, i hans 

tycke tänkvärt uttalande av en samisk arkeolog, som får honom att fråga sig: i vil-

ket syfte, och för vem? Ingwar Åhréns formulering om sitt eget projekt – ”Syftet 

med projektet är att stärka det samiska samhället” – är ytterligare något Erik hän-

visar till med reflektionen: ”För vem är det här bra?” När Erik säger att han är på 

väg att komma ur ramen så tolkar jag det så att han gradvis lärt sig ett annat sätt 

att se, ett sätt som inte bygger på universitetsutbildning utan på arbete tillsammans 

med samer. Erik talar vidare om lokalbefolkningens betydelse, något samtliga in-

blandade tjänstemän gör.  

Att Elin Kristina präglas av fler epistemologier och ontologier ses i hennes historia 

där hon benämner gievrie på olika sätt. Precis som Erik rör hon sig in och ut ur 

olika positioner. Även om Elin Kristina inte medvetet reflekterar över de olika 

sätten att se, på samma sätt som Erik, så tycks hon agera efter sina inskolade sätt 

att tänka, till synes utan konflikt. 

I mina samtal med Elin Kristina är hon försiktig och tveksam till att tala om ett 

samiskt sätt att tänka och vill hellre använda formuleringen ”samisk tilnærming till 

naturn”. Hon menar också att det är något alla kan lära sig. Hur man kan lära sig 

detta sätt är Elin Kristina också mycket tydlig med när jag samtalar med henne 

tillsammans med Dag på deras gemensamma tjänsterum: När jag undrar om böcker 

och kurser kan vara en väg att gå, säger Elin Kristina att du kan läsa sida upp och 

sida ned men ”du må ut”. Elin Kristina säger att det kommer naturligt för henne 

eftersom hon är saemie (Jåma 2013). Hon har skolats in i det och av allt att döma 

på samma sätt som mina samtalspartner vittnar om: genom att vara ute med egna 

auktoriteter och lära sig förhållandena genom handling som inte beskrivs i böcker 

eller ens verbaliseras. 

Dag, som är lite främmande inför mina frågor om två olika synsätt, kan efter lite 

fundering konstatera att Sametinget arbetar annorlunda än Fylkesarkeologerna. I 

den grad de kommer i kontakt med ett relationellt synsätt, som företräds av sae-

mieh, är det de samiska resurspersonerna de kommer i kontakt med genom inven-

teringsarbetet som står för en informell utlärning till Sametingets personal. Dag är, 
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liksom Elin Kristina, tveksam till mina förslag om kurser, handledning och böcker. 

Han betonar mycket starkt lokalbefolkningens inflytande och önskan, och betonar 

vikten av dialog med dem.  

Till skillnad från Dag menar jag att det borde kunna vara möjligt att medvetande-

göra relationell syn så att även den som tidigare inte kommit i kontakt med den 

lättare kan se, och ta till sig sådan kunskap. Min undersökning har visat att det är 

fullt möjligt att lära sig båda synsätten i sådan grad att det går att reflektera intel-

lektuellt över dem. 

Mariana pekar på de olika utbildningarnas synsätt och menar att det kan bli kon-

flikt, inte så mycket i den museiutbildning hon fått som inom arkeologin och det 

är då hanteringen av föremålen, i kontrast med synsättet att låta ting få ligga på sin 

ursprungliga plats, som kan leda till konflikt. Därför är hon glad att hon inte fann 

gievrie i sitt eget hemmaområde. I likhet med många andra menar hon att det är de 

äldre hon varit tillsammans med under sin uppväxt som lärt henne mycket, och att 

hon har ett förhållningssätt hon lärt sig från dem (Olofsson 2013). 

Utbildningarnas auktoritet och tillgänglighet 

De olika sätten att se har olika utbildningar och olika inlärningssätt, och olika auk-

toritet i olika sammanhang. Medan en formell vetenskaplig utbildning har hög auk-

toritet i majoritetssamhället, har den traditionella utbildningen sin status i de sa-

miska sammanhangen. Så även i det samiska Frostviken/Namdalen. 

Den vetenskapliga utbildningen har vanligtvis högre auktoritet än den traditionella 

när det gäller tjänstetillsättningar, som hos Sametinget och även i många samiska 

organisationer. Detta begränsar den relationella synens inflytande. 

När det gäller kunskapens status inom Sametinget önskas båda typer av kunskaper 

i utlysningstexter, men Sametinget erbjuder inte själv en uttalad skolning i relat-

ionellt tänkesätt. Den som har den med sig vid anställningens start har det, men 

den som inte har det får förlita sig på samarbetet med samiska traditionsbärare.  

Medan Elin Kristina liksom Mariana utbildats av äldre saemieh och senare tagit en 

vetenskaplig utbildning visar en person som Erik att det också går att gå den andra 

vägen. Men som Nakata skriver: att integrera de två kunskapssystemen med 

varandra är något som kräver medvetenhet om maktförhållandet (Nakata 

2007:187). 

Det är ingen tvekan om att den relationella synen har svårt att få inflytande utanför 

den exklusiva krets som internt överför traditionell kunskap. Även om den har sta-

tus i organisationer som Sametinget så är det oftast vid sidan av en vetenskaplig 
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skolning, och det är fullt möjligt att arbeta utan att ha större kunskaper om den 

epistemologi och ontologi den relationella synen bygger på.  

Även om jag delar Elin Kristinas åsikt att man ”måste ut” för att få kunskapen om 

det levande landskapet så uppfattar jag det som intellektuellt möjligt att förstå, eller 

åtminstone acceptera, synen på ett levande landskap som Frostvikens och Namda-

lens saemieh berättat för mig om. Den som de ständigt förhåller sig till. Den verk-

lighet som ligger bakom den relationella synen. 

Jag vill även ta upp exklusiviteten i den samiska utbildningen. Majoritetskulturens 

utbildningssystem förmedlar inte samisk epistemologi eller ontologin eller sa-

miska kunskaper. Det är Sameskolan, släkten och föräldrarna som får ta det tunga 

ansvaret som förut delades av en hel sijte med släktingar i alla åldrar med olika 

kunskaper och i olika skeden av livet. Kunskaperna är inte formaliserade: certifikat 

delas inte ut. Man framhäver ogärna sin egen kunskap, snarare andras. 

Det kulturella uppbyggandet av kompetens fungerar precis som västerländsk ut-

bildning: kunskap ger mer kunskap och kunskap förändras med sin tid. I de meto-

dologiska avsnitten visar jag hur mina medarbetare har färdigheter och kompetens 

som de, ofta omedvetet, använder sig av. I samtalen kommer det fram hur de Äldre 

har lärarroller i urfolkens utbildningssystem. Under perioder skolar de upp de 

yngre, kanske över en sommar eller flera. Kanske vid särskilda tillfällen, när tid 

tillsammans ges. I samtalen tillsammans ser jag hur tidigare kunskaper, inte minst 

person- och områdeskunskap, öppnar för nya kunskaper. Tidigare kunskaper ack-

umulerar mer kunskaper. 

Vissa kunskaper hålls inom familjen och/eller släkten medan andra hålls utanför. 

Många berättar om var de kommit i kontakt med, och lärt sig, kulturell kunskap. 

Helt i enlighet med Indigenous Methodologies är ofta de äldre auktoriteter. 

Kunskapen överförs från betydelsefulla släktingar som har särskild kunskap. 

Ibland har man lärt sig av andra auktoriteter än direkta släktingar. Familjetraderad 

kunskap, family tradition knowledge, är det begrepp som används inom Indigenous 

Methodologies för denna kunskap, som jag så ofta möter i samtalen. Den kunskap 

som hör till vissa familjer, släkter och områden. En ny kunskap, ett sensitivt ämne, 

delas med de allra närmaste. Inom dessa kretsar stannar kunskapen, men kan över-

föras. Ett exempel ses i Næjla Jomas historia om hur han fick se de undanlagda 

mjölkningsredskapen, vilket han fick veta av jijmie Elsa, som fått veta det av svär-

föräldrarna. En av mina samtalspartner berättar om en gievrie. Den är känd i fa-

miljen, men har inte flyttats från sin plats i landskapet. Kunskapen om denna giev-

rie har på senare tid gått utanför just denna familj, vilket förmodligen har att göra 

med de dokumenteringsprojekt som pågått under åren, och som fått saemieh att 

tala mer öppet om sådana ting. 
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En samisk utbildning ges i första hand genom den familj man fötts in i, beroende 

på var och med vem man vuxit upp. Även om alla inte har möjlighet att ta högre 

utbildning på universitet eller högskola kan allt fler göra det. Att ta den väg Erik 

gjort är relativt ovanligt och man får heller inte glömma att den som kommer från 

ett sådant håll har majoritetens och lagens stöd för sin syn, vilket gör att det inte är 

lika säkert att det finns en öppenhet för tanken att det överhuvudtaget finns en 

annan utbildning. Särskilt inte när den är så osynlig och outtalad.  

Kunskapen bland samieh i Frostviken/Namdalen har en särskild natur. Mina sam-

talspartner har ett sätt att tänka och förhålla sig till hela landskapet som levande 

och meningsfullt, ett landskap man ständigt har relation till och respekterar, det 

som benämns som relationell epistemologi inom Indigenous Research Methodo-

logies. Detta synsätt är traditionellt i den meningen att det är ett kännetecken för 

saemieh i det undersökta området. Förhållningssättet är inte alltid medvetet formu-

lerat. 

Lärandet är också annorlunda – ofta genom handling – inte genom förflyttning av 

föremål från periferi till centrum. Ofta outtalat. På det sättet ”bärs” kunskapen 

icke-verbalt, mer i kroppen än i intellektet, men verbaliserade kunskaper visar sig 

exempelvis genom historieberättande.  

Kunskapen förändras också över tid. Olika saker som region, klimat, växtlighet, 

intresse, ålder, tid, politisk strömning är faktorer som påverkar vad som överförs 

och vad man lär sig. Både hos den som lär ut och de som lär sig. Det är faktorer 

som ständigt förändras. 

Den som har kulturella kunskaper, kan se och ta del av fler kulturella kunskaper 

och upprätta kulturell kompetens. Kunskapen lärs in genom livet. 

Korttidsbesökare utanför den samiska kulturen är ofta upptagna av det som syns 

och bryter mest mot majoritetskulturens kännetecken: renskötsel, kläder, de sa-

miska språken. Dessa saker tydliggör att kulturen finns, lever kvar. För många av 

dem tycks det vara just dessa synliga saker som är samisk kultur och samisk kun-

skap. Men saemieh har tillgång till egen kunskap, som finns där hela tiden och som 

är osynlig för dem som står utanför och betraktar. Den är viktig för dem som är en 

del av kulturen, eftersom den är grunden för överlevnaden, definierad av saemieh 

själva. 

Samisk kunskap är alltså i hög grad en osynlig för dem som inte själva är en del 

av den. Ibland är den det även för saemieh sjäva. 

Det är ingen tvekan om att kolonisationen tillintetgjort mycket av samisk kunskap 

och det är nog det Lajla menar när hon talar om ”det lilla vi har igen”. Samtidigt 

är jag förvånad över hur mycket kunskap det går att dra fram genom metoder som 
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saemieh själva varit med att skapa och tänker ofta på att värderingen av kunskaps-

mängden beror på vad man utgår från. Trask skriver: ”Without doubt, Hawaiians 

were transformed drastically and irreparably after contact, but remnants of earlier 

lifeways, including values and symbols have persisted.” (Trask 1999:128) Onek-

ligen gäller detsamma för saemieh i Frostviken/Namdalen. 

Att kunskapen är hotad uttrycks gång på gång, och ett sätt att bemöta det hotet är 

att definiera kunskapen, benämna den, medvetandegöra den och synliggöra den. 

Frågan om kunskapsöverföring är viktig, inte minst hur saemieh överför kunskap 

till varandra, men också svårigheterna att kommunicera kunskap till majoritetskul-

turen utan att det resulterar i ytterligare en kolonial resursstöld. Detta är en av ur-

folksforskarnas kärnfrågor. Urfolken som koloniserats och har blivit av med såväl 

materiella som immateriella resurser och denna resursstöld pågår än idag. Urfolks-

forskarna vittnar om vetenskapens bidrag till denna stöld. Samisk kunskap har fun-

nits i Frostviken/Namdalen långt före kolonisationen. Men begrepp om verklig-

heten, som alla sedan måste förhålla sig till, skapas inte i det samiska Frostvi-

ken/Namdalen, tvärtom måste saemieh förhålla sig till begrepp som andra skapat, 

även om dem själva och om deras verklighet. Det sker i de koloniala institution-

erna. Utbildningsinstitutionerna och de vetenskapliga institutionerna auktoriserar.  

Medvetenheten om att traditionell samisk kunskap är hotad har gradvis lett till att 

sydsamer själva organiserat försök att bevara kunskap med nya metoder. Arbeten 

på sydsamiska kulturcentra som Saemien Sijte i Snåsa och Sijti Jarnge i Hatt-

fjelldal utgör exempel på sådana ambitioner. Samerns egen vetenskapliga forsk-

ning, med egna utarbetade forskningsmetoder kan också ses som ett sådant försök. 

Problematiken och lösningarna stämmer väl överens med Indigenous Methodolo-

gies där den studerade folkgruppens och forskarens intressen strålar samman. Ge-

nom att upprätta egna institutioner, som Saemien Sijte, på norsk sida av Saepmie, 

eller Gaaltije, på svensk, strävar saemieh efter att kunna samla kunskaper och ge 

kunskaperna auktoritet, samtidigt som utflödet av kunskap kan kontrolleras av dem 

själva. Men för att få denna auktoritet måste dessa institutioner efterlikna koloni-

satörernas och ingå i ett lagsystem som är svårt att påverka. En ständig kamp förs 

från samisk sida för att institutionalisera sin kunskap och få auktoritet för den även 

i majoritetssamhället. Samtidigt upprätthålls och överförs kunskap, inom de sa-

miska kretsarna på ett tyst och nästan osynligt sätt.  

Kunskapen är sårbar genom att den kan dö bort med människor, men också stark 

genom att den delas och fler bär ansvar. En kultur kan inte vara så liten att alla 

känner till absolut allt…ingen kan alltså ensam bära en kultur, som Louise sagt 

och som Jonar tagit till sig och förmedlat till mig, som nu delar det med dig – min 

läsare.  



219 

Tystnad 
I samtalen kom olika aspekter av tystnad fram. Skäl till tystnad kan vara: att den 

som lyssnar inte är öppen för det som sägs, att man inte håller med, att viss kunskap 

bara ska överföras till vissa personer, viss kunskap ska överföras i tystnad, viss 

kunskap är tyst, att man riskerar negativa eller exotiserande tillskrivningar om man 

talar, tystnad som ett främlingskap inför vissa begrepp, att den historiska demoni-

seringen gör att man inte talar, och tystnad eftersom vissa frågor saknar svar. Tyst-

nad kan också uppstå ur ödmjukhet då man anser att någon annan hellre borde tala, 

eller att vissa saker inte anses vara tillräckligt betydelsefulla att tala om. 

Även om tystnad hos saemieh absolut kan ses som ett svar på förtryck (Carbin 

2010:30) så är det tydligt att tystnad ses som något naturligt i samisk vardag. Tyst-

nad kan vara ett motstånd mot makt, ett motstånd som ofta är svårt att upptäcka. 

Den kan ta sig uttryck som ett icke uttalat vardagsmotstånd, som en kanske inte 

medveten strategi (Motturi 2007: p. 201, Johansson 2009: p. 200). Men tystnad har 

i mitt arbete visat sig ha en roll i kunskapsöverföringen. Genom tystnaden hålls de 

som inte ska ta del av kunskapen utanför och även om de är fysiskt närvarande så 

sker saker i tystnad på ett sätt så att de hålls utanför, medan den som ska ta del av 

kunskapen får mer, utifrån den kunskap denne redan tillägnat sig.  

Jag ser två olika kunskapsvärldar som skiljs åt av tystnad där den ena, som måste 

leva i båda världar kan gå emellan medan den andre, som tillhör den dominerande, 

i brist på grundläggande kunskap hålls utanför. Tystnaden är den glas-

vägg som skiljer dem åt. Journalisten Mattias Hagbergbeskriver hur 

tystnaden fungerar i det som han menar är ett splittrat Göteborg – två 

skilda nationer – där den ena är kriminell, marginalierad men alltmer 

inflytelserik. 61 Han skriver:  

Han är ung, välklädd och verkar lugn. Men det finns något i hans hållning, i hans 

sätt att röra sig, som avslöjar något annat. Han ser spänd ut. Ögonen är röda. Det är 

eftermiddag och huvudförhandling i sal trettio vid Göteborgs tingsrätt. Han är tju-

gotvå år och står åtalad för narkotikabrott och grovt vapenbrott. Vid husrannsakan 

i hans lägenhet har polisen hittat åttio gram cannabis i ett köksskåp och en skarplad-

dad pistol under hans kudde. Det är grova brott. Förmodligen kommer han att dömas 

till något eller några års fängelse. Men trots det verkar han ointresserad. Han svarar 

knappt på åklagarens frågor. Verkar inte ha något intresse av att försvara sig, han 

verkar inte ens intresserad av det som pågår kring honom, trots att domstolen har 

hans framtid i sina händer. Han säger att han skaffat pistolen för att han skall känna 

                                        

61 https://www.gp.se/kultur/kultur/g%C3%B6teborg-har-blivit-tv%C3%A5-nationer-1.620298  

https://www.gp.se/kultur/kultur/g%C3%B6teborg-har-blivit-tv%C3%A5-nationer-1.620298
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sig trygg, men att han ”tyvärr inte kan gå in på mer detaljer än så.” Och när åklaga-

ren försöker pressa honom på var pistolen kommer ifrån säger han bara: – Den frå-

gan kan jag tyvärr inte svara på. Det kan jag inte gå in på just nu.  

Orden är märkliga. Det är som om han talade till någon annan än rätten, som om 

hans intetsägande svar gällde en annan, parallell, verklighet. Som om han framför 

allt vill försäkra någon utanför rättssalen att han ingenting berättar, att han är lojal. 

I kvällstidningarna har tjugotvååringen pekats ut som delaktig i några av höstens 

skjutningar. Det är därför jag är här. Det är därför jag sitter av denna rättegång. Jag 

vill bilda mig en egen uppfattning. Jag vill förstå. Men allt jag möter är tystnad. 

Under hösten har jag följt flera liknande fall, rättegångar och häktesförhandlingar 

som på ett eller annat sätt är relaterade till gängkonflikterna i Göteborg. I fall efter 

fall har jag mött unga, tigande män. Tystnaden förefaller i det närmaste total. Till 

en början blir jag frustrerad, sen inser jag att denna tystnad är det centrala; att det är 

den allt handlar om; att det är den som är det viktiga. 

Att författaren blir frustrerad av tystnaden är samma reaktion som jag sett hos ut-

anförstående i Frostviken/Namdalen. Tystnaden gör något med den som står utan-

för och som uppfattar den, men det är nog inte det som står i fokus för saemieh 

som går mellan båda världar. För dem är tystnaden främst ett skydd. 

I Kristoffer Sjulssons minnen läser jag om samtal i en kåta men också om när man 

tystnar: ”Äro främlingar af lapsk härkomst närvarande, föres samtalet högt och 

med stor ifver av alla, utom barnen, hvilka då sitta alldeles tysta, när de icke sär-

skildt tilltalas. Är en daro, svensk eller norrman, närvarande, tiger man helst allde-

les. Blott de äldsta gifva sig i samtal med honom, och då företrädesvis om ända-

målet med hans resa och hans besök. I öfrigt talar man om saker, som äro mer eller 

mindre likgiltiga. Söker han utfråga lappen om seder och bruk, om renantal och 

förmögenhetsvillkor, får han blott sväfvande, undvikande svar; lappen säger sig 

ingenting minnas och ingenting veta, men när daron icke hör eller förstår hans ord, 

säger han till de sina: `de där skola väl icke ha reda på allt´”(Kristoffer Sjulssons 

minnen 1979: p. 221). 

Jag kan inte låta bli att fundera källkritiskt över Håkan Rydvings ord om att de 

levande samiska religionsformerna dog ut under 1700-talet. Mina samtalspartner 

är tystnadsexperter med en förmåga att göra sin kunskap osynlig för utomstående. 

Vad är det för kunskap som inte fångas av nedtecknarnas ögon? Vad sker som inte 

dokumenteras, inte kan tolkas eller skrivas ned i ord då kategorierna, begreppen, 

inte räcker till? 

Två världar med olika normsystem som ibland krockar. I den samiska världen 

finns en parallell rättsskipning som bygger på att balans upprätthålls. Relationen, 
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till landskapet och dess innevånare ska vara god annars kommer olycka och dishar-

moni. Saemieh lever i ett levande landskap. Här finns de dödas och platsernas olika 

viljor. Saemieh försöker beakta även dessa. Mina vänner i Frostviken och Namda-

len lever i två världar. I den värld de själva kan besluta över bemöter de omvärlden 

och gievrie med respekt – och i tystnad. 
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Sammanfattning 

Vid en upptäckt av en gömd gievrie i Røyrviksfjällen, södra Saepmie, Trønderlag, 

Tjåhkeren sijtes renbetesdistrikt, ställdes några inventerare och lokala samer inför 

ett val som inte var självklart: skulle den upptäckt de just gjort rapporteras in till 

ansvariga myndigheter som norsk lag föreskriver eller skulle den ligga kvar och 

återtas av naturen enligt samisk tradition? Frågan överlämnades till den lokala sa-

meföreningen som valde att rapportera upptäckten till Sametinget, dock inte utan 

motkrav. Föreningen begärde att få vara delaktig i de beslut som berörde denna 

gievrie i framtiden och hade även egna önskemål om dess framtid.  

I mitt arbete undersöker jag den syn på gievrie, som ligger bakom de samiska öns-

kemålen om gievries framtid och jämför denna syn internationellt med andra ur-

folk. Samisk epistemologi är relationell, i likhet med andra urfolk världen över, 

och där västerländsk majoritetssyn ser objekt ser urfolken subjekt till vilka relat-

ioner ständigt upprättas. Den forskningsmetod som visat sig fruktbar vid forskning 

som rör urfolks epistemologi har utvecklats av representanter för urfolk inom aka-

demin främst under de senaste tre decennierna och går under samlingsnamnen In-

digenous Research Methodologies eller Indigenous Methodologies då det rör sig 

om flera metoder och metodologier som har starka likheter. Indigenous Metodolo-

gies har politiska, etiska och kunskapsteoretiska aspekter som delvis sammanfaller 

med andra nyare forskningsmetoder, som exempelvis auto-etnologi och Commu-

nity based participant research och förutsätter ett annat införlivande av kunskap än 

det rent intellektuella. Nyttoaspekten betonas starkt för de studerade och forska-

rens samarbete med dem under hela forskningsprocessen, även sedan forskningen 

är utförd och avslutad. Likaså att forskningen ska utföras i enlighet med de stude-

rade urfolkens önskemål och på deras villkor. Teoretiskt har jag kombinerat fors-

kare från Indigenous Methodologies med andra forskare inom fältet kolonial-

ism/postkolonialism och fokuserar på den subjektivt definierar verkligheten, dess 

auktorisering, och dess maktställning. Majoritetens och minoritetens, den koloni-

serades och den koloniserades, förhållande till varandra varierar men maktförhål-

landet präglar relationen. Majoriteten har makt att upprätta centrum och periferi, 
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separera eller assimilerar minoriteten, försöka införliva den i sig eller försöka flytta 

den bort ifrån sig, åtminstone unom sin synkrets, sitt mentala rum. 

I mitt arbete har jag använt metoder som i hög rad utvecklats av samer själva på 

samiskt område samtidigt som Indigenous Research Methodologies växte fram 

inom akademin internationellt. Den utvecklas fortfarande. Arbetet har skett i nära 

samarbete med samer genom hela arbetet och bygger på lyhördhet för deltagarnas 

önskemål både om vad forskningsfrågorna ska handla om och hur undersökningen 

ska gå till. Politiska, etiska och kunskapsteoretiska perspektiv har anlagts under 

hela arbetet. Arbetet har skett i så nära kontakt som varit möjlig under de förutsätt-

ningar som rått och jag har noggrant dokumenterat mina medarbetares arbetssätt 

och använt dem själv för att på så sätt bidra till en forskningsmetodologi som pas-

sar detta folk bättre än den som varit dominerande över tid och som kritiserats. 

Mina samtalspartner vittnar om en syn på världen som befolkad, där inte bara le-

vande utan också även döda och deras intentioner beaktas och respekteras. Att leva 

och röra sig i naturen kräver ett respektfullt beteende som också gäller relationer 

till andra människor. Boplatser, djur, stenar, växter och vatten kommuniceras med 

och respekteras medvetet på olika sätt. Gievrie tillhör de mest respekterade sub-

jekten. Då dessa gömts undan stöld och förstörelse genom århundraden är de som 

finns kvar särskilt aktade. Gievrie står i ett sammanhang och relationerna till plat-

sen, ägaren och den som lagt den där måste också beaktas. Detta sker dock ofta 

icke-verbalt och talas ogärna om i officiella sammanhang. På så sätt blir tystnaden 

ett motstånd och är ett skydd mot kolonisation och stöld genom att både föremål, 

platser och kunskap bevaras och hålls okända för icke-invigda och endast de som 

man önskar inkludera får tillgång till den. Mina samtalspartner vittnar om kun-

skaper som de fått av närstående och som de också överför till närstående. Det är 

en del av samisk tradition men kan också ses som ett motstånd mot den kunskaps-

stöld som annars skulle kunna vara möjlig.  

Minoriteten, den koloniserade, som har ytterst liten makt att bevara sin kunskap 

genom de offentliga utbildningssystemen kan ändå förhindra majoriteten insyn och 

intrång i sin kunskapsvärld genom att exkludera dem från den kunskap som är 

osynlig för majoriteten. Detta sker också internt samer emellan – familjer och släk-

ter emellan.  

Genom majoritetskulturens officiella utbildningssystem auktoriseras och legitim-

eras västerländsk kunskap men i ytterst liten grad traditionell samisk. Ett system 

har upprättats som kombinerat med de samiska institutionernas efterfrågan på 

auktoriserad västerländsk utbildning och kompetens framför samisk traditionell 
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gör att inte bara majoritetskulturens institutioner har brister i kompetens inom sa-

misk traditionell kunskap och världssyn. Det har även de samiska institutionerna. 

Möjligheten att tillägna sig dessa kunskaper är också mycket begränsade då de i 

huvudsak lärs ut endast till vissa, genom handling och i tysthet. “Det vi möter 

med respekt” säger saemieh hellre än att kalla det religion – Dihte gievrie är det 

vi möter med respekt. 
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Summery 

In 2010, five people discovered a gievrie, a South Sami drum. They found it in the 

landscape near the village of Røyrvik, in the Norwegian part of Saepmie, close to 

the national border with Sweden. This was a remarkable find. According to Nor-

wegian law, such a find should be reported, and the item handed over to the au-

thorities, but the group left it where it was found. A process then started that led to 

a three-way agreement between the authorities of Norway, the Sami parliament, 

and the local Sami association, before the gievrie was handed over to a museum, 

the Vitenskabsmuseet, in Trondheim. It is still kept there today, in a storeroom, 

more than eleven years after the discovery. 

I worked as a coordinator for Sami language and culture for the community of 

Røyrvik, at the time the gievrie was found. The community of Røyrvik has a rela-

tively large population of Sami. Still, the Sami people are a minority in an area that 

has been their traditional home for as long as we know. 

In the year 1751, the contested national border between Norway and Sweden was 

established the way it is today, and territorial colonization was completed. In the 

process, South Sami voices were silenced. Not until the 20th century could the 

South Sami themselves tell their stories. South Sami histories have been simplified 

and the descriptions stereotyped: history came to be seen as frozen and unchanged 

and the Sami as passive and underdeveloped. Not until the 1980s  was South Sami 

archaeology established as a scientific field and since then its history in Sami tra-

ditional areas has been contested. During the 19th century the church controlled the 

education system and established various forms of schools until the national state 

overtook its role in governing the colonial educational system. 

In Saepmie during the 1990s, student organization and mobilization was shaped, 

and still-ongoing networks of educated Sami have showed that Sami can speak for 

themselves. The Sami raise their voices within a power system where strong struc-

tures keep silencing them. Structures established by Christian missions, by the 

Church, and regulations and trials by the States are well-funded and supported by 

dominant mainstream norms.  

Silence has been of interest in this work. Sami history is not written by Sami. In 

the early 21st century, a few works were published where the writers’ intention 
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clearly was to let the Sami speak for themselves and to support them to do so. Once 

the first book by a Sami author was released, the number of Sami writers and aca-

demics increased. But structures successfully silencing the Sami still exist, like a 

hegemonic norm, enforced by the Swedish self-image of being anti-racist, possibly 

a legacy and a backlash of the scientific discipline of Racebiology led by Sweden 

during the transition from the 19th to the 20th century. Scientists, activists, authors, 

and others have adapted a socially constructed race-concept to be able to discuss 

racism in Sweden.  

In my introduction I position myself within the context of my presumed readers as 

we share common knowledge and a significant way of talking to each other. I am 

dealing with the consequences of my position. It effects my language, my perspec-

tive, my motives, and my relations. I consider myself as a storyteller with the am-

bition that my written language should resemble my spoken language and that of 

my research partners. Humor and informality are important factors often used in 

storytelling.  

Storytelling has its own rules that govern my writing, but so does academic writ-

ing. The academic reader who is the unspoken recipient of this kind of work may 

feel neglected or even excluded, not only because of the spoken character of the 

written language and the structure, but also because a certain level of cultural 

knowledge is presumed. 

Theoretically I have worked from Stefan Jonsson’s discussion of center and pe-

riphery, a consequence of the colonization effort. Resources are transferred by the 

center, where most power is situated, from the periphery back to the center, which 

accumulates more resources. The colonized areas with its inhabitants are usually 

placed in the periphery. But center and periphery are always defined by somebody 

according to their position. I situate myself among the Sami in Frostviken/Namda-

len, where the village of Røyrvik is located. That is my center – within the dis-

course of my presumed readers. I constantly remind my reader, for instance in the 

titles, that the issues I discuss are defined by someone. The picture, the perspective, 

is a creation by the one who is defining. 

I am also describing three of my co-workers´ methods, describing how they, as 

subjects, are creating methods for their purposes. I am theoretically discussing how 

the researcher defines reality and how knowledge about the reality is defined and 

authorized. I explore how Self and the Other are defined, how culture is shaped 

and reshaped. The one who defines makes the definitions in a context that must be 

considered and outlined. 

Another theoretical assumption is that cultural competence is based on cultural 

knowledge and produces more cultural competence and knowledge. In other 
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words: to get cultural competence you must have cultural knowledge. That basic 

assumption of the methodology affects the researcher and his or her ability to get 

cultural competence. A person who is in possession of cultural competence will 

learn more cultural knowledge easier, achieved by previous cultural competence 

and knowledge. A person with less cultural knowledge will be forced to work 

harder to achieve cultural competence.  

The term religion is used in academic work describing phenomena among the 

Sami. The meaning of the term is seldom scrutinized but affects the research meth-

ods and the result. It also affects the question of how much Indigenous Sami reli-

gion has been preserved, and transferred, and for how much time.  

Indigenous Research Methodologies is a research tradition born within the acad-

emy but founded on the critiques of Indigenous peoples. Indigenous researchers 

have been arguing that research is power, influence, and careers, and that tradi-

tional Western research has served as a colonial tool benefiting White, male, Eu-

ropean researchers. Indigenous Research Methodologies have ethical, political and 

epistemological components and are claimed by its users to be better-suited to in-

vestigate Indigenous traditional knowledge and local issues. Respect is the key-

word. The research partners are participating in the research project at all levels 

and not as passive objects to be studied. They are heard when the research ques-

tions are articulated, and the results are reported back in culturally appropriate 

ways.  

Relations are in focus in the Indigenous world and Indigenous research must em-

anate from an Indigenous worldview. Terms used must inform about equality be-

tween researcher and the researched. Focus is not universal laws but regional and 

local matters, knowledge, and conditions. The nature of traditional knowledge is 

often holistic, oral or non-verbal, action- related and transferred in stories. Elders 

are authorities held in high esteem. 

At the same time, Indigenous Research Methodologies were formed and estab-

lished within the Western academy, the South Sami people and their allies devel-

oped similar methodologies produced within their own projects. One of the leading 

persons in this process was South Sami Ingwar Åhrén whose theoretical and prac-

tical work governed the project Saemieh saepmesne, wherein the gievrie in focus 

was found. I am thus analyzing the methods and the methodology used by partici-

pants of Saemieh saepmesne, my co-workers and myself as a contribution to the 

development of Indigenous Research Methodologies.  

My findings show that South Sami methodologies correspond to Indigenous Re-

search Methodologies. We work according to a holistic perspective, according to 

South Sami tradition, where the keyword is respect. The tradition bearers get credit 
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for their expertise and their interests control the work and decide the sites of in-

vestigation, according to their timetable. 

Cultural norms are considered, like presenting yourself for the first time according 

to tradition. That includes naming relatives, the region of one’s birth and child-

hood, and mentioning persons that the tradition-bearer might know. Research part-

ners are given room and space for talking and are not interrupted. Oral history and 

stories are often used. Regional and local knowledge with its differences is 

acknowledged. The participants and the Western trained experts are educated by 

each other. The results are given back in lectures and publications. The purpose is 

to strengthen the Sami people’s rights and living conditions and as a side effect the 

participants express a stronger self-confidence and consciousness about their his-

tory and culture. Their perspectives get attention, and their knowledge is docu-

mented.  

Working outside the academy might be a reason for success. A history of negative 

experiences with traditional, mainstream research complicates the relationship to 

the academy. Humility is significant to the research partners who are very reluctant 

to make a big issue about themselves or what they know. There is resistance to 

generalize their knowledge to other regions in Saepmie. Five issues are often 

talked about: the weather, kinship, specific persons, specific places, and the behav-

ior of animals, particularly reindeers.  

The story which I study in this work, about what happened when the gievrie was 

found in 2010, was communicated to me by the finders and the officials who had 

the professional responsibility for the case. To find out why they first left the 

gievrie at its original place I have also communicated with local Sami. The attitude 

to gievrie among the local Sami is deeply rooted in the beliefs that everything in 

nature is interconnected and has agency, the landscape consists of living subjects, 

and is animated by relations between these. The living and the dead inhabit the 

Sami world. The latter are helpers not seen by everyone, often supporting reindeer 

herders in their work. There are also saajvh or the underground people. Some sites 

are also of significant importance and are respected. Gievrie are also seen as sub-

jects, often with wills of their own. This affects the decision to move gievrie from 

its original place in the landscape. Respect is shown in different ways, like giving 

gifts. Silence is significant. This is in accordance with how traditional knowledge 

is kept among certain families.  

My findings correspond with Indigenous peoples’ worldviews as described by re-

searchers using Indigenous Research Methodologies internationally. Two different 

culturally-specific attitudes to gievrie were identified: 1. A materialistic attitude, 

mostly found among Western officials, and 2. A relational approach, mostly found 

among Sami. Their authority differs depending on their context and the relational 
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approach is less known outside Sami society. The materialistic approach is author-

ized and protected by Norwegian law and is in a position of power. The relational 

view is implicitly protected in international conventions, but is less known.  

The status of gievrie as ‘holy’, and a powerful historical, ritual subject, is important 

for my research partners. Drums were taken from the Sami by force, mainly from 

Christian missionaries during the 19th century. Only a small number of them are 

known and they have been placed in museums beyond Sami control or influence.  

Sami traditional ways of approaching gievrie are integral with a cultural system of 

knowledge that is not taught within the colonizing educational system. The mate-

rialistic view, on the other hand, is. South Sami knowledge is learned from family 

and relatives within the culture. Not all officials who handle cases like the Røyrvik 

gievrie are trained in Sami ways of thinking. To be employed as an official there 

is a demand for a higher degree from the dominating formal educational system 

where the materialistic approach is taught. Not even officials at the Sami parlia-

ment are educated in, or trained by their employer, in traditional Sami ways of 

approaching the landscape. They are, however, advised to consider the local 

Sami’s opinions and to collaborate with them. 

Silence is a part of South Sami the culture, but it can be understood in different 

ways. Because of a history of oppression, marginalization, and mistrust, and due 

to differences in culture, the Sami are hesitant to discuss certain matters in public. 

But silence is also significant for other reasons, apart from being situated in a sub-

ordinated position in relations of power. Not having a language for the issues in 

concern, not having any answers, culturally-significant non-verbal communication 

instead of spoken language, and a will to exclude unwanted participants: these are 

also reasons and methods. Western education is based on text while Sami training 

to a great extent is non-spoken and transmitted the same way. These differences 

keep the two discourses apart. 
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