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1. INLEDNING  

1.1 INTRODUKTION 

De samiska trummorna är på många sätt ett mysterium för dagens forskare, de är länken till en 

praktik som utövats och finslipats under hundratals år men som idag inte längre finns kvar i dess 

ursprungliga form. De eviga frågorna som följer dessa typer av kulturella och religiösa föremål är 

vem som använde dem, när, hur, varför och vilka föreställningar hade dess samtid om dem. 

Forskningen inom detta område har möjligheten att återupptäcka föreställningar om världen som 

har rötter i Nordens nordligaste miljö.  

O tu fördömde Trumma satans redskap och instrument, förbannade äro tina afmålade Gudar: 
förbannade tin ring och baja: förbannade tin hammar och trumkäpp: förbannad then som tienar 
tig med slag, och den som deraf sig betienar och låter slå ja alla de som samtyckia till sådant 
slag och spådom, och hafwa sin lust deraf. Hwart och ett slag som på tig skier, är och bliwfer 
dem ett satans slag i helfwete, ibland de fördömdas andar som dem skola slå pina och martera, 
att ingen bödell kan så plåga och handtära den, som i hans händer giwen är: intet Ormestyng 
giör sådant ve: ingen Scorpion med sitt bett sådant qwahl: ingen ting i werldene uptänkias till 
sådant straff, om man än hehla werdsens plågor förenade kunde, sosom de fördömdas pina och 
plåga i helfwetit är.  1

Detta är ett exempel på vad uppfattningen kunde vara kring de samiska trummorna. Utifrån detta 

citat kan en tycka att det inte är svårt att föreställa sig varför det traditionella bruket av samiska 

trummor har fallit i glömska eller utraderats ur det kollektiva minnet. 

 Henric Forbus, ”Forbus’ jämförelser mellan lapparnas och de klassiska folkens gudar samt refutation af 1

lapparnas afgudadyrkan”, i Edgar Reutersköld, Källskrifter till lapparnas mytologi (Stockholm [före 1730] 
1910e) s. 87. 
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med detta arbete är att klargöra de samiska trummornas roll inom samernas egen samt övriga 

samhällets idévärld och verklighetsföreställning utifrån domstolsprotokoll mellan åren 1649–1739. 

Arbetet syftar även till att i så stor mån som möjligt kunna tillföra något av värde till kunskapen om 

samerna och deras trummor under denna undersökningsperiod som i svensk historia präglas av 

utbredd förföljelse. 

1) Vad var de samiska trummorna inom ramarna för rättegångarna i lappmarken under 1600-tal och 

1700-tal? 

2) På vilket sätt hanterade rätten de mål som behandlade samer och deras trummor enligt 

källmaterialet? 

3) Hur ställde sig samerna själva till rättens agerande mot deras trummor och föreställningsvärld 

enligt källmaterialet? 

4) Vad kan en utläsa om trummornas bruk, användningsområde och kunskapstradering inom den 

samiska gemenskapen utifrån källmaterialet? 

1.3 METOD 

När en skall använda sig av hermeneutisk metod är det viktigt att läsa texten som skall tolkas eller 

undersökas långsamt och noggrant, dels för att inte missa något dels för att tillskansa sig en 

grundlig förståelse av texten. För att ta detta till en ny nivå krävs det av läsaren att hen läser texten 

ännu en gång för att på så sätt tolka om texten men denna gång utifrån en ny förförståelse som 

formades efter att hen läst texten första gången. En hermeneutisk tolkning innefattar även att läsaren 

applicerar alla sina kunskaper på texten, dessa kunskaper kan exempelvis vara förståelse av språket 

eller textens kontext. Textens kontext avgörs i sin tur utifrån sociala och kulturella bakgrunder samt 

den miljö den uppkom i.  2

Det som nämnts ovan angående hermeneutik passar bra in som metod till den typ av material som 

ligger till grund för mitt arbete. De källor som kommer att användas till min kandidatuppsats är 

 Gilhus, Ingvild Sælid, Hermeneutics. I Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.) (2011). The Routledge 2

handbook of research methods in the study of religion. Abingdon, Oxon: Routledge. s. 276. 
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domböcker från 1600-talet och 1700-talet. Språket som brukas i dessa källor är av ålderdomlig 

karaktär och kan bitvis vara svårt att tyda då stavningen på vanliga ord är annorlunda samt att vissa 

ord inte längre används av nu levande människor i det vardagliga språkbruket, inte heller i det 

skriftliga språkbruket. Meningsuppbyggnaden i språket gör även att en ibland måste läsa om en 

mening flera gånger för att greppa vad författaren ville förmedla. Utifrån inledningen kan det tyckas 

vara självklart att en bör utgå ifrån att rätten hade en negativ syn på samernas trummor och ansåg att 

dessa instrument tillhörde djävulen och avgudadyrkan. Detta var en central del i den sociala och 

kulturella kontexten som dessa skrifter uppkom i, vilket leder till att denna inställning måste en 

förhålla sig till vid studiet av dessa domstolsprotokoll. Samtidigt bör en även vara medveten om 

samernas egen del i det hela. Dessa trummor är skapade i en viss social och kulturell kontext som 

även de kräver uppmärksamhet när en studerar källmaterialet som ligger till grund för arbetet.  

Ingvild Sælid Gilhus påpekar att alla texter säger något om världen eller beskriver världen på ett 

eller annat sätt. Det är då en förutsättning för god tolkning av texten att veta så mycket som möjligt 

om den värld som texten skapades i. Ett exempel som lyfts är Gilgamesh-eposet. För att tillskansa 

sig de verktyg som är nödvändiga för en god tolkning av denna text måste läsaren enligt Gilhus ta 

reda på vissa fakta om den föreställningsvärld som var rådande/normerande under tiden/epoken som 

texten skrevs. Exempelvis måste en ha klart för sig hur den politiska strukturen såg ut, vilka var 

gudarna, vilken roll hade astrologin och så vidare. Utöver detta framför Gilhus att det även är av 

stor vikt att kunna läsa texten på dess originalspråk, vilket utesluter felaktiga översättningar eller 

framhäver betydelser som det inte finns likvärdiga översättningar till på andra språk.   3

Mitt arbete behandlar domböcker från trolldomsrannsakningarna i lappmarken 1649–1739. I stor 

utsträckning kommer detta material att behandlas utifrån en religiös kontext, samtidigt kan en tänka 

sig att andra skulle kunna behandla samma texter/källmaterial utifrån en juridisk kontext eller en 

historisk kontext. Dessa olika synsätt inleder den som studerar materialet på olika vägar som 

påverkar vad som kan utläsas ur materialet och vilka delar som är intressanta. En del av utmaningen 

i mitt arbete kommer att kretsa kring förförståelsen av den föreställningsvärld som var rådande 

under perioden som domböckerna skrevs. Det finns många parametrar att ta med i beräkningen när 

det kommer till att skapa tolkningsverktyg för en i hög grad historisk text. Utmaningen ligger i 

avvägningen för hur djupt en möjligtvis kan tolka texten i relation till hur djupt en måste tolka 

texten. En djupare tolkning är givetvis mer tidskrävande och kan bli ett problem om tiden går åt till 

 Gilhus, Ingvild Sælid. I Stausberg & Engler. 2011. s. 278.3

�6



att läsa historiska källor om 1600-talet och 1700-talet istället för att skriva. Samtidigt måste en ha 

ett visst djup i sin förförståelse för att kunna se samband och kunna hitta ledtrådar men även 

fullfölja dem på ett korrekt vetenskapligt tillvägagångssätt. Tidigare adresserades språket i 

källtexterna. Gilhus nämner att det är en klar fördel med att läsa en text i dess ursprungsform såsom 

författaren har författat den. För egen del ser jag inte språket som ett problem snarare en faktor som 

bör tas i beaktande. På det stora hela anser jag att en hermeneutisk metod är den rätta metoden för 

mig och mitt arbete. De delar som utgör fördelarna är att jag kommer att röra mig i en viss kontext, 

som Gilhus skriver, men samtidigt kommer jag vara medveten om det och i de fall där det är 

nödvändigt, eller i de fall där det kan tillföra något kan jag medvetet kliva ut ur den religiösa 

kontexten och kommentera eller tolka utifrån en annan kontext för att ge arbetet ett större djup eller 

bredd. Detta medför att slutsatserna som dras i arbetet utifrån källmaterialet blir mer mångsidiga 

och beskrivande. Fördelen med detta arbetssätt är att kunna visa för läsaren de lager som finns 

inbundna i källmaterialet, men framförallt framföra en poäng eller ett resultat på ett så övertygande 

sätt som möjligt, i detta fall inom ramarna för bruket av samiska trummor.  

1.3.1 GENOMFÖRANDE 

Den övergripande metoden applicerad på detta arbete är hermeneutisk, vilket innebär vissa konkreta 

riktlinjer. Mitt källmaterial genomlästes till en början översiktligt för att upptäcka och markera 

intressanta avsnitt som möjligtvis kan vara av vikt för frågeställningen. De nyckelord som 

eftersöktes i första läsningen var främst ”trumma”, ”spåtrumma”, ”trolltrumma”, ”våntrumma”, 

”offer”, allteftersom läsningen fortgick blev även vissa återkommande personnamn och årtal 

intressanta att markera. De markerade avsnitten har sedan genomlästs ännu en gång men denna 

gång noggrannare och med uppmärksamhet på detaljer, detta steg avslutades med en kort 

sammanfattning av intressanta rättegångar, uppgifter, kommentarer med mera. Nästa steg i mitt 

genomförande var att sammanställa de sammanfattade delarna och infoga dem i resultatdelen. I 

resultatdelen är det av stor vikt att vända och vrida på de uppgifter som framkommer för att på ett så 

skickligt sätt som möjligt kunna bilda sig en uppfattning kring vad som är rättens mening och vad 

som är samernas mening. Att vara noggrann med vem som säger vad och vara uppmärksam på 

detaljer är av stor betydelse för att kunna dra slutsatser och se likheter och mönster. Denna 

noggrannhet grundar sig enligt mig väl i hermeneutisk metod. I diskussions- och analysdelen 

kommenteras resultatdelen utifrån tidigare forskning samt utifrån mina egna slutsatser, 
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kommentarer, teorier och möjliga förklaringar till det som presenterats i källmaterialet. Mina egna 

tankar och idéer är naturligtvis färgade av den tidigare forskningen i relation till källmaterialet. Den 

första av mina forskningsfrågor bör uppfattas som en typ av paraplyfråga som är vid och bred men 

förankrad i syftet. Mitt arbete är strukturerat på så vis att de följande frågorna under första frågan 

syftar till att bryta ned min paraplyfråga till mer konkreta delar. Tanken är att paraplyfrågan 

besvaras genom framställningen av slutsatserna som är dragna utifrån de mer konkreta frågorna.  

1.3.2 SPRÅKBRUK 

Eftersom källmaterialet som ligger till grund för detta arbete är författad på ålderdomlig svenska 

kan vissa klargörande kommentarer vara på sin plats. Min strävan är att återge informationen i 

källmaterialet så exakt som möjligt. Vissa ord har jag dock valt att modernisera snarare än att göra 

en direkt översättning eller kategoriskt använda dem. Exempel på några av dessa ord är ”lapp” och 

”trolltrumma”, benämningen ”lapp” var tidigare benämningen på de personer som vi idag kallar 

samer. Bruket av den äldre benämning som används i källmaterialet kan en anse vara meningslöst. 

Benämningen ”lapp” tillför ingen unik insikt till den övriga informationen i källmaterialet, vilket 

gör att ordvalet ”lapp” inte är försvarbart att använda med hänsyn till de individer som skulle kunna 

ta illa vid sig. Mitt andra exempel ”trolltrumma”, tillhör också de ord som idag är ersatta med 

modernare versioner, i detta fall ”samiska trummor”, den modernare benämningen ”samiska 

trummor” syftar på de trummor som oftast användes/används av samerna i religiösa sammanhang 

och är starkt kopplad till den samisk kulturen. I vissa enstaka fall kan en i detta källmaterial stöta på 

ord som inte har en modern version. I dessa fall kan det vara av intresse för arbetets del att bruka de 

gamla orden för att sedan ge en utförligare förklaring till dess betydelse i en fotnot. Det kan även 

vara av intresse att bruka källmaterialets ordval eller formuleringar om det skulle hjälpa till att sätta 

något i kontext och på så vis tillföra något av värde för arbetet. Ordet ”makt” kommer att användas i 

en del rubriker och på andra ställen i texten, ordet ”makt” syftar i detta arbete på makten som staten 

och kyrkan stod för under undersökningsperioden. Staten och kyrkan under den tidigmoderna 

epoken i Sverige var tätt sammanflätade och många gången synonyma med varandra. 
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1.3.3 MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

Källmaterialet som ligger till grund för detta arbete är domstolsprotokoll från åren mellan 1649 och 

1739. Domstolsprotokollen är unika på många sätt, dels ger de en inblick i hur dåtidens människor 

resonerade kring olika brott eftersom de är skrivna under rättegångsprocessen, samtidigt är dessa 

källor unika för Sverige i den bemärkelsen att motsvarande material är sällsynt utomlands. De brott 

som behandlas i detta arbete är trolldomsbrott av olika slag, ofta rör det sig om brott med trummor 

eller offer inblandade på något sätt. Delar av materialet är dock skrivelser och brev till och från 

diverse nämndemän och präster. Innehållet i dessa brev och skrivelser är bland annat rapporter om 

hur kristnandet av samerna fortgick samt en del upplysningar om individer som utmärkte sig från 

resten av samerna, oftast på ett negativt sätt i samband med trumbruk eller andra trolldomsbrott. 

Texten i källmaterialet är inte översatt till moderniserad svenska utan är avskriven i originalform, 

det vill säga ord och meningsuppbyggnader är desamma som i originaltexten. Enda skillnaden från 

originalet är att bokstäverna är maskinskrivna istället för handskrivna vilket underlättar läsandet till 

stor del. 

Detta arbete kommer främst att beröra de delar av källmaterialet som behandlar de samiska 

trummorna. Denna avgränsning har varit nödvändig eftersom arbetet annars skulle riskera att 

resultera i ett alldeles för omfattande verk. Även om detta arbete till största del fokuserar på de 

samiska trummorna kommer ändå andra inslag från källmaterialet att ingå. De delar av 

källmaterialet som behandlas utöver de delar som uttryckligen berör trummorna kommer inte att 

vara helt fristående från det genomgående temat i arbetet nämligen samiska trummor. Uppgifter 

som av mig bedöms vara av intresse för arbetets förmåga att på ett tillfredställande sätt besvara 

frågeställningen kommer att beröras. 

1.3.4 KÄLLKRITISKA ÖVERVÄGANDEN 

Källmaterialet till detta arbete är unikt i den bemärkelsen att det finns få eller inga andra källor som 

på detaljnivå har möjlighet att motsäga det som framkommer under förhör av enskilda individer. 

Det som är viktigt att bejaka är att även om källmaterialet är rikt på unika uppgifter finns det 

naturligtvis andra uppgifter insamlade i andra sammanhang som faktamässigt kan ifrågasätta de 

uppgifter som framkommer i mitt källmaterial. Med detta sagt kan en tänka att informationen i 

källmaterialet är representativt för källmaterialet men nödvändigtvis inte representativt för andra 
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källor om de samiska trummorna. Med tanke på att det är domstolsprotokoll som skall undersökas 

är det inte långsökt att tänka sig att de samer som svarade under rättegångarna hade allt att vinna på 

att ljuga, tiga eller hitta på uppgifter om det skulle rädda dem från dryga böter, hårda kroppsstraff 

eller döden. Misstanken att människor i rättsliga sammanhang ljuger går även att applicera på de 

personer som anmälde de samer som blev åtalade. Eventuella dolda motiv som kunde ligga bakom 

en falsk anmälan går endast att spekulera i. Ett motiv till att under falska premisser anmäla någon 

för trolldom med exempelvis trumma skulle kunna vara hämnd, ekonomisk osämja mellan parterna 

eller avundsjuka. Om en person skulle ha anmält någon på falsk grund är det klart att önskan eller 

målet med det var att åsamka skada på en person eller en familj. 

Ytterligare aspekter att vara vaksam över är det faktum att det var representanter för kyrkan och 

staten som skrev ned förhören och domarna, samt ställde frågorna. Vilket medför att informationen 

som skrevs ned har tolkats genom dessa personers föreställningsvärld. Detta faktum leder till att 

källmaterialet erbjuder andrahandsuppgifter om samernas trummor. Det är även viktigt att påpeka 

att de personer som var ansvariga för att åtala samerna tänkte, resonerade och i stor utsträckning 

dömde enligt en kristen föreställningsvärld. Allting som samerna förmedlade till dem tolkades av 

dem enligt en kristen föreställningsvärld.  Exempelvis skulle en same möjligtvis kunna påstå att han 4

offrat till en viss gud som han namnger, denna uppgift skulle enligt en kristen föreställningsvärld 

rådande för ca 300 år sedan i Sverige möjligtvis kunna tolkas som djävulen. Följaktligen betyder 

detta att de med en kristen föreställningsvärld i detta hypotetiska fall tolkar andra gudar som 

djävulen eftersom det inom kristendomen endast finns en sann gud. Denna risk medför en tendens 

till att tolka samernas uppgifter enligt en kristen modell. Därav är det möjligt att det i källmaterialet 

står att en viss same erkänner att han offrat till djävulen, i själva verket kanske denna same 

egentligen erkände att han offrade till en av sina gudar som han namngav men för de som förde 

protokoll var det självklart att han hade offrat till djävulen och därför skrev de att han offrade till 

djävulen. Det är inte säkert att det skett så som i exemplet i alla fall men eftersom att det är många 

olika författare till källmaterialet ökar det risken att så skett i något eller några fall. Fördelen med att 

texten är i originalform när det kommer till ord och grammatik är att en eventuell modernisering av 

texten inte har riskerat felaktiga översättningar som i sin tur medför att vissa uppgifter eller nyanser 

blir dolda för läsaren. Exempelvis kan vissa ålderdomliga ord översättas på flera sätt beroende på 

kontext. Ett visst ålderdomligt ord som översatts till ett mer modernt ord riskerar då att till viss del 

 Rydving, Håkan (1995). The end of drum-time: religious change among the Lule Saami, 1670s-1740s, 2., 4

rev. ed., Stockholm: Almqvist & Wiksell. s. 31f.
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påverka innehållet, speciellt om det rör sig om ett ålderdomligt ord som idag inte har en direkt 

översättning utan snarast kan översättas i en mening. 

1.4 FORSKNINGSBAKGRUND 

För att sätta den samiska trummans betydelse för olika människor i relation till den samiska 

religionen kan en ta del av Håkan Rydvings framställning av olika grupperingar inom den samiska 

gemenskapen som han presenterar i The end of drum-time.  Rydvings kategorisering består av fem 5

grupperingar som står för olika inställningar till kristendom och samisk religion. Dels fanns det de 

som var traditionella aktivister dessa verkade aktivt för och försvarade den traditionella inhemska 

samiska religionen samt var motståndare till kristendomen och väktare av status quo. Passiva 

traditionalister var de som sympatiserade med det egna religiösa arvet men som inte stödde det 

aktivt eller aktivt motarbetade kristendomen. Den neutrala gruppen av samer levde i båda religiösa 

sfärer utan att tillskriva den ena större vikt än den andra. De passiva kristna var den gruppering av 

samer som sympatiserade med kristendomen utan att aktivt verka för den eller aktivt motverka den 

traditionella inhemska religionen. Grupperingen kristna aktivister var de samer som aktivt verkade 

för kristendomen och aktivt motarbetade den inhemska traditionella religionen.  6

Denna framställning av den samiska gemenskapen som Rydving framför målar upp en nyanserad 

bild av hur inställningen till de samiska trummorna kunde te sig olika beroende på de enskilda 

individernas närhet till antingen kristendomen eller den inhemska religionen. De samer som 

praktiserade sin inhemska religion riskerade sålunda att motarbetas av andra samer som tagit 

ställning för kristendomen. 

Rydving beskriver även hur kristendomen flitigt missionerade i Sverige under 1600-talet och 1700-

talet mot samerna med målet att hela riket skulle vara kristet. Att ha en god insikt i kyrkans mål med 

missionsverksamheten mot samerna är viktigt i mitt arbete eftersom det i stor utsträckning ligger till 

grund för att förstå motiven bakom kyrkans och statens agerande mot de samer som brukade 

trummor. Inte minst kommer denna insikt hjälpa till att förstå och förklara den övergripande frågan i 

detta arbete, nämligen vad trumman var och symboliserade i rättegångarna under den aktuella 

 Rydving, Håkan (1995). The end of drum-time: religious change among the Lule Saami, 1670s-1740s, 2., 5

rev. ed., Stockholm: Almqvist & Wiksell.

 Rydving. 1995. s. 70.6
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undersökningsperioden, åtminstone vad trumman betydde för staten och kyrkan. Håkan Rydvings 

arbete The end of drum-time lägger en bra grund att utgå ifrån när det kommer till att ge en god 

inblick i just kyrkans och statens mål med missionsverksamheten mot samerna. The end of drum-

time ger även en god insikt i hur de rättsliga processerna mot samerna och deras trummor fungerade 

i Sverige under den aktuella undersökningsperioden. Denna information kommer att vara viktig för 

mitt arbete eftersom det klargör kontexten som domstolsprotokollen är skriven i. 

Källmaterialet om samernas trummor är knapphändigt samtidigt som det idag finns få bevarade 

exemplar av samiska trummor. I Rolf Christofferson avhandling Med tre röster och tusende bilder: 

om den samiska trumman,  påpekar han detta faktum bland annat i samband med att han delger 7

Olaus Graans påstående om att det skulle ha funnits två olika typer av samiska trummor, 

”våntrummor”  och ”spåtrummor”. ”Våntrumman" skulle enligt Graan ha som funktion att förutse 8

lycka och olycka samt kunna komma med goda råd. ”Spåtrumman” däremot skulle enligt Graan 

används av nåjden för att först och främst användas till onda syften. Christoffersson utesluter inte 

att det kan ha funnits olika typer av samiska trummor men svårigheterna att veta säkert ligger i att 

källuppgifterna är bristfälliga samtidigt som endast en bråkdel av de samiska trummorna blev 

bevarad.   9

Eftersom Christofferssons avhandling behandlar de samiska trummorna på ett grundligt sätt så 

kommer informationen som Christoffersson framför att vara väsentliga när det kommer till att tolka 

uppgifter från källmaterialet som handlar om trumman och dess användningsområden. Även 

uppgifter som Christoffersson kan erbjuda om den samiska nåjden kommer att vara av intresse att 

jämföra med uppgifter från källmaterialet. Denna avhandling kommer i stor utsträckning att 

användas som ett bollplank i tolkningsprocessen av vad källmaterialet kan erbjuda i form av 

kunskap om de samiska trummorna samt om kunskap som har en tydlig koppling till trummorna. 

 Christoffersson, Rolf (2010). Med tre röster och tusende bilder: om den samiska trumman, diss., Uppsala: 7

Uppsala universitet. 

 Våntrumma benämningen på en typ av samisk trumma som troligtvis främst brukades av andra samer än 8

nåjden. Christoffersson. 2010. s. 241. 

 Christoffersson. 2010. s. 114–115.9
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1.5 DISPOSITION  

Arbetets inledningskapitel redogör för syftet och frågeställningen vilket i detta arbete är att 

undersöka vilka uppfattningar som rådde kring de samiska trummorna samt undersöka vad de 

samiska trummorna var inom ramarna för rättegångarna i lappmarken år 1649–1739. Vidare i detta 

kapitel återfinns en redogörelse för valet av metod, detta arbete utgår ifrån den hermeneutiska 

metoden som medför att källmaterialet kan bearbetas på ett sätt som uttömmer den på information 

samt framhäver flera tolkningsmöjligheter utifrån olika kontexter. Inledningskapitlet redogör även 

för källkritiska överväganden som i detta fall till stor del problematiserar källmaterialets 

tillförlitlighet samt väger för- och nackdelar i samband med källmaterialets förmåga att kunna 

erbjuda tillfredsställande svar på frågeställningen. Det förs även en kort diskussion om språkbruket i 

arbetet rörande val eller bortval av vissa ord. Under rubriken ”material och avgränsningar” i 

inledningskapitlet presenteras källmaterialets beskaffenhet, det förs även en argumentation för 

avgränsningen inom källmaterialet som i detta fall är de samiska trummorna och uppgifter som kan 

kopplades till dessa. Forskningsbakgrunden i inledningskapitlet presenterar forskning genomförd av 

Håkan Rydving samt forskning genomförd av Rolf Christoffersson som båda två erbjuder stor 

kunskap om de samiska trummorna. Resultatdelen som följer inledningskapitlet redogör för 

källmaterialets innehåll, presenterat i samma ordning som frågeställningen. Främst redovisas de 

olika domarna som behandlar ”trolldomsbrott”. Sista kapitlet, diskussion- och analysdelen 

kommenterar resultatdelens information med tidigare forskning och mina egna tankar. Denna del 

redogör för en del intressanta och till viss mån oväntade slutsatser som delvis styrker den tidigare 

forskningen men även tillför viss ny kunskap och öppnar upp för nya frågor inom forskningen om 

samiska trummor. I slutet av arbetet finns det även en sammanfattning.   
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2. RESULTAT 

2.1 MAKTENS AGERANDE MOT TRUMMORNA OCH SAMERNA 

2.1.1 MAKTENS OFFICIELLA HÅLLNINGEN TILL SAMERNA 

I källmaterialet finns ett brev från riksrådet  i Stockholm till general majoren Abraham Krusee , 10 11

daterat 11 december år 1685. Brevets innehåll redogör för ett antal önskemål och frågor från kungen 

och riksrådet till Abraham Krusee. Utifrån brevets innehåll kan en förstå att kungen och riksrådet 

hade uppfattningen att samerna till stor utsträckning bedrev vidskepelse och tillbedjan till avgudar. 

De hade blivit informerade om att denna vidskeplighet var något som var djupt rotat hos samerna 

och hade gamla anor. Riksrådet gjorde det klart för Krusee att detta utövade ”avguderi” inte var ett 

välkommet inslag hos rikets undersåtar. Samtidigt påpekade de att de trots allt inte hade tillräckligt 

stor kunskap om ämnet för att säkert kunna avgöra vad som var sant i dessa uppgifter. Riksrådet 

undrade bland annat om alla samer utövade vidskeplighet eller om det bara var en viss del av den 

samiska allmogen som ägnade sig åt det. Den delen samer som ägnade sig åt vidskepelse kanske 

hade bristande kunskaper i kristendom och sålunda inte helhjärtat var omvända. Riksrådet begärde 

sedan att Krusee själv skulle sätta sig in i frågan och tillskansa sig kunskap om det riksrådet och 

kungen undrade över. De önskade att Krusee skulle skicka rapporter till dem om hur 

kristendomsundervisningen såg ut för både vuxna och barn i lappmarken, vilka åtgärder som 

antagits för undervisning i till exempel skolor, hur flitiga prästerna var med sina predikningar och 

vilka metoder som fungerade bäst i bekämpningen av vidskepelsen. Dock påpekade de att Krusee 

måste gå varsamt fram så att samerna inte flydde över på den norska sidan om gränsen (detta 

skickades ut till fler än bara Krusee).   12

2.1.2 FÖRSLAG FRÅN BISKOPARNA TILL KUNGL. MAJ:T  

Den 2 maj år 1686 lämnade några av Sveriges biskopar in en skrivelse på tio punkter till Kungl. 

Maj:t  med förslag på hur de kunde verka för att underlätta och påskynda kristnandet av den 13

 Riksrådet bestod av personer som arbetade närmast kungen, kan förstås som en typ av regering.10

 Abraham Krusee hade en ledande roll i lappmarkskommissionen i slutet av 1600-talet. 11

 ENA. Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv  12

Volym 25:43:ab. Trolldomsrannsakningar i lappmarken 1649–1739. Publicerad december 2011  
Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se). s. 73f.

 Kungl. Maj:t är förkortningen på ”kunglig majestät” och skall förstås som benämningen på hela 13

statsapparaten.
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samiska befolkningen. Under första punkten påpekade biskoparna att det var viktigt att prästerna 

som sändes ut i lappmarken behärskade det lokala språket och dialekten, de flesta av de samiska 

männen uppgavs kunna förstå svenska relativt bra men barnen och kvinnorna lyftes fram som 

mindre kunniga men inte mindre viktiga att nå med Guds budskap. Punkt 2 behandlar vikten av att 

upprätta bostäder till de präster vars tjänst främst skulle fokusera på samerna, så att de med jämna 

mellanrum kunde förhöra samerna i kristendomskunskap. De föreslog även att dessa prästbostäder 

skulle utplaceras i de yttersta byarna närmast samernas tillhåll. Dock föreslog de att prästerna som 

utplacerades på dessa poster borde erhålla en högre ersättning för uppehälle än andra präster samt 

låta sig försörjas med förnödenheter av byborna. Tredje punkten tar upp vikten av att samerna skulle 

ha tillgång till läromedel, katekesen, ABC-bok med mera på sitt eget språk. Punkt 4 innebar att det i 

varje by borde finnas minst en same som kunde läsa och skriva och på så sätt kunna förmedla Guds 

ord till de andra varje söndag. Under punkt 5 föreslogs att vissa pojkar skulle utses till att få gå i 

skola och undervisas i kristendom. Pojkarna var tänkta att bo på skolan under en tid och hållas med 

mat, dryck och kläder. Dock skulle förnödenheterna och medlen återspegla det de var vana med 

hemifrån. Punkt 6 är mer eller mindre en fortsättning på punkt 5, där menade biskoparna att när 

pojkarna var färdiga med sin utbildning så skulle de uppmuntras till att överföra sin kunskap till de 

andra samerna i hemmet. Punkt 7 innebar att prästerna skulle ha uppsikt över och följa upp 

kunskapen i de hem som fått sina pojkar tillbaka från skolan. Punkt 8 uppmanade prästerna i 

lappmarken att nogsamt förmana och varna samerna om tillbedjan till ”avgudar” i enlighet med 

Exodus 20: 3–4.  Skulle samerna ändå visa sig obekymrade och trotsa Guds ord ombads prästerna 14

att hota med Kungl. Maj:t stränga förbud och straff. Nionde punkten påpekar vikten av att förbjuda 

samerna från att resa till bebyggda områden där icke-samer bodde eftersom det rörde till det och 

förvirrade de andra samerna när de resande återkom hem och återgav vad de hade sett. Sista 

punkten uppmanade till uppsyn över hur prästerna skötte sitt arbete efter dessa punkter.  15

2.1.3 RAPPORT OM SAMERNAS KRISTNANDE  

I en skrivelse från Lappmarkskommissionen år 1688, samma år som kommissionen inleddes, kan en 

läsa hur arbetet med kristnandet av samerna fortskred. Skrivelsen lät meddela till Kungl. Maj:t att 

arbetet bitvis var svårhanterligt eftersom samerna vistades ute på fjället stora delar av året, vilket 

 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av 14

någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden., Bibel 2000 (2000). Stockholm: 
Verbum.

 ENA. s. 92–94.15
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ledde till att tillfällena för interaktion bitvis blev fåtaliga. Dock meddelades att de kunde genomföra 

ett antal predikningar som kunde översättas av tolkar så att samerna kunde förstå prästernas 

budskap. Prästerna som närvarade uppges ha varit besvikna över att medelåldern på den samlade 

samiska allmogen var så hög. En av dem uppges ha misstänkt att samerna var rädda att de unga 

skulle väljas ut att gå i skolan varpå de fick stanna hemma och sköta hushållet. Samerna som 

närvarade tillfrågades om vilka kunskaper de hade i kristendom och om de kunde läsa och skriva. 

Svaren samerna gav var inte vad prästerna hade hoppats på, vilket ledde till att de tog på sig 

ansvaret att undervisa samerna i hur de skulle förstå och tillämpa de tio budorden. Särskilt 

poängterades det första budordet (Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig) och prästerna 

fördömde samernas bruk av trumman och spådomar, samt påpekade att det inte var rätt sätt att tillbe 

Gud på. Prästerna informerade även samerna om att det endast fanns en gud och han skulle inte 

uppfattas som skapad. I samband med detta övertalades även samerna som närvarade att de skulle 

lämna in sina trummor, vilket även många gjorde. De samer som för närvarande inte hade med sig 

sina trummor lovade att de skulle överlämna dem vid ett senare tillfälle. Efteråt övertalades samerna 

till att ge sina ord på att överge sin gamla tro, bli hängivna kristna och underkasta sig gud och 

överhögheten. Samerna som närvarade under denna sammankomst försäkrade att de hade blivit 

förda bakom ljuset av sina förfäder. De lovade även att ange de personer som i framtiden blev 

upptäckta med att bruka någon trumma eller annan vidskepelse.  16

2.1.4 OLOF SJULSSONS SUPPLIK  

År 1688 vände sig samen Olof Sjulsson i Wapstbyn  till Kungl. Maj:t på samernas i Umeå och 17

Ångermanlands vägnar med ett antal förfrågningar. Ett av förslagen han lade fram var att samerna 

skulle tillåtas att fortsätta använda sina trummor som de alltid gjort, med hänvisning till att 

trummorna var väsentliga för samerna bland annat när det kom till att hitta tillbaka till sina 

boplatser. Trumman skulle enligt Sjulsson användas som en typ av kompass. Denna 

kompassfunktion var enligt honom en central del i samernas liv eftersom den hjälpte dem att hitta i 

vildmarken. Med hänvisning till detta ville Sjulsson avkriminalisera innehavet av de samiska 

trummorna. Sjulssons ursprungliga supplik är försvunnen, det enda sättet som gör det möjligt att 

pussla ihop innehållet är att läsa de suppliker som skickades in till Kungl. Maj:t som svar till 

 ENA. s. 186–190.16

 Idag känd som Vapstens sameby.17
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Sjulssons ursprungliga supplik.  Denna suplik upprörde många personer som menade att Sjulsson 18

var en hemsk person på många sätt. Han gick sålunda inte att lita på och hans ord borde inte tas på 

allvar enligt ett flertal präster och andra. 

Krusee menade till exempel att Sjulsson tillhörde den socken vars avgudadyrkan och vidskepelse 

var anmärkningsvärd i jämförelse med andra orters. Sjulsson själv var enligt Krusee den värsta av 

dem alla. Vidare varnades Kungl. Maj:t för samerna som Krusee menade var ett elakt folk som inte 

borde tillhandahållas för mycket makt och svängrum eftersom det kunde leda till minskade 

skatteintäkter. Landshövdingen i Västerbotten Lars Grubb framförde att Sjulsson för inte så länge 

sedan var tvungen att lämna in sin egen trumma, han framförde även att Sjulsson arbetade på en 

skola. Grubb framförde att han misstänkte att Sjulsson lärde barnen att spela på trumman snarare än 

att undervisa dem i kristendomskunskap. Pastorn i Lycksele Olaus Graan protesterade mot logiken i 

Sjulssons påstående om att trumman skulle vara någon typ av kompass. Han menade att det inte var 

möjligt eftersom trumman saknade en vital komponent, nämligen en magnet. Graan framförde att 

trumman därför endast kunde användas till kompass om brukaren var en trollkarl och tjänade 

djävulen.  Det finns även fler exempel på hur de samiska trummorna uppfattades av makten, Petrus 19

Forsberg nämner i ett brev från 21 november år 1739 att han kommit till insikt om den samiska 

trumman. Han menade att bruket av trumman inte handlade om något oskyldigt signeri eller vantro: 

”vtan härrörer ock ofehlbart af ett märkeligt giordt compakt med sielfwa diefwulen”.   20

2.1.5 MAKTENS PRAKTISKA BEHANDLING AV SAMERNA 

Petrus Noraeus skrev den 24 november år 1686 ett brev till superintendenten i Härnösand angående 

två samer som varit till stort problem i hans område. Erich Eskillsson var en av dem som ställt till 

med oreda i området. Han skulle dessutom ha överfallit Noraeus och tagit tillbaka sin trumma efter 

det att prästen tagit den ifrån honom vid ett tidigare tillfälle. Överfallet beskrevs som brutalt med 

inslag av ett hotfullt beteende och svordomar men Noraeus fick behålla livet. Han skrev sedan att 

denna Eskillsson hade skrutit om överfallet för andra samer i området och menat att han inte 

fruktade någon. Han anklagades även för att i samband med skrytet försökt att förmå andra att sätta 

sig upp mot kyrkan genom att återvända till den traditionella religion. Eskillsson beskrevs som en 

man av härdad karaktär, 60 år gammal och otroligt rik. Noraeus påpekade att Eskillsson lyckades 

 ENA. s. 236, 246.18

 ENA. s. 239f, 242f, 246.19

 ENA. s. 381.20
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med att få med sig en annan same vid namn Amund Thorson i sitt följe. Noraeus skrev att båda 

dessa avgudadyrkare inte förtjänade att leva eftersom att de var så förhärdade i sin avgudatro. Ett 

exempel ges för att visa på deras oförmåga att förbättras. Noraeus berättade att han sade till Thorson 

att han kommer att hamna i helvetet om han inte omvände sig till kristendomen, Thorson uppges ha 

svarat : ”om min fader kom till hellwetis, där igenom plågas, kan och iak tåhla det han tåhl och 

lider”.  Noraeus meddelade sedan att om dessa två förhärdade ”avgudadyrkare” tilläts att leva så 21

skulle det inte längre vara möjligt för präster att verka bland samerna. Dessa två riskerade att 

förvilla de andra samerna så att ingen därefter skulle vara mottaglig för Guds ord. Eskillsson 

uppgavs även ha förbjudit de andra samerna att besöka kyrkan. Noraeus menade att: ”ogräset måtte 

rensas för än skördetijden kommer”.  Vidare framförde han att detta måste undersökas av hovrätten 22

för ett beslutstagande.  23

Domen mot Eskillsson blev dödsstraff i häradsrätten.  Rätten bedömde att Eskillsson kraftigt brutit 24

mot andlig och världslig lag och borde sålunda dömas till döden. Hovrätten friade dock Eskillsson 

från dödsstraffet och dömde honom istället till 40 mark silvermynt i böter för att med våld ha tagit 

tillbaka sin trumma. Dessutom lade hovrätten till 6 mark silvermynt till den totala summan för varje 

svordom Eskillsson hade riktat mot Noraeus. Den slutgiltiga domen blev sålunda 58 mark 

silvermynt  i böter och Eskillsson blev även tvungen att göra avbön samt lova att omvända sig till 25

kristendomen.  26

Hovrätten, 9 juni år 1692, skrev till landshövdingen Gustaf Duglas som hade jurisdiktion över 

området som samen Lars Nillson kom från (hans dom redovisas senare). Brevet innehåller 

anvisningar om hur hovrätten ville att Lars Nillson skulle förvaras och behandlas fram till dess att 

hans avrättning skulle äga rum. Hovrätten menade att Nillson inte borde avrättas innan han erkände 

sina brott och synder, samt konverterade till kristendomen. Av denna anledning blev det upp till den 

lokala prästen att bearbeta Nillson genom att undervisa honom i kristendomskunskap. Målet med 

undervisningen var att Nillson till slut skulle göra en sann omvändelse. Hovrätten uppmanade 

 ENA. s. 151.21

 ENA. s. 152.22

 ENA. s. 148–152.23

 Häradsrätten var den lokala domstolen, kan jämföras med tingsrätten idag. Vid svåra fall eller i fall där 24

häradsrätten yrkade på dödsstraff, var hovrätten (högre instans) tvungen att ta det slutgiltiga beslutet.

 58 mark silvermynt 1688 motsvarar idag ca 66 000 kr.25

 ENA. s. 201–206, 235.26
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landshövdingen att han skulle se till att prästen gjorde ett gediget arbete med undervisningen så att 

Nillsons själ kunde räddas från helvetet. Dock påpekade hovrätten att prästen skulle göra klart för 

honom att avrättningen var planerad att ske vid nästa marknad när alla samer var samlade, oavsett 

vad som hände. Hovrätten önskade sedan att landshövdingen underrättade dem huruvida prästens 

arbete med Nillson blev lyckat, samt hur Nillsons inställning till undervisningen var.  27

I mitten av januari år 1723 ställdes ett flertal unga samer inför rätta, anklagade för att ha brukat 

trummor. Rätten slog fast att de hade använt trummorna i syfte att återfinna bortsprungna renar och 

få reda på framtida lycka. Med hänvisning till detta uppmärksammade rätten att de har gjort sig 

skyldiga till brott, vidskepelse med signeri. De refererade till lagen om: ”eder och svordom af den 

17 octob: 1687, 9. §”  för att legitimera anklagelsen om brott. Rätten lyfte dock att denna lags 28

tillämpning stod i relation till de åtalades ålder och förstånd. De samer som stod anklagade i detta 

fall var unga men de var ändå inte så pass unga att de kunde förvänta sig ett lindrigare straff på 

grund av sin ålder. Dock, hävdade rätten, var dessa samer i stor utsträckning okunniga i 

kristendomskunskap. Utöver detta menade rätten att många av de åtalade knappt var födda 30 år 

tidigare när jakten på trummorna var som mest utbredd. Eftersom det var så länge sedan menade 

rätten att de åtalade med största sannolikhet inte visste något om det, med hänvisning till att 

samerna i regel inte höll reda på historia. Häradsrätten uppmanade hovrätten att ta dessa 

omständigheter med i beräkningen när den skulle avgöra vad domen blev.    29

Hovrätten valde att lyssna på häradsrätten och bedömde målet utefter de förmildrande 

omständigheterna som rådde. De anklagade samerna dömdes dock för vidskepelse med signeri och 

straffet blev åtta dagars fängelse på vatten och bröd för var och en, samt ett obligatoriskt 

söndagsbesök i kyrkan. Hovrätten lät även meddela att de anklagade skulle göras medvetna om att 

denna dom var en engångsföreteelse med hänvisning till rådande förmildrande omständigheter. Om 

någon av dessa män återigen ställdes inför rätta skulle deras dom inte förmildras eftersom de genom 

detta straff förväntades lära sig en läxa.   30

I mitten av januari nästföljande år, 1724, adresserades problemet med bruk av trummor återigen. 

Häradsrätten menade att det var svårt att hålla samerna i schack och att få dem att avstå helt ifrån att 

 ENA. s. 276.27

 ENA. s. 334.28

 ENA. s. 332–335.29

 ENA. s. 336f.30
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bruka trummor. De föreslog att lösningen på detta problem låg i straffmetoderna, istället för 

fängelse ville de se gatlopp eller spöstraff mot tingshusets vägg som straffalternativ till fängelse. 

Detta skulle syfta till att tydligare avskräcka samerna från att bruka några trummor. Dessutom 

menade häradsrätten att det var svårt att praktiskt ordna med fängelseplatser eftersom det helt enkelt 

inte fanns några riktiga fängelser. De lokaler som dessförinnan använts som fängelsen var privata 

byggnader vars säkerhet inte kunde garanteras och som ständigt var i behov av bemannad 

övervakning.  31

2.2 SAMERNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL TRUMMAN OCH MAKTEN  

2.2.1 SAMERNA OCH TRUMMORNAS INLÄMNING 

I januari år 1688 antecknade landshövdingen Hans Krusee hur kristnandet av samerna utvecklade 

sig i lappmarken. Enligt Krusees anteckningar överlämnade de flesta samer sina trummor och 

avgudastatyer frivilligt. Några gick till och med hem för att hämta sin trumma med avsikten att 

överlämna den till prästen. En av samerna som gick hem för att hämta sin trumma kom tillbaka med 

endast en trumbotten, utan att ge en närmare förklaring. En annan av de närvarande samerna 

lämnade också in en trumbotten. De som påstods äga en trumma men inte hade den med sig eller 

bodde för långt bort lovade att ta med den till nästa gång de kom till tinget eller prästen. Dock finns 

det exempel på personer i källmaterialet som nekade till att äga en trumma trots att andra vittnade 

om att de ägde en och dessutom brukade den.  32

I januari år 1724 under en rättegång nämndes att samen Michel Larsson fått en trumma av sin 

svärfar som själv hade tillverkat den. Larsson uppgav att han till slut kom till sina sinnens fulla bruk 

och insåg vad han handskades med. Han avstod därför från fortsatt bruk och gjorde sig av med 

trumman. En annan same erkände också att han hade haft en trumma. Denna trumma fungerade 

dock inte så han hängde upp den i ett träd, sedan kom djur och bet av remmen varpå trumman föll 

ned i vattnet och försvann i strömmen.   33
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2.2.2 ESKILLSONS TRUMMA 

I fallet med Eskillson nämndes att han med våld tagit tillbaka sin trumma från prästen Noraeus. 

Under rättegången lade rätten fram den aktuella trumman så att Noraeus kunde bekräfta att det var 

samma trumma som han hade konfiskerat från Eskillson innan överfallet. Noraeus bekräftade att det 

var samma trumbotten men att skinnet var utbytt. Skinnet var dock slitet så det var uppenbart att 

trumman hade används sedan den fått ett nytt skinn.  Under hans rättegång framkom även något 34

som ger en möjlig inblick i samernas föreställningsvärld. Noraeus påstod att samerna tänkte sig att 

de döda längtar och trånar efter de levande, de avlidnas mål är att återse sina nära och kära i 

efterlivet. För att uppnå detta kastar de döda sjukdom på de levande, de levande måste då blidka de 

döda med offer som de förhoppningsvis blir nöjda med så att de levande har möjlighet att tillfriskna 

och dö en naturlig död. Men det finns ytterligare en variabel: samerna var, enligt Noraeus egna ord, 

även tvungna att ge ett offer till djävulen. Djävulens roll i sammanhanget var att han hade makten 

att påskynda olyckor, det vill säga påskynda sjukdomsförloppet så att den sjuke dog fortare. Av 

denna anledning måste ett offer presenteras till både djävulen och de döda.  35

2.2.3 UTNYTJANDET AV RÄTTSSYSTEMET  

Den 11 februari år 1725 pågick en misstänkt mordutredning i Lule lappmark. Anledningen till 

misstanken om mord var att huvudet på offret var avskilt från kroppen. Den åtalade hette Gunilla 

Nilsdotter och var svärmor till offret. Hennes historia i stora drag var att hon och svärdottern var ute 

och plockade blommor vid ett stenras. Plötsligt och utan förvarning lossnade några stenar och föll 

ned från bergssidan. De rullande stenarna träffade svärdottern varpå hennes huvud lossnade. Vid 

närmare undersökning visade det sig att huvudet låg cirka 8 famnar  ifrån kroppen i en grop. 36

Kroppen saknade även blåmärken och snittet i halsen var enligt rätten avskuret snarare än avslitet 

som en skulle tänka sig om det skett i ett stenras. Vid närmare efterfrågan hittades en misstänkt kniv 

samt uppgav ett vittne att han hade hört svärdottern uttala oro över att bli dräpt av sin mans familj. 

Hon skulle enligt vittnet ha nämnt att hon var rädd att mista huvudet. Mot slutet av rättegången när 

bevisen börjar läggas på hög påstod Gunillas son att en man vid namn Jon Andersson Swirpa skulle 

ha brukat sin trumma och genom den förhäxat hans mor så att hon genomförde detta brott. Jon 

Andersson Swirpa ställdes inför rätten och tillfrågades om han hade en trumma, varpå han svarade 

 ENA. s. 204.34
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att han inte hade någon trumma men att hans far en gång i tiden ägde en trumma som hade 

omhändertagits flera år tidigare. Till slut släpptes misstankarna mot Swirpa, rätten valde att låsa in 

Gunilla tillsvidare och fortsätta rättegången senare. Men under natten fritogs hon och det verkar inte 

som att de återfann henne eftersom det inte finns någon uppföljning i källmaterialet.  I 37

källmaterialet finns det även fler exempel på folk som anklagar andra för trumbruk på falska 

grunder, exempelvis genom ryktesspridning.  38

Det finns en intressant notering från fogden i Luleå lappmark. Han skrev att samerna år 1688 lovade 

att lämna in sina trummor nästkommande år till honom. Samerna höll sitt löfte och kom med sina 

trummor och överlämnade dem. Dock påstod denna fogde att samerna lurat honom/Kungl. Maj:t 

eftersom att trummorna som de överlämnade var nytillverkade, de hade alltså, enligt honom, 

tillverkat nya trummor med syftet att överlämna dem så att de kunde behålla sina gamla trummor 

som de ärvt av sina förfäder.  39

2.3 TRUMMANS OLIKA ASPEKTER 

2.3.1 FALLET AIKIE AIKIESSON 

I ett rättegångsprotokoll från den åttonde mars år 1671 behandlades ett misstänkt mord på Tobias, 

en bonde boendes i trakten som enligt uppgift hade bragts om livet genom trolldomsbruk. Den 

åtalade var samen Aikie Aikiesson. Enligt lappmarkspredikanten Gabriel Tuderus vittnesmål hade 

Aikiesson bekänt för honom att den döde bonden Tobias kontaktade honom för en tid sedan med 

önskemålet att han genom trolldom skulle hjälpa Tobias med ökad fiskelycka på lax. Enligt Tuderus 

vittnesmål berättade Aikiesson att han önskade ett fårskinn som betalning för sina tjänster. Han 

skulle sedan ha uppgett att Tobias inte höll sig till sin del av överenskommelsen trots att han fått 

ökad fiskelycka. Aikiesson berättade sedan, enligt Tuderus, att han sett till att Tobias föll ned i älven 

och drunknade när denne vid ett senare tillfälle var ute och fiskade. 

I protokollet är det noterat att Aikiesson var 80 år gammal och boendes i Kittka. Rätten tillfrågade 

Aikiesson om han önskade återge för dem samma historia som han enligt Tuderus vittnesmål 
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berättat för honom. Till en början nekade Aikiesson till uppgifterna om hans erkännande inför 

prästen, han påstod att han inte minns det tillfället på grund av att han var starkt alkoholpåverkad. 

Rätten var dock påstridig och efter en stund gav han efter och erkände att han genom trolldom 

hjälpte Tobias med dennes fiskelycka men inte fick ett fårskinn som betalning utan endast ett par 

ullvantar och stickade sockor. Aikiesson uppgav att han hade uppnått önskat resultat med Tobias 

fiskelycka genom att använda sig av sin trumma, jojk och sånger.  

Rätten frågade sedan honom om han orsakade Tobias drunkningsolycka på grund av att han inte 

fick sin betalning enligt överenskommelsen dem emellan. Aikiesson svarade att han inte kunde 

förneka sitt onda uppsåt mot Tobias och att han genom trollkonst orsakade hans död. Han blev 

sedan tillfrågad hur han gick till väga och vilka ord han använde när han brukade trumman för att ge 

Tobias sin fiskelycka. Aikiesson svarade att han på grund av sin höga ålder inte längre kom ihåg hur 

han gjorde eller vilka ord han använde under tillfället eftersom det var cirka fyra till fem år sedan. 

Han tillförde även att han slutade att använda sin trumma för ungefär tre år sedan med hänvisning 

till sin fysiska oförmåga att kunna hålla i trumman ordentligt. Under förhöret lät sig Aikiesson 

påminnas om att han vid bruket av trumman låter fem mässingsringar vila på trumskinnet medan 

han hamrar. Mässingsringarna förflyttar sig då över trumskinnet och lägger sig till slut på en av 

figurerna målade på trumskinnet, de figurer som mässingsringarna stannar på avgör vad en kan 

förvänta sig i framtiden. Aikiesson tillägger att när väl mässingsringarna stannat går de ej att rubba 

genom hammarslag, de går endast att förflytta genom att med handen lyfta dem när de väl stannat. 

Rätten gick vidare och frågade hur han gick till väga när han orsakade Tobias dödsfall. Aikiesson 

uppgav att han uttalade några onda ord över Tobias för att sedan använda trumman. Trumman 

brukades genom att lägga mässingsringarna på trumskinnet för att sedan hamra på skinnet och 

medvetet se till att mässingsringarna förflyttades ned mot trumskinnets nedersta del där helvetet och 

djävulen var avmålade. Vidare uppgav han att för att göra någon gott så genomgår en samma 

procedur fast omvänt, det vill säga en uttalar goda ord och ser till att mässingsringarna förflyttar sig 

upp mot trumskinnets översta del där änglar, solen, stjärnorna och månen är porträtterade. Aikiesson 

medgav att det var hans far som undervisat honom i konsten att hantera trummor när han var cirka 

tio år gammal. Rätten dömde honom till döden och stegling.  40
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2.3.2 FALLET NILSS PERSSON 

Den 5 februari 1675 åtalades samen Nilss Persson för olika stölder, hor och trolldom med trumma 

samt frånvaro från kyrkan. Enligt protokollet hade Persson varit på flykt ute i vildmarken sedan sex 

år tillbaka. Han lämnade då sin äkta maka ensam medan han otillåtligt tog sig en ny hustru som han 

under sin frånvara i vildmarken fick två barn med, ett av barnen dog tre veckor gammal och 

begravdes av föräldrarna i Aunas jerf träsk. Rätten menade att dessa barn var oäkta och avlade i 

synd, barnen hade dessutom förvägrats dop, kyrkobesök samt en kristen begravning. Tydligen 

skulle Perssons äkta son från första äktenskapet haft kännedom om faderns förfaranden och vittnade 

mot honom inför rätten och han bekräftade uppgifterna som uppgavs. Rätten frågade Persson om 

han erkände det han anklagas för, samt uppmanade honom att berätta motivet bakom dessa grova 

synder. Persson erkände att han var skyldig till det han anklagades för men uppgav inget speciellt 

skäl till varför han begått de brott och synder han anklagades för. 

Vid sitt tillfångatagande hade Persson sin trumma på sig vilket gjorde det svårt för honom att neka 

till att han ägde en trumma. Han erkände att det var hans trumma och att han brukat den för att 

bringa lycka åt sig själv och andra samt spå om lycka. Han uppgav sedermera att han dock inte haft 

någon gagn eller nytta av trumman det senaste året utan snarast levt i fruktan och haft dåligt 

samvete tills dess att profossen  tog trumman av honom. 41

Perssons oäkta fru tillkännagav för rätten att hon vid förlossningen av de två barnen inte känt 

smärta. Vilket rätten tolkade som att Persson själv med hjälp av sin trumma och trolldom 

förorsakade. I häradsrättens dom kan en läsa att han dömdes till döden på ett flertal punkter inte 

minst på grund av sitt trumbruk. Hur målet bedömdes av hovrätten är okänt då hovrättens utlåtande 

inte finns representerat i källmaterialet.  42

2.3.3 FALLET CHRISTOPHER ANUNDSSON 

5 juli år 1681 anklagades samen Christopher Anundsson cirka 20 år gammal för bruk av trumma. 

Anundsson ertappades med en sönderslagen trumma ute i skogen av proffosen Nicho Carista och 

fördes sedan till rätten. Rätten presenterade den benämnda trumman för honom och frågade om det 

var han som ägde den. Han erkände att han var ägaren till trumman som han ertappades med. Efter 

 Ålderdomlig term som har använts inom polisväsendet, ibland synonym för bödel. <https://41

sv.wikipedia.org/wiki/Profoss>. Hämtat 30/4 2017. I detta fall är det uppenbart utifrån kontexten att det rör 
sig om en person som upprätthåller lagen.
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vidare frågor erkände han dessutom att det var han själv som tillverkat trumman förra våren år 

1680. Vidare frågade rätten till vilket syfte han tillverkat denna trumma. Anundsson berättade då att 

Lars Jöensson (samma person som anmält honom) ombett honom att hjälpa sin sjuka hustru genom 

trolldom. Fru Jöensson hade ett stort besvär med ett finger på sin vänstra hand, fingret var i sådant 

behov av vård att hela handen var obrukbar. Anundsson uppgav att han av den anledningen 

tillverkade trumman, som betalning blev han lovad två lod  silver och en del tobak (ospecificerad 43

mängd tobak). Rätten frågade om han uträttade något med trumman. Han uppgav att hans trumma 

inte fungerade och därav uteblev även den överenskomma betalningen mellan honom och herr 

Jöensson, varpå han slog sönder trumman. 

Anundsson uppgav även att han för cirka tio år sedan ägt en annan trumma som inte heller 

fungerade, troligen på grund av att ingen någon gång lärt honom att bruka trummor. Även denna 

trumma skulle han enligt egen utsago ha förstört. Rätten undrade hur han egentligen kom till att 

börja använda trummor. Anundsson uppgav att han sett en gammal same vid namn Oluf Larsson 

som dog år 1678 brukat en trumma. Anundsson menar att han efter det försökte efterlikna Larssons 

bruk av trumman så gott han kunde men fick aldrig till det ordentligt eftersom han aldrig haft någon 

lärare.   

Rättens dom mot Anundsson blev 40 mark silvermynt  i böter samt att han var tvungen att på heder 44

och samvete lova att för all framtid avstå från att bruka trummor. Rätten argumenterade för sin dom 

genom att hänvisa till att han trots allt inte haft något ont uppsåt med sitt förfarande, samtidigt som 

ingen kom till skada.  45

2.3.4 UTFRÅGNING AV DEN SAMISKA ALLMOGEN 

11 januari år 1687 hölls laga ting i Lycksele och Ume lappmark med den samiska allmogen där de 

kollektivt tillfrågades huruvida det pågick avgudadyrkan och trumbruk i området. En av 

”tolfsmännen”  samen Oluff Månsson tog på sig uppgiften att tala för allmogens sak i frågan. 46

Månsson beskrevs av rätten som ”en gammall beskiedeligh man”.  Han berättade för rätten att han 47

 Lod är ett gammalt viktmått, 2 lod motsvarar ca 26 gram.43

 40 mark silvermynt 1681 motsvarar idag ca 57 000 kr. <http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm> 44

Hämtat 30/4 2017.
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jämte många andra samer hittills brukat trummor enligt deras förfäders urgamla seder och tradition. 

Månsson framförde även att trumman på samiska kallas ”kåbdes” och att den traditionellt brukades 

över hela året förutom under vissa perioder. Trumman skulle enligt Månsson syfta till att bringa 

lycka eller förvarna om ond eller god lycka i framtiden. Den kunde även användas till att ta reda på 

var bortsprungna djur befann sig samt öka jakt- och fiskelycka. Månsson berättade även att 

mässingsringar används på trumskinnet som visare. Efter en stunds hamrande stannar 

mässingsringarna på vissa symboler som sedan tolkas. Om mässingsringarna stannar på den vänstra 

sidan betyder det olycka och vice versa betyder det lycka om de stannar på höger sida av 

trumskinnet. 

Rätten frågade sedan: ”huru han och många andra, en sådan kånst lärdt, och hwilkwn them till en 

slijk widhskeppeligh galenskap bracht och förfördt hafwer?”.  Månsson svarade att deras föräldrar 48

och förfäder lärt dem denna ”djävulskap”. Vidare tillfrågades Månsson om han visste varför 

mässingsringarna stundom stannade på den högra respektive den vänstra sidan. Han svarade att det 

kunde endast Gud veta men han försäkrade att samerna aldrig menat något ont med trumbruket.  

Rätten undrade hur vanligt det var med offer i trakten. Månsson svarade att många men inte alla i 

allmogen på hösten offrade ett stycke kött och ben av ren. Offergåvan grävdes ned och ovanpå 

sattes en snidad träfigur som föreställde det man ville skydda från odjur, sedan tillbads offerplatsen 

genom att man tog av sig mössan och sträckte upp armarna mot himlen för att sedan be till Gud om 

lycka och välgång. 

Rätten tillfrågade sedan allmogen som var samlade på tinget om Månssons redogörelse om 

trumman var riktig. Allmogen svarade att det han berättat var riktigt. Samtidigt ursäktade de sig 

med att de fram tills nu levt i okunskap om vad Gud och Sveriges konung tyckte om deras 

förfarande. Allmogen lovade att de och deras barn hädanefter skulle avstå från både offer och 

trumspel. De lovade även att de tills nästa år eller till nästa ting skulle ta med sig sina trummor och 

lämna dem ifrån sig.  49

2.3.5 UTFRÅGNING AV DEN SAMISKA ALLMOGEN 

Även under tinget i Lule lappmark 27–28 januari år 1687 var den samiska allmogen samlad, där 

tillfrågades de hur det stod till med ”vidskepligheten” och ”avgudadyrkandet” i området. Angående 
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frågor rörande trumman svarade allmogen att de endast menat gott med sitt bruk. De använde 

trumman till att bringa lycka, förutspå lycka eller svårigheter i framtiden samt om deras boskap 

skulle klara sig bra under året. Utöver detta uppgav allmogen även att de använt trumman till att 

utreda till vem och vad de skulle offra. Möjliga offerdjur kunde vara hästföl, grisar, höns, bockar, 

får etc. Enligt uppgift var många av dessa djur inte något som samerna själva hade tillgång till i sin 

närmiljö. De flesta av offerdjuren var samerna därför tvungna att köpa från bofasta människor vars 

gårdar kunde ligga flera mil ifrån deras egna tillfälliga boplatser.  50

2.3.6 FALLET PEER JOENSSON 

Under ett ting i Torne lappmark 21 januari 1696 framgick det att en same vid namn Peer Joensson 

skulle ha köpt ett hästföl och enligt uppgifter från vittnen hade han för avsikt att offra det. Joensson 

var förutom det även anklagad för att bedriva spådom med sin trumma. Joensson var vid tillfället 

för tingets sammankomst i Norge och kunde därför inte närvara och ställas till svars för dessa 

anklagelser. Rätten beslutade att han skulle uppsökas och föras till tinget vid nästa sammankomst. 

Dock finns det inte någon uppföljning av detta fall i källmaterialet.   51

2.3.7 FALLET LARS NILLSON 

Den 4 och 6 februari år 1692 ställdes den då 60 år gamla Lars Nillson inför rätta anklagad för 

trolldomsbrott och trumspel. Ett antal namngivna män berättar för rätten att när de kom till Nillsons 

kåta fann de att han hade uppfört ett altare för olika gudar intill kåtan till synes liknande en liten 

teater. Vid samma tillfälle skulle dessa män ha bevittnat hur Nillson stod på sina knän vid altaret 

böjd över sin sexåriga döda sonson medan han sjöng och frenetiskt spelade på sin trumma. Nillsons 

sonson skulle enligt uppgift ha dött dagen innan i en drunkningsolycka. Efter att hans döda kropp 

tagits ur vattnet fördes han till Nillson som då försökte återuppliva honom genom trumspel. Männen 

uppgav inför rätten att de förmanade honom att upphöra med sin djävulsdyrkan. Nillson lyssnade 

dock inte till dem varpå de med våld tog ifrån honom trumman. Han skulle då blivit ursinnig och 

dragit kniv samtidigt som han öste förbannelser och skällsord över männen. Han beskyllde dem för 

att ha orsakat sonsonens död genom att avbryta hans trumspel.  

Männen uppgav att Nillsons gudafigurer var målade med blod och det var tydligt att han hade offrat 

olika djurdelar till dem. När männen sålunda tog ned figurerna från sitt ställe uppgav de att Nillson 
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åkallade åskguden och bad honom slå ned männen med blixten. Efter detta berättade de att han 

uppmanade sin son att springa till grannbyn och samla ihop några män som kunde komma till 

undsättning och hjälpa dem att försvara sina gudafigurer och trumman. Nillson skulle även ha hotat 

männen med att manskapet från grannbyn skulle dräpa dem och kasta deras lik i älven. Männen 

berättade sedan att de tog trumman och gudafigurerna för att sedan skynda sig till kyrkoherden 

Erich Noraeus och hans son Peder Noraeus. 

Rätten frågade sedan Nillson om han motsade sig denna historia. Han svarade att han inte kunde 

neka till det som männen framförde. Dock sade han att gudafigurerna, som förvarades av rätten, 

hade uträttat mycket nyttigt åt honom genom åren. Speciellt de senaste tre åren, då en svår sjukdom 

hade härjat bland hans renar. Gudafigurerna tillsammans med trumspel skulle enligt honom ha 

lyckats med att avstyra sjukdomen.  

Rätten frågade sedan varför han offrade ett föl och en oxe utöver renar, varpå han svarade att han 

med hjälp av trumman och dess mässingsringar hade fått reda på vilka djuroffer som skulle glädja 

de olika gudarna mest. Rätten frågade även var Nillson fått sin trumma ifrån, varpå han svarade att 

han köpt den i Norge året innan.  

Länsman Anders Olsson berättade sedan för rätten att Nillson var en av de samer som hade lämnat 

in sin trumma frivilligt år 1688 efter att staten påbjudit att alla trummor skulle lämnas in. Nillson 

skulle enligt Olsson vid samma tillfälle, tillsammans med de övriga som lämnade in sina trummor, 

ha lovat att aldrig mer bruka trummor, eller ägna sig åt vidskeplighet, utan hädanefter vara en god 

kristen. Olsson tillägger sedan inför rätten att Nillson dock redan vid sin hemkomst återupptagit sitt 

trumbruk och sin vidskeplighet och Olsson svor på denna utsaga med sitt liv.  

Rätten frågade sedan Nillson om han inte av sin präst undervisats ordentligt i kristendom och 

sålunda lärt sig att högakta samt frukta Gud den allsmäktige som skapat jorden och allt liv. Nillson 

klargjorde för rätten att han genom sitt liv vid flera tillfällen både privat och offentligt blivit påmind 

och underrättad om den kristna guden. Han tillade sedan att kristendomen varit till noll och ingen 

hjälp för honom i hans liv och vardag. Han lät även meddela att han för all framtid planerade att 

bruka trumman och leva så som hans förfäder hade gjort oavsett om någon överhet, hög eller låg, 

förbjöd honom att leva så.  52
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Häradsrätten argumenterade för att Nillson under lång tid ägnat sig åt extremt grov avgudadyrkan 

och vidskepelse. Handlingarna bedömdes dessutom att vara onda till sin natur. Rätten påpekade 

även att Nillson trots varningar och råd från andliga och världsliga ståndspersoner vägrade att ändra 

sitt beteende. Nillson uppgav därtill själv att han inte hade för avsikt att ändra på sig. Häradsrätten 

dömde honom därför till döden enligt andlig och världslig lag. 

Hovrätten lät häradsrättens dom stå och specificerade att Nillson skulle halshuggas för att sedan 

tillsammans med sin trumma och gudafigurer brännas på bål.  53

2.3.8 FALLET HENRICH ERICHSSON OCH ANDERS ERICHSSON 

Den 23 januari år 1708 anklagade samen Henrich Erichsson en annan same vid namn Anders 

Erichsson för offer, avguderi och trumbruk. Henrich kontaktade länsmannen Anders Nilsson och tog 

med sig honom till offerplatsen där samen Anders påstods ha genomfört sina offer. Offerplatsen 

beskrevs enligt länsman Nilsson bestå av en avbarkad säljkäpp uppskattningsvis tre alnar  lång. 54

Övre delen av käppen var snidad i form av avgudafigurer och hade några grenar kvar, och den var 

lutad mot en stor tall. Uppe på käppens grenarna låg flera kvistar anordnade såsom ett stort fågelbo. 

I kvistboningen låg benen efter en ung rentjur, i närheten under en gran låg en död hund och en död 

katt samt en ”avgudafigur”. ”Avgudafigurerna” skulle, enligt Henrichs utsaga, Anders ha tillbett i 

samband med att hans fru hade blivit sjuk med målet att rädda hennes liv. 

Rätten frågade Henrich om han hade några teorier om vad Anders egentligen hade haft för sig och 

vad allt detta betydde. Henrich berättade att ”avgudafigurerna” var av en traditionell modell som 

använts i gamla tider. Dock påstod han att han aldrig tidigare sett just denna. Efter påtryckning från 

rätten berättade han att Anders fru runt tiden vid nyår år 1707 hemkommit med en grå katt som hon 

köpt av länsman Nilsons fru. Henrich berättade att han visste att Anders därefter snidat 

avgudafigurerna på käppen, lutat den mot tallen för att sedan knyta snaror kring halsarna på katten 

och hunden. Henrich menade att Anders därefter skulle ha hängt både katten och hunden i granen 

för att sedan falla på knä och stundom betrakta djuren och stundom betrakta ”avgudafigurerna”. När 

djuren väl hade dött ställde sig Anders, enligt Henrich, upp för att ta ned dem och började med att 

tillverka den fågelboliknande konstruktionen ovanför käppen med ”avgudafigurerna”. Anders skulle 
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sedan ha offrat en två år gammal rentjur, vars delar han kokade så att köttet föll av och blottade 

benen. Benen skulle han sedan ha lagt ovanför ”avgudafigurerna” som ett offer.  

Henrich blev tillfrågad av rätten varför han valde att anmäla Anders. På det ville Henrich inte svara. 

Länsman Nilsson påpekade då att dessa två män var ovänner och att Henrich hade berättat för 

honom att Anders ville misshandla honom.  

Rätten tillfrågade sedan Anders om vad han hade att säga om det som hittills hade lagts fram. 

Anders nekade fullt ut till Henrichs utsaga och menade att det i själva verket var Henrich som hade 

genomfört allt det han påstod att han själv (Anders) hade gjort. Han menade att Henrich var den 

som hade ägnat sig åt detta under tiden som han själv låg svårt sjuk och var oförmögen att göra 

några ansträngande aktiviteter. Henrich skulle, enligt Anders utsaga, ha tagit kontakt med hans 

hustru under sin sjukdomsperiod och erbjudit sina tjänster samt lovat att han skulle hjälpa hennes 

man att bli frisk igen, dock mot betalning. Henrich skulle sedan ha spelat på sin trumma för att 

förvissa sig om vilka offerdjur som skulle passa för ändamålet. Han skulle därefter ha fått veta att 

”avgudarna” krävde en hund, en katt och en två år gammal rentjur. Han skulle sedan ha beordrat 

Anders fru att skaffa katten eftersom det inte fanns någon katt i hushållet. Henrich skulle därefter ha 

offrat djuren.  

Enligt rätten hade Henrich svårt att förklara allt detta och hans förklaringar var osammanhängande. 

Pigan Karin Knutsdotter hade dock arbetat i Anders hushåll under denna period och hon berättade 

att Henrich kommit till hushållet vid nyår år 1707 och gjort en överenskommelse med hennes 

matmor angående de tidigare nämnda åtgärder som skulle bota hennes vid den tiden sjuka 

husbonde. Pigan Karin uppgav sedan att Henrich slaktade renen vid hemmet för att sedan koka dess 

kött som de alla för övrigt åt av. Under tiden som renen kokades snidade Henrich på 

avgudafigurerna och använde sedan renens blod och nedsmälta fett från grytan till att måla på 

avgudafigurerna, rätten kunde bekräfta att avgudafigurerna var bemålade eftersom de fanns på 

tinget som bevismaterial. Hon uppgav sedan att hon inte visste vad han senare gjorde med katten 

och hunden efter att han gått sin väg.  55

Enligt Anders utsaga mötte han en dag efter sitt tillfrisknande Henrich som under deras möte krävde 

att få betalt för sina tidigare tjänster. Betalningen han ville ha var en rentjur som Anders fru hade 

lovat honom. Anders vägrade att betala varpå Henrich blev arg och skyndade sig iväg till länsman 
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Nilsson där han anmälde Anders med syftet att bringa honom i olycka. Henrich erkände att det var 

sant att hans motiv bakom anmälan var att bringa Anders i olycka. Däremot nekade han till att han 

hade använt någon trumma. Anders avbröt då Henrich och sade att han visst ägde en trumma som 

han brukade både då och tidigare. Rätten frågade sedan Henrich hur han hade kommit fram till att 

han skulle offra en hund, en katt och en ren om han inte hade haft någon trumma att tillfråga. På 

denna fråga valde Henrich att tiga. Några ur allmogen som närvarade menade däremot att det 

ryktades i området att Henrich brukade offra för sjuka med målet att bota dem. Henrich själv valde 

att även tiga om detta påstående och inte besvara ytterligare frågor. Rätten frågade sedan om Anders 

trodde att Henrichs åtaganden hjälpte honom att bli frisk. Anders svarade att han trodde att offren 

hade hjälpt honom att bli frisk.  

Rätten bedömde att Henrichs påstående om vad Anders gjort troligast var en beskrivning av vad han 

själv hade gjort och av denna anledning dömde de Henrich till döden. Med hänvisning till att 

Anders var medveten om vad Henrich gjort samt själv trodde att Henrichs åtaganden hade hjälpt 

honom att bli frisk, dömde rätten honom till 40 mark silvermynt  i böter eller kroppsstraff.  56 57

 40 mark silvermynt 1708 motsvarar idag ca 45 500 kr.56

 ENA. s. 318–321.57
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3. DISKUSSION OCH ANALYS 

3.1 MAKTEN OCH TRUMMORNA 

3.1.1 VIKTEN AV KRISTNANDET OCH VÄGEN DIT 

I resultatdelen framgår det relativt tydligt att makten önskade att införliva samerna i riket som 

lydiga och gudfruktiga undersåtar. Rydving beskriver hur kristendomen flitigt missionerade i 

Sverige under 1600-talet och 1700-talet mot samerna med målet att hela riket skulle bli kristnat. 

Metoderna som användes under missionera var dock av det extrema slaget, våld och hot var vanliga 

inslag i missionsverksamheten. Sanktionerna för bruket av våld kom från Kungl. Maj:t; eftersom 

samerna räknades som undersåtar i det svenska riket ansågs de även tvungna att efterleva rikets 

lagar. Enhetlighet i religiös bemärkelse ansågs vara hörnstenen i ett välmående land, grupperingar 

inom befolkningen som avvek från den normativa religionen ansågs utgöra en risk för Guds vrede.  58

I riksrådets skrivelse till Krusee år 1685 nämns även specifikt att samernas religiösa inslag inte var 

önskvärda i det svenska riket. 

Biskoparnas förslag på tio punkter var i stor utsträckning den linje som kom att följas i försöket att 

kristna samerna i Sverige. Det en kan tycka vara intressant med dessa tio punkter är att de är 

utformade på ett sätt som mer eller mindre utesluter alla möjligheter att slippa undan kyrkans 

kontroll. Att de bemödade sig med att föreslå en högre ersättning till de präster som utvaldes att gå i 

bräschen för kristnandet av samerna kan en tänka sig vittnar om att det var en uppgift som inte 

många anmälde sig frivilligt till, samtidigt som viljan att erbjuda något utöver den ordinära 

ersättningen för en präst tyder på att uppgiften att kristna samerna uppfattades som väldigt viktigt. 

Karaktären på den övergripande planen kan tolkas som långsiktig och grundlig, att fokusera på 

barnen och erbjuda materialet på det inhemska språket skvallrar om viss övertygelse om att arbetet 

med att kristna en hel folkgrupp inte är gjort under en generation. Samtidigt är det relativt tydligt att 

biskoparna förväntade sig ett visst motstånd med tanke på att de uppmanade till kontroll från tredje 

part. 

Att prästerna behövde påpeka att Gud inte kunde tillbedjas med trumman samt att Gud inte skulle 

uppfattas som ett skapat väsen kan en mena tyder på att samerna till en början inkorporerade 

kristendomen i sin egen befintliga föreställningsvärld. Lars Nillson gjorde ett uttalande under sin 

 Rydving. 1995. s. 54f.58
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rättegång om att han försökte tillbe den kristna guden men det gav enligt honom inte några 

imponerande resultat så han valde att fortsätta att be till sina gamla gudar. Nillsons uttalande kan 

tolkas som att kristendomen och den traditionella religionen under en period verkade sida vid sida, 

vilket knappast var önskvärt hos dåtidens präster. Prästernas missnöje med att trumman brukades av 

den samiska allmogen kan en mena syns tydligt när allmogen tillfrågades om varför de fortfarande 

brukade sina trummor. Samerna uppgav att de hade blivit förda bakom ljuset av sina förfäder, de 

lovade även att avstå från framtida bruk av trumman samt ange de som ignorerade prästernas 

uttalade vilja. Att den samiska allmogen i denna situation valde att förneka sin egen religion är 

relativt naturligt med tanke på att prästerna med stor sannolikhet hotade med både andlig och 

världslig lag. Vad samerna däremot gjorde när de kom hem utom synhåll och hörhåll kunde dock 

inte prästerna styra över.  

3.1.2 UPPSTÅNDELSEN KRING SJULSSONS SUPPLIK 

Att Olof Sjulsson ville legalisera trumbruket kan en mena visar på att trumman var ett viktigt inslag 

i samernas vardag. Trummans påstådda funktion som kompass på fjället måste ha varit en viktig 

trygghet för samerna när de vandrade i vidsträckta områden utan större landmärken. Graans kritik 

mot att trumman inte kunde fungera som en kompass på grund av att den saknar en magnet vittnar 

om att hans världsbild utgick från vetenskapligt befästa sanningar. Dock påstod Graan i samma 

skrivelse att den enda möjligheten för att trumman skulle kunna fungera som en kompass vore om 

dess brukare var en trollkarl och tjänade djävulen. Att Graan först ifrågasatte trummans 

kompassfunktion utifrån en vetenskaplig förklaringsmodell för att sedan framföra en alternativ 

övernaturlig förklaring till varför den ändå skulle kunna fungera som en kompass kan en tycka till 

viss del är motsägelsefullt. Dock kan det vara av vikt att påpeka att de flesta under denna tid ansåg 

att vetenskapen var en metod för att förstå världen som Gud hade skapat. Det vill säga, vetenskapen 

uppfattades inte som en motpol till religionen under denna tid. Samtidigt antyder detta att Graan 

förmodligen ansåg att kristendomen var den enda möjliga religionen, samt att en som kristen 

förväntades att se världen på ett visst sätt. Graan var dock inte den enda som blev upprörd över 

Sjulssons supplik, att underminera Sjulssons pålitlighet verkade vara en effektiv metod eftersom att 

trumbruket trots allt inte avkriminaliserades. Detta kan en mena tyder på maktens kategoriska 

nitiskhet i sitt förhållningssätt till det som avvek från vad som på förhand uppfattades som rätt och 

riktigt. Om en ändå tänker att många av dessa män uppriktigt trodde att Gud skulle straffa de länder 

som inte hade en homogent religiös befolkning, är det inte svårt att förstå varför de var så nitiska. 

En skall inte falla för att göra en anakronistisk tolkning av det som hänt.  
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3.1.3 KRISTENDOMEN SOM STRAFF 

Ytterligare ett exempel på hur nitiska maktens företrädare kunde vara är Petrus Noraeus som 

förordade att samerna Eskillsson och Thorson skulle avrättas så att de inte kunde störa 

missionsverksamheten bland samerna i fortsättningen. Att Eskillsson undkom dödsstraffet kunde 

möjligtvis bero på att han var relativt välbeställd, förmodligen gjorde hans böter större nytta för 

makten än hans död. Det är även intressant att notera att straffen i de flesta fällande domarna mot 

samerna innehåller delar som syftar till att i någon mening verka för att omvända de dömda till 

kristendomen.  En del av Eskillssons straff var exempelvis att han var tvungen att göra avbön i 59

kyrkan samt var tvungen att lova att helhjärtat omvända sig till kristendomen. En kan tolka detta 

som att den ”kristna” delen av straffen för vidskepelse och trolldom helt enkelt var tänkt som en 

åtgärd för att framtida brott skulle undvikas, förutsatt att en antar att kyrkan ansåg att kristnandet av 

samerna var svaret på frågan om hur trolldom och så vidare kunde utrotas. En kan tänka att kyrkan 

var av uppfattningen att den som omvänt sig till kristendomen och vigt sitt liv åt att tjäna Gud var 

oförmögen att begå trolldomsbrott. I ett exempel från år 1723 ställdes ett antal yngre samer inför 

rätta för att de hade brukat trummor. Det intressanta med denna rättegång är att de som åtalades 

bedömdes av rätten att falla under ett typ av undantag i lagen, idag skulle den möjligtvis kallas 

straffrabatt. Straffrabatten baserades dock inte på ålder i detta fall utan baserades på de åtalades 

kunskaper i kristendom. En kan fråga sig vad det möjligtvis kunde ha för inverkan, men rätten 

menade att deras bristande kunskaper i kristendomskunskap kunde förklara varför de inte förstod att 

deras handlingar var fel. Följdfrågan till detta, kan en mena, är hur rätten resonerade kring detta mer 

specifikt. Menade de att en större kristendomskunskap hos de åtalade skulle ha hjälpt dem att skilja 

på rätt och fel på ett tydligare sätt, det vill säga tänkte rätten att ett större mått av 

kristendomskunskap skulle medföra vissa dygder eller tänkte rätten helt enkelt att mer 

kristendomskunskap hos de åtalade skulle medföra att de rent faktamässigt kunde resonera sig fram 

till att det var högst olämpligt att använda sig av trummor? Dock var även dessa samer i likhet med 

Eskillsson tvungna att i framtiden tydligare hänge sig till kristendomen, som en del i domen. 

3.1.4 UTÖKAD MAKT ELLER SILVER 

En återkoppling till Eskillssons dom, Rydving uppger att makten helst såg att den som dömdes till 

böter betalade med pengar, endast om betalmedel saknades blev det aktuellt med kroppsstraff.  60

 Jmf med (2.1.5).59
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Detta kan tolkas som att makten helst föredrog pengar till statskassan framför spöstraff om det inte 

handlade om att göra ett exempel av någon. Lars Nillsons rättegång är ett typiskt fall som illustrerar 

hur makten kunde göra exempel av personer som för dem symboliserade oönskade inslag hos sina 

subjekt, i detta fall var det trumman som stod i fokus. Rydving framför att den samiska trumman i 

sig själv fungerade som en symbol för samiskt motstånd mot kristendomen på 1600-talet och 1700-

tala. Trumman blev en symbol för samisk religion och tradition, den stod för det goda som många 

samer ansåg sig förpliktigade att beskydda och bevara till framtida generationer. Trumman blev 

även en symbol för Svenska kyrkan men då snarast en symbol för det onda, det syndfulla, det som 

måste bekämpas med Guds makt. Rydving framför vidare att Nillsons avrättning bevittnades av 

många samer som hade beordrats att närvara. Närvaron av andra samer var nyckeln till syftet att 

använda Nillsons avrättning som avskräckande exempel på vad en person riskerade vid bruket av 

trummor. Nillson blev syndabocken som kyrkan och staten kunde använda sig av i kampen mot 

samisk religion.   61

3.2 SAMERNA OCH MAKTEN 

3.2.1 UTNYTTJANDET AV MAKTENS FÖRESTÄLLNINGAR 

I fallet Gunilla Nilsdotter framgår att hon var skäligen misstänkt för mord. Allt eftersom att bevisen 

läggs fram så kan en tänka att hon och hennes familj blev mer och mer nervösa. Oavsett 

anledningen till varför han gjorde det så anklagade hennes son en annan same för att ha förtrollat 

Gunilla med sin trumma så att hon skulle begå mordet på sin svärdotter. Det intressanta med detta i 

det här sammanhanget är inte att de försökte lägga skulden på någon annan, utan att rätten tog 

denna anklagelse på allvar. Detta trots att det med dagens mått fanns relativt god bevisning för att 

Gunilla faktiskt var skyldig samt att de i princip erkände brottet när de påstod att hon genomförde 

brottet på grund av trummans förtrollning. Detta kan en tolka som att rätten till viss del själv var 

övertygad om att trumman ägde en viss makt även om den inte delade samernas föreställningsvärld. 

En kan även tänka att sådana uppfattningar om trumman ledde till stor rädsla. Om det idag skulle 

finnas ett instrument som på avstånd och i lönndom ansågs kunna styra människors tankar och 

handlingar skulle förmodligen även det ge upphov till stor rädsla och försiktighet. Poängen är att det 

 Rydving, Håkan (2010). Tracing Sami traditions: in search of the indigenous religion among the Western 61
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många gånger är en liten praktisk skillnad mellan vad som faktiskt är sant och vad människor är 

övertygade om är sant. Förutsatt att rätten i detta fall var övertygad om att trumman hade denna 

makt så var dess reaktion till viss del berättigad och naturlig. En bör dock utgå från att Gunilla och 

hennes son visste att andra hade denna föreställning om de samiska trummorna och de försökte 

förmodligen att utnyttja det. Att på falska grunder anklaga någon för trumbruk kan tolkas som att 

vissa samer såg sin chans att sätta dit och straffa fiender genom att utnyttja rättssystemet. En metod 

var att starta rykten. Spridning av falska rykten är än idag en vanlig metod för att på ett eller annat 

sätt skada andra. Rykten är fördelaktiga eftersom deras ursprung är svårt att spåra. 

3.2.2 INLÄMNINGEN AV TRUMMORNA OCH KRISTNANDET 

I resultatdelen tillhandahålls exempel på samer som lämnade in sina trummor till överheten.  Det 62

intressanta är inte att de lämnade in något eftersom en kan tänka att makten hotade med olika 

repressalier. Det intressanta är vad de lämnade in. I källmaterialet beskrivs i vissa fall att samerna 

lämnade in delar av trummor, exempelvis nämns att vissa endast lämnade in trumramen. En kan 

fundera kring om detta har någon speciell betydelse. Hur betraktade samerna själva sina trummor 

och i vilken utsträckning var makten medveten om samernas egen uppfattning av trummorna? 

Dessa frågor skulle vara intressanta att få ett svar på eftersom det skulle leda till en ökad förståelse 

för trummans plats i samernas föreställningsvärld. Frågorna är tyvärr näst intill omöjliga att svara 

på utifrån detta källmaterial. Däremot kan en anse att dessa typer av frågor som källmaterialet ger 

upphov till kan vara intressanta att följa upp med hjälp av andra källor. 

I en skrivelse från fogden i Lule lappmark framgår det att åtminstone han misstänkte att samerna 

medvetet tillverkade nya trummor som de lämnade in till myndigheterna. Syftet med dessa 

nytillverkade trummor uppges ha varit att kunna lugna makten samtidigt som de kunde behålla sina 

gamla och i många fall ärvda trummor. Christoffersson framför att samerna var av uppfattningen att 

deras trummor blev kraftfullare i takt med ökad ålder.  Dessa uppgifter kan en mena tyder på att 63

samerna var högst medvetna om maktens vilja att få tag på deras trummor samtidigt som de även 

visste att makten var oförmögen att skilja mellan en nytillverkad trumma och deras ärvda trummor. 

Detta får en att fundera över vilket värde samerna tillskrev de nytillverkade trummorna. Om en 

antar att de faktiskt tillverkade nya trummor med detta syfte, tillverkade de i sådana fall trummor 

som de lika väl själva hade kunnat använda eller tillverkade de helt enkelt ”vanliga” trummor som 
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de själva inte tillskrev någon större vördnad än de skulle ha gjort till något annat föremål som inte 

hade en koppling till deras kultur och religion? Om svaret på denna fråga skulle vara, att de lika 

gärna hade kunnat använda dessa nya trummor i religiösa sammanhang får en anta att de ville 

behålla sina gamla trummor eftersom de uppfattade att dessa hade en större kraft. Om svaret 

däremot skulle vara att de nytillverkade trummorna inte tillskrevs något religiöst värde av samerna 

själva, kan en tänka att de nytillverkade trummorna redan från början var tänkta som någon form av 

attrapp. Om så vore fallet bör en ställa kritiska frågor till de trummor som finns bevarade idag, 

eftersom många av de bevarade trummorna en gång i tiden lämnades in av samer till makten. Är 

ingen, några eller är alla av de bevarade trummorna i sådana fall i själva verket attrapper? Svaret på 

denna fråga kan möjligtvis skapa stor osäkerhet inom detta forskningsområde. Om det skulle visa 

sig att några trummor tillverkades som attrapper så kan en inte längre vara säker på att de är 

fullvärdiga kandidater för att representera en ”originaltrumma”. Om det skulle visa sig att det finns 

stöd för detta vore det ett intressant exempel på ett indirekt och intelligent motstånd till makten.  

I en skrivelse från år 1724 framgår att det fortfarande fanns problem med samer som inte helhjärtat 

hade konverterat till kristendomen. Enligt skrivelsen brukade samerna fortfarande sina trummor. 

Åtgärderna som föreslogs för att komma tillrätta med det upplevda problemet var att göra brutala 

exempel av de dömda i form av kroppsstraff istället för att fängsla dem, delvis för att det fanns 

dåliga möjligheter att låsa in folk. Istället för att be om hjälp med att bygga fängelser så föreslog de 

att de skulle få bruka mer brutala straffmetoder. En kan tolka detta som att rätten successivt blev 

mer och mer desperat och ville någon gång kunna säga att de lyckats med att kristna samerna. Våld 

är ett tydligt sätt att visa sin makt på, det sänder tydliga budskap som varken kräver tolkar eller 

tålamod. Detta tillvägagångssätt signalerade möjligtvis att rätten önskade att spela på samernas 

rädsla snarare än deras välvillighet. 

3.3 TRUMMANS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

3.3.1 ALLMÄNT BRUK OCH OFFER 

En kan anse att rättegångsprotokollen delvis erbjuder en relativt god bild av vad de samiska 

trummorna uppfattades vara och vad de uppfattades var i stånd att utföra. Många av personerna som 

yttrar sig om de samiska trummorna i källmaterialet menade att trumman till stor del användes för 

att bringa lycka eller varna för olycka samt hålla reda på sina djur med mera. Trumman verkade 
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svara för många praktiska användningsområden i vardagen. Källmaterialet erbjuder dock mer 

information om trumman. Information som möjligtvis har fått ett större utrymme i 

rättegångsprotokollen på grund av dess koppling till ”trolldomsbrott”. 

Vid fem olika tillfällen i resultatdelen berörs ämnet offer i samband med att åtalet även berör bruket 

av trummor.  Vid tre av dessa tillfällen omnämns dock direkta kopplingar mellan trumman och 64

offertillfällena. Första omnämnandet är från år 1687, det andra är från år 1692 och det tredje 

omnämnandet är från år 1708. I fallet från år 1687 är det den samiska allmogen som uppgav att 

trumman vanligtvis tillfrågas angående vilka offer som var lämpliga att utföra till vem/vilka. Fallet 

från år 1692 behandlar Lars Nillson. Under rättegången berättade han att han valde ut sina offer 

med hänsyn till vad trumman rådde honom att offra till vem/vilka. I exemplet från år 1708 var det 

rätten som frågade Henrich Erichsson hur han visste vad som skulle offras till vem om han inte 

hade tillfrågat trumman. Frågan från rättens sida var aktuell eftersom han uppgav att han inte hade 

använt någon trumma i samband med offerriterna, trots att han anklagades för just det av en annan 

same. 

Christoffersson framför att Rheen har uppgett att den samiska trumman bland annat har använts just 

för att välja ut passande offergåvor till olika gudar. Trumman uppges även ha använts till att få reda 

på information om lycka, olycka och sjukdomar, bota krämpor och sjukdomar samt utröna vad som 

händer på olika fjärran platser.  Detta stödjer sannolikheten att de ovan nämnda fallen av offer 65

faktiskt var baserade på trummans påbud, även i de fall där trumman och offret inte uttryckligen 

kopplades samman i rättegången.  

En kan anse att uppgifterna från källmaterialet i sig själva tyder på att trumman med stor 

sannolikhet användes för att bestämma vilka offer som skulle behaga dem man offrade till mest. 

Dock klargör inte detta varför rätten inte påpekar sambandet mellan trumman och offer i de övriga 

fallen. En kan tänka sig att sambandet mellan trumman och val av offer ansågs vara självklart och 

behövde därför inte uttalas öppet under rättegångarna. Detta skulle i sådana fall kunna förklara 

varför rätten inte påpekade trummans specifika roll till offren i alla rättsfall där både offer och 

trumbruk var på agendan. Anledningen till att Henrich nekade till att han hade brukat trumman på 

detta vis kan en endast spekulera i men en trolig förklaring är att han strävade efter en så smärtfri 

utgång som möjligt, han visste förmodligen att trumbruk kunde straffas med döden. 

 Jmf med (2.3.4), (2.3.5), (2.3.6), (2.3.7), (2.3.8).64

 Christoffersson. 2010. s. 53.65
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Vid ett par tillfällen i resultatdelen omnämns hästar som föremål för offer.  Rydving nämner att 66

hästar vanligtvis offrades till Ruto.  Hans Mebius behandlar Ruto mer ingående och beskriver 67

denna som en demonisk gestalt som ansvarar för att sända sjukdomar samt smittosamma farsoter på 

människor och djur såsom exempelvis pest. Ett hästoffer grävdes ned i jorden och samerna 

föreställde sig att Ruto skulle rida iväg på hästen. I och med det försvann även sjukdomarna. 

Mebius framför även J.A. Friis tankar om att samerna tidigare saknade ett väsen som stod för 

ondska till dess att de blev delgivna information om djävulen.  En kan se vissa likheter mellan 68

Ruto och vanliga föreställningar om djävulen. Kanske var det denna Ruto som Noraeus syftade på 

när han påstod att samerna var tvungna att genomföra två offer i samband med att en patient var 

sjuk, ett offer till de döda förfäderna och ett offer till djävulen, eller om nu så var fallet Ruto. Lars 

Nillson genomförde ett hästoffer, närmare bestämt ett föl, i samband med sitt försök att återuppliva 

sin sonson. Oavsett vad offret syftade till verkar mycket i källmaterialet tyda på att den samiska 

trumman hade en central roll som medlare mellan samer och gudar angående tjänster och 

förväntade gåvor. 

3.3.2 FELANDE TRUMMOR OCH LÄKEKONST  

Christoffersson nämnde att samerna kunde tillfråga trumman om sjukdom och död. Vid två olika 

tillfällen i resultatdelen ges exempel på trummans koppling till sjukvård.  År 1681 anklagades 69

Anundsson för att ha brukat trumman i samband med att han försökte hjälpa en kvinna att läka 

hennes ena finger. I detta fall lyckades inte trumman att läka kvinnans finger vilket ledde till att 

Anundsson förstörde trumman. 

Rydving återger en berättelse om en same som offrade till den lokala sejten. Målet var att 

sjukdomen som härjade bland hans renar skulle upphöra. Han framförde att han förväntade sig att 

hans önskan skulle bli uppfylld inom en viss tidsram annars skulle han bränna ned sejten. 

Sjukdomen bland renarna upphörde dock inte inom den önskade tidsramen och därför brände han 

ned den. De övriga samerna blev till en början ordentligt upprörda över hans tilltag men lugnades 

 Jmf med (2.3.5), (2.3.6), (2.3.7).66

 Rydving. 1995. s. 65.67

 Mebius, Hans (2003). Bissie: studier i samisk religionshistoria, Östersund: Jengel. s. 84f.68

 Jmf med (2.3.3), (2.3.8).69
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när de fick reda på anledningen till hans agerande. Rydving framför även att trummor som inte 

fungerade kunde förstöras av sin brukare.  70

Anundsson är inte den enda i resultatdelen som uppgav att de förstört eller på annat sätt gjort sig av 

med sina egna trummor. Exempel på uttalanden från samer som uppgav inför rätten att de förstört 

sina egna trummor bör av denna anledning inte direkt tolkas som påhitt för att dölja att de 

egentligen hade den gömd hemma. Dock kan en tänka sig att någon eller några uppgav att de hade 

förstört sin trumma för att slippa misstankar om att de i lönndom fortfarande brukade den.  

Det andra fallet, där Henrich dömdes år 1708, hade också trumman enligt uppgift en direkt koppling 

till läkekonsten och här lyckades det att göra den sjuka patienten frisk. Patienten som hette Anders 

uppgav inför rätten att han själv trodde på att Henrichs offrande med hjälp av trumman gjorde 

honom frisk. Han uppgav detta trots att han förmodligen visste att han riskerade påföljder. 

Dessutom var dessa två ovänner vid tillfället för rättegången, Henrich var till och med den som från 

början anmälde Anders med målet att försätta honom i olycka. En kan tänka sig att Anders hade 

flera motiv till att rädda sitt eget skinn genom att säga att han inte trodde på Henrichs läkekonster. 

Att han ändå valde att medge att han trodde att han tillfrisknade på grund av Henrichs åtgärder med 

offer och trumma kan en tolka som att han faktiskt trodde på det. Hans motiv bakom att medge 

detta kan en endast spekulera i, en möjlig förklaring skulle kunna vara att om han hade nekat till att 

han fått hjälp så skulle han i och med sitt nekande i princip ta avstånd från sin egen övertygelse. Att 

ta avstånd från sin egen övertygelse är och var säkert för många något som helt enkelt inte var/är ett 

alternativ.  

Med tanke på Henrichs motiv till att på falska grunder anmäla Anders, allmogens utsaga om att han 

brukade offra för sjuka, samt Anders egen utsaga om saken leder till att en kan tänka sig att 

Henrichs detaljrika utsaga om hur Anders hade gått tillväga när han offrat egentligen var en 

redogörelse för hur han själv hade gjort. Det nästkommande problemet är i sådana fall hur mycket 

av denna utsaga som var sann? Det är svårt att göra en bedömning med tanke på att det inte är 

möjligt att fråga Henrich själv. Däremot kan en mena att det är relativt allmänt känt att om du skall 

ljuga på ett övertygande sätt så bör du hålla dig så nära sanningen som möjligt.  

Christoffersson framför intressanta uppgifter angående samer och läkekonst. Enligt honom kunde 

inte alla samer utföra avancerad läkekonst, endast nåjden som hade ”spådomsandan” kunde utföra 

 Rydving. 1995. s. 66.70
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läkekonst med hjälp av trumman och offer. När nåjden först kom till den sjuke var han tvungen att 

offra den största renen som fanns. På grund av kraften som nåjden uppfattades att äga hyste de 

andra samerna stor respekt för honom.  Denna notering är väldigt intressant och passande för just 71

detta fall. Henrich uppgavs i rättegångsprotokollet ha offrat just en ren vid ankomsten till Anders 

kåta när han låg svårt sjuk. Utifrån Christofferssons beskrivning av vad endast nåjderna kunde kan 

Henrich mycket väl ha varit en nåjd. Kanske var det så att Anders inte vågade neka till att han 

trodde på nåjdens kraft när han uppgav att han trodde på att Henrichs åtgärder hade botat honom.   

3.3.3 MANIPULERING AV DÖDEN 

Aikiesson uppgav år 1671 under sin rättegång hur han gick tillväga när han orsakade en annan mans 

drunkningsolycka med sin trumma. Enligt honom brukades trumman genom att mässingsringar 

lades på trumskinnet. Hamrandet på trumman orsakade mässingsringarnas förflyttning över 

symbolerna som sedan kunde tolkas. Det intressanta i Aikiessons berättelse är att han påstod att 

resultatet kunde påverkas, att mässingsringarna kunde styras ned mot trumman nedre kant där 

djävulen och helvetet var avbildade (åtminstone på hans trumma), vilket ledde till att personen som 

var föremål för påverkan drabbades av olycka eller som i detta fall döden.  

Christoffersson redogör för ett nästintill identiskt tillvägagångssätt vid bruket av en trumma. Dock 

tillägger han att myndigheter och kyrkan var övertygade om att nåjden kunde styra arpan  och 72

därmed styra gudarnas makt, medan nåjden ansåg att arpan inte kunde styras utan var ett instrument 

för att tolka gudarnas vilja snarare än att styra deras makt.   73

Aikiessons påstående om att en kunde styra eller påverka trummans kraft ter sig motsägelsefull när 

det finns andra uppgifter som tyder på att det inte var så. Det finns troligen flera orsaker till att 

samerna inte ville att maktens män skulle få reda på att de kunde styra trummans makt om nu så var 

fallet. Den troligaste orsaken är förmodligen att de var oroade över vilka konsekvenser sådana 

uppgifter riskerade att orsaka. Om en ställer Aikiessons uttalande mot det Christoffersson lyfter 

fram och jämför vem eller vilka som hade mest att förlora på uppgifter om trummans kopplingar till 

att bringa dödsfall kan det ge en fingervisning om vad som är troligast. Aikiesson var en gammal 

man och visste förmodligen att han inte skulle klara sig igenom rättegången utan ett hårt straff. På 

 Christoffersson. 2010. s. 56.71

 Arpan kan beskrivas som trummans visare och placeras på trumskinnet för att sedan förflytta sig över 72

trumskinnets bilder och symboler när någon hamrade på trumman. Resultatet tolkades sedan.

 Christoffersson. 2010. s. 234–238. 73
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grund av att han möjligtvis ansåg att han inte hade något att förlora på att säga som det var talade 

han därför kanske sanning. Även om andra samer upplevde att de inte kunde påverka trummans 

resultat kanske Aikiesson upplevde att han kunde det. Att han berättade för rätten att han kunde 

styra trummans resultat genom att påverka mässingsringarnas gång över trumskinnet talade snarast 

mot hans odds att slippa undan med livet i behåll. Vad hans motiv var bakom detta påstående kan en 

endast spekulera i men med tanke på hans hopplösa situation där möjligheterna till att friges var 

ringa, bör en vara öppen för tanken att åtminstone Aikiesson själv upplevde att han kunde påverka 

trummans vilja. Samen Månsson som var en av häradsrättens ”tolfsmän” påstod dock till skillnad 

från Aikiesson att mässingsringarna inte kunde styras. Enligt honom var det endast Gud som visste 

var de skulle hamna på trumskinnet, den samiska allmogen instämde också i den förklaringen. 

Samtidigt kan en tänka att dessa personer hade mer att förlora på att påstå att de hade inflytande 

över trummans tillskrivna makt.  

Christoffersson lyfter även fram att det finns redogörelser för vem som kunde göra vad med de 

samiska trummorna. Enligt dessa uppgifter kunde de flesta samer använda trummorna men endast 

nåjderna hade kunskapen och makten som krävdes för att använda dem för att uträtta onda 

gärningar. Det finns även uppgifter som tyder på att det fanns två olika typer av trummor. Den ena 

typen kallades ”våntrumma" och användes främst av vanliga samer för att ta reda på lycka, olycka, 

bortsprungna renar och andra, praktiska angelägenheter. Den andra typen av trumma kallades 

”spåtrumma” och ansågs endast kunna användas av nåjderna som främst brukade den i onda syften, 

exempelvis att bringa skada på andra.  Denna information som Christoffersson delger gör det 74

möjligt för en att tänka att Aikiesson möjligtvis var en nåjd, baserat på hans rättegång.  

Även i fallet Lars Nillson från år 1692 kan en hitta detaljer som väl stämmer överens med flera av 

de uppgifter som Christoffersson lyfter fram ovan. Nillson uppgavs både ha offrat och valt ut offren 

med hjälp av trumman samt använt den i försöket att återuppliva sitt barnbarn. Försöket med att 

återuppliva sin sonson kan en möjligtvis bedöma vara något utöver läkekonst eftersom patienten 

redan var död och målet var att skapa liv snarare än att rädda det, med tanke på dåtidens medicinska 

kunskaper. Oavsett hur en väljer att bedöma Nillsons handlingar bör en kunna anta att det är något 

utöver det vanliga som inte alla klarade av att utföra. Sålunda kan en förmodligen även betrakta 

Nillson som en nåjd, baserat på Christofferssons uppgifter. Varför det är av intresse att påpeka 

huruvida vissa individer var nåjder är på grund av att begreppet nåjd inte används i källmaterialet. 

 Christoffersson. 2010. s. 54, 56.74
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4. SAMMANFATTNING 

Detta arbete syftar till att undersöka de samiska trummornas roll inom ramarna för 

rättegångsprotokoll från 1600-talet och 1700-talet, dessa rättegångsprotokoll utgör denna 

undersöknings källmaterial. Hermeneutik är tillämpad som metod på detta arbete vilket svarar väl 

mot denna typ av källmaterial, som inte endast redogör för rättsfall utan även förtäljer en hel del 

annan information om exempelvis olika människors föreställningsvärldar. Denna metod är således 

nyttig för att komma åt information om de samiska trummorna. Hermeneutisk metod tillåter 

forskaren att läsa mellan raderna och tolka källmaterialet på flera plan men även att uppmärksamma 

det som inte nämns i klartext. Resultatdelen presenterar diverse olika rättsfall som på ett eller annat 

sätt har en anknytning till de samiska trummorna alternativt behandlar trummorna direkt. Även 

olika skrivelser, från maktens sida, presenteras för att erbjuda läsaren ett bredare perspektiv 

angående de olika föreställningar som fanns kring samernas trummor.  

Diskussions- och analysdelen presenterar att en del av personerna som åtalades förmodligen var 

nåjder baserat på information från tidigare forskning. Här presenteras även olika aspekter av 

trummans symbol- och affektionsvärde för samerna. Vidare framkommer att källmaterialet kunde 

bekräfta den tidigare forskningens framställning om trummans koppling till val av offer till vem/

vilka, och trummans starka koppling till hälsovård, samt trummans betydelse för samerna i 

vardagen. Allmänt behandlar denna del hur samerna brukade sina trummorna samt vad de lade för 

värderingar i sitt handlande och sina föreställningar. Samernas uppfattningar ställs i relation till 

maktens uppfattningar om trummorna samt de värderingar och föreställningar som de hade kring 

dem. En annan del som också ingår i detta avsnitt är hur samerna förhöll sig till maktens 

föreställningar om samiska trummor. Källmaterialets information tyder på att samerna i vissa fall 

lurade makten angående sin lojalitet i religionsfrågan på flera plan, exempelvis genom att möjligen 

ha lämnat in nytillverkade trummor vars syfte troligtvis var att lugna makten och på så vis kunna 

behålla sina gamla trummor och bruka dem i lönndom. Det visade sig även att samerna kunde 

utnyttja rättssystemet genom att på falska grunder anmäla andra med syftet att de skulle dömas och 

ta skada, fysiskt eller ekonomiskt. Utöver det ovan nämnda framkom att kristen omvändelse eller 

dylikt ofta bakades in i domarna mot samerna som blev dömda för olika trolldomsbrott. 
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