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FÖRORD 

Rio Grandes branta sluttningar med den lilla floden har gett och skapat liv för ett 

urfolk, Puebloindianerna, i flera tusen år. I dessa marker har de varit bofasta, bott 

i byar, odlat majs och levt ett gott liv. I en av dessa byar, San Juan, levde Esther 

Martinez och hennes traditionella namn var P’oe Tswa ‘Blå vattnet’. Esther 

Martinez var över 80 år fyllda när jag mötte henne 19951. Hon var en mycket 

respekterad kvinna, en så kallad Storyteller. På dagarna var hon med i den lokala 

skolan och berättade historier om livet förr, om koyoten och om myran. Jag var 

med en dag när hon berättade historier för skolbarnen i byn. Barnens kärlek och 

respekt till henne var en fantastisk upplevelse. Senare samma dag var vi ute i New 

Mexicos halvöken för att titta på hällristningar. Esther tog min hand när vi 

promenerade och vi gick över stenarna och de decimeterhöga kaktusarna. Det var 

då hon sa åt mig att ett folk som inte berättar sina historier kommer att försvinna 

som folk. Just i denna stund blev jag övertygad om att muntliga berättelser är en 

del av mig själv. Esther Martinez påverkade mig i mitt beslut och jag var 

förmodligen mottaglig för hennes inflytande. Det muntliga berättandet har sedan 

den dagen funnits hos mig och har varit en viktig ingrediens i mitt liv. 

 Folk säger att tiden går fort, men tiden är alltid konstant, det är vår 

uppfattning om tiden som går fort. När jag på allvar påbörjade mina 

doktorandstudier 2003 insåg jag inte att det gått 14 år sedan jag började som 

forskningsassistent 1989 och senare som universitetsadjunkt. Nu när jag är nära 

målet att disputera vill jag säga, att det är inte målet som styrt mina studier. Mitt 

motto har i stället varit “målet är ingenting, vägen är allt” som Robert Broberg 

sjunger. Jag har haft roligt på vägen, nästan hela tiden och jag hoppas att den 

fortsatta vägen blir lika rolig. När man har trevligt är det bra att sjunka in i sig 

själv och tänka på dem som hjälpt en på vägen. Jag vill därför särskilt tacka mina 

handledare Mikael Svonni och Harald Gaski; ni har tagit era uppgifter på stort 

allvar och gjort det möjligt för mig att hela tiden gå framåt i forskningsprocessen. 

Ni har dessutom varit oerhört noggranna med att rätta inte bara mina slutsatser, 

utan Mikael har även kritiskt granskat mitt språk. Mikael Vinka som granne och 

 
1 Esther Martinez föddes 1912 och avled den 16 september 2006, i sviterna efter en bilolycka. Hon 
hade hedrats med medlemskap i National Heritage Fellowship som styrs av National Endowments 
of the Art och var på väg hem efter ceremonin i Vita Huset, Washington D. C. när hennes bil blev 
påkörd av en annan bil. Esther Martinez var passagerare i bilen.  
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kollega har varit mig ett stort stöd och ställt upp när jag har behövt. Den som 

lockade mig till Umeå universitet var Olavi Korhonen och det är tack vare 

honom som jag överhuvudtaget började färden mot en disputation. Jag vill gärna 

också tacka mina kollegor på institutionen som varit ett stort stöd; Andrea Amft, 

Coppélie Cocq, Kristina Hellman, Kristina Josephson Hesse, Åsa Nordin, Hanna 

Outakoski, Sofie Persson, Elisabeth Scheller och Ann-Christine Skoglund. Det 

har aldrig känns tungt att fara på jobbet när jag vet att ni är där. Mina 

amerikanska/svenska vänner Thomas A. DuBois, Richard Jones-Bamman och 

Roland Thorstensson vill jag rikta mina djupaste tacksamhet till för de 

möjligheter ni gett mig att diskutera mina frågor med er, långt från den 

europeiska horisonten. Till personalen på DAUM vill jag också rikta ett stort tack 

och särskilt till Staffan Lundmark. Jag vill också tacka mina informanter. 

 Avhandlingen har ingått i ett projekt om samiska språk och samisk kultur 

som har finansierats av Vetenskapsrådet och Umeå universitet. Det är jag tacksam 

över. Till sist vill jag tacka min familj, vars stöd jag alltid behöver.  

 

Umeå i juli 2007 

Krister Stoor 



JUOIGANMUITALUSAT 

 

 13

INLEDNING 

Jag erinrar mig ofta händelser som skett under 1970-talet. Jag minns till exempel 

en händelse då jag sitter i en bil som passagerare på väg från Orusjohka 

(Årosjokk), en liten by 50 km sydväst om Kiruna. En annan av passagerarna är en 

av allt att döma en inte helt nykter äldre renskötare. Han jojkar, skrattar, berättar, 

jojkar igen, skrattar och så fortsätter det hela vägen till Kiruna. Alla passagerarna 

och chauffören är på ett gott humör. Vad jag inte inser i situationen är att jag är 

delaktig i en performans i jojk. Då insåg jag inte värdet av vad som hände, men 

minnet återkommer ofta till denna situation. Det här var en tid då det 

fortfarande kunde betraktas som opassande att jojka. Det uppfattades till och 

med som syndigt bland många samer eller fult och hemskt ljud i andras öron. 

Överhuvudtaget var det vanligt att bilden av det samiska byggde på fördomar och 

andrahandsinformation. Att man gjorde det i södra landsdelarna av Sverige var 

inte så konstigt, men det var nästan lika vanligt förekommande i de norra 

landsdelarna. När man bygger sin bild om ett folk, en folkgrupp eller en social 

gruppering på sådana grunder kallar man det för att skapa stereotyper (Seymour-

Smith 1986:268). 

 Bilden av det samiska är för många dräkten, språket, renar och jojken. 

Dessa stereotyper är betydande också för samerna själva och har som sådana värde 

för identiteten. Skillnaden är - när man jämför med det omgivande samhällets 

syn på stereotyperna - att de har inget innehåll för den som ser det i ett svenskt 

perspektiv. De fyra attributen är sådana signaler som Fredrik Barth kallar för overt 

signals, etniska markörer som är betydelsebärande för etniciteten (Barth 1982). I 

förlängningen kan man göra distinktionen externa eller interna markörer (Svonni 

1996:112). Barths antologi Ethnic Groups and Boundaries (Barth 1969) 

publicerades i slutet av 1960-talet och ändrade synen på etnicitet från ett 

primordialt synsätt där etniciteten inte förändras till en mer dynamisk föränderlig 

etnicitet. Israel Ruong pekar i en artikel om identitet och identitetskriterier på det 

dynamiska samiska samhället (Ruong 1981). Han skriver att man måste 

framhärda de samiska yttringarna och aktivt anpassa sig annars kommer man som 

folk att gå under. Ruong använder sig inte av Barths etnicitetsteorier, men Ruong 

diskuterar de etniska markörerna på likartat sätt som Barth gör. När Ruong 
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skriver om renskötseln så nämner han att det räcker med doften från björkveden 

och nävret, renhudarnas mjukhet som utformar förhållandet till identiteten och 

stärker den (Ruong 1981:21). Om jojk uttrycker han sig, att ”…den musik och 

diktning som är egen och särartad för ett folk är dess egendom i djupaste 

bemärkelse och hör ihop med dess identitet. Samernas sång och diktning är ett av 

grundelementen i dess identitet” (Ruong 1981:28). 

 Det har skett stora förändringar inom etnicitetsforskningen sedan slutet av 

1960-talet, men ändå är de etniska markörerna fortfarande lika viktiga. Det var 

inte ovanligt att man på 1970-talet bland unga samer ville visa och uttrycka sin 

etnicitet genom att bära dräkten så ofta som möjligt; man skulle jojka så att alla 

hörde, tala samiska även om man själv egentligen inte kunde tala samiska perfekt, 

helst i offentliga miljöer och så vidare där det var folksamlingar.2 Om man hade 

anknytning till renskötseln, var det viktigt att aktivt delta och helst vara 

traditionell, åtminstone skulle ambitionerna vara det. För dagens ungdom under 

2000-talet är det inte alltid lätt att leva upp till förväntningarna på vad som 

betraktas som samiskt. Denna förväntning ser olika ut beroende på vem personen 

är och varifrån han eller hon kommer. En som inte förstår den samiska kulturen 

förväntar sig fjäll och renar och många ställer frågor, som till exempel; är du en 

äkta same? har du renar? etc. Autenticiteten ifrågasätts och har ifrågasatts under 

lång tid. Andrea Amft diskuterar i sin avhandling Sápmi i förändringens tid frågan 

om att skapa en autentisk minoritet och hon belyser just hur maktpositionen 

påverkar relationen mellan samer och svenskar. Det gäller vem som har makten 

att definiera och renbeteslagstiftningarna (RBL), särskilt 1928 var en sådan 

institution som definierade vad som krävdes för att uppfylla kriteriet “same” 

(Amft 2000:98-119).    

 Israel Ruong såg tidigt behovet av en egen samisk akademisk kår som själv 

hade kontroll över forskningen om samer (Ruong 1981:32). Efterföljare till 

Ruong har ökat i Norden, räknat i antal samiska doktorer och professorer från 

och med 1970-talet. Trenderna på vilken sorts forskning som man ansett vara 

viktig har växlat med tiden. Bildandet av ämnet samiska och samiska studier vid 

Umeå universitet är Ruong i princip andlig fader till och den är en del av den 

samiska akademiska utvecklingen i Sverige. I boken Samerna i historien och 

 
2 Mikael Svonni har diskuterat språkfrågan med avseende på komplexiteten mellan funktion, etnisk 
markör och kommunikationsverktyg (Svonni 1996:123). 
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nutiden kritiserar han storsamhället för att det dröjde allt för länge innan en 

professur inrättades vid Umeå universitet (Ruong 1991). Ruong hade förmågan 

att se holistiskt och insåg att samiska inte bara gällde språket, utan också 

kulturfrågorna. Det som vi ser idag som en naturlig del av Umeå universitets 

samiska studier är alltså i själva verket resultatet av Ruongs arbete för att stärka 

det samiska samhället.  

 Ruong var mångsidig, han var nomadskolelärare och samtidigt forskare och 

disputerade 1943 med avhandlingen Lappische Verbalableitung (Ruong 1943) och 

han var ledaren för Svenska Samernas Riksförbund (SSR) 1960 – 67. Ruong var 

tidningen Samefolkets redaktör 1960 – 1973 och han var den akademiske ledaren 

för det samiska folket och har inspirerat yngre akademiker och berett vägen för 

andra att gå hela vägen fram till en doktorsgrad. På samiska studier vid Umeå 

universitet har hittills fyra doktorsavhandlingar lagts fram, av Elina Helander Om 

trespråkighet (Helander 1984), av Mikael Svonni Samiska skolbarns samiska 

(Svonni 1993), av Andrea Amft Sápmi i förändringens tid (Amft 2000) och av Åsa 

Nordin Relationer i ett samiskt samhälle (Nordin 2002). Denna avhandling är den 

femte i ordningen; den är inspirerad av berättandet i jojken och mötet med 

Tewakvinnan Esther Martinez från San Juan Pueblo i New Mexico3. Hennes ord 

träffade mig likt en “Lapplands Maria” som påverkade Lars Levi Læstadius 1844 

(Pentikäinen 1997). Det är en av anledningarna till varför jag intresserade mig i 

berättandet i jojken och som så småningom öppnade minnet för sådana stunder 

som bilfärden från Orusjohka till Kiruna. Andra orsaker är att jag med tiden har 

insett den mängd material som finns i arkiven och som innehåller många historier 

att berätta. Historierna om Stállu hade sin funktion när de först berättades, i dag 

kan de ha en annan funktion. En sak är dock säker, de var underhållande då och 

de är det fortfarande idag. Berättandet finns alltid och särskilt finns den i jojken, 

men det är inte alltid vi uppfattar det narrativa budskapet, för berättandet 

förändras precis som samhället gör, för det är en dynamisk process.     

Syfte och frågeställningar 

I Sveriges Radios utgåva av boken Jojk (Arnberg, Unsgaard & Ruong 1997b:3) 

skriver Matts Arnberg och Håkan Unsgaard att jojken är intimt förknippad med 

 
3 Hon har fått sin biografi skriven (Tsawa, Jacobs & Binford 2004). 
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en viss miljö, person eller natur och att i sammanhanget mellan utövande jojkare 

och auditorium finns en förtrogenhet. Jag delar deras uppfattning. Jojken kan 

egentligen aldrig lyftas ur sin kontext och då den gör det så blir det något annat, 

det blir ett nytt sammanhang. Det är kontexten jag vill studera, att lyfta fram 

jojkens inneboende budskap, det vill säga vad man berättar i jojken. Jag kommer 

i min undersökning att utifrån ett folkloristiskt perspektiv undersöka det material 

om jojk och berättelser som till exempel de jojkberättelser som presenterats i 

Arvidsjaur av Sveriges Radios delegation (Arnberg et al. 1997b). Mitt syfte är att 

studera berättelserna i jojktexterna och se i vilket sammanhang de valda utövarna 

har presenterat sina jojkar. Varför jojkar man det man gör för tillfället? Tidigare 

forskning har haft musiken i fokus medan berättelserna har fått mindre utrymme. 

Hur förmedlas traditionell kunskap i jojkarna? Hur förmedlas släktskap i jojken? 

Vem väljer man att jojka när man jojkar en person och hur sker det? Kan man 

utläsa ett etniskt perspektiv i det man berättar? Harald Gaski påvisar de dolda 

budskap som finns i jojkberättelserna, både den politiska dimensionen och det 

rent narrativa budskapet (Gaski 1993, 2000). När man beskriver ett 

naturfenomen såsom en älv eller ett fjäll är frågan om det bara är själva älven och 

fjället som beskrivs, eller finns det något annat bakom berättelsen? Ola Graff 

(Graff 2004:234ff) och Olle Edström (Edström 1978:114) har diskuterat de 

episka jojkarna, liksom Gaski (Gaski 1993:78) i sina studier av jojken. Det finska 

inflytandet har diskuterats och en hypotes är att de episka jojkarna bevarats i norr 

och öst berodde på den finska kontakten (Wiklund 1906:46). Graff stödjer sig på 

Wiklunds argument; båda skriver att den episka jojken fanns i hela det samiska 

området, men bevarats i kontaktområdena med det finska språkområdet (Graff 

2004:228f). Edström stöder i viss mån resonemanget, men är mer tveksam om 

det går att dra någon slutsats som Wiklund gör (Edström 1978:114). För att 

kunna verifiera eller falsifiera den hypotesen så måste vi ställa frågan vad som är 

episk jojk? Vad är innebörden i en episk jojk? Är det fortfarande samma jojk när 

en melodi avbryts av tal och jojken fortsätter med en annan melodi, medan 

tematiken är den samma? Finns den episka jojken i söder, till exempel i södra 

Norrbotten eller i Västerbotten? I denna avhandling avser jag att belysa jojkens 

narrativa egenskaper som kan ge svaren på mina frågeställningar.  
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Geografiskt rum och tidsramar 

Jojk finns över hela det samiska området från Idre i Kopparbergs län i söder till 

Lovozero på Kolahalvön. Traditionen ser olika ut och är starkast i Finnmarks 

fylke i Norge. I början av 1900-talet hade Pite lappmark en stark jojktradition. 

Professorn i finsk-ugriska språk Björn Collinder understryker i förordet till 

Lapska sånger 1 om ULMA:s jojkprojekt på 1940-talet att  

överallt i Lappland levde jojkningen kvar, jämväl i Gällivare och Jukkasjärvi (Kiruna), där 

likvisst västlæstadianskt tabu gjorde våra mödor fruktlösa. Så mycket rikare flödade sången i 

Jokkmokk, för att inte tala om Pite lappmark. Första priset tillkommer Arjeplog. Där 

kommer nog den uregna lapska sångkonsten att leva längst. Där odlas alltjämt en melodik, 

som i sin avstickande ursprunglighet – enligt professor Väisänens sakkunniga skön [sic !] – 

saknar motstycke på denna sidan om Uralbergen. (Grundström & Väisänen 1958:5)  

Två av de fyra utvalda personerna i min studie kommer från samebyarna inom 

Arvidsjaur, nämligen Sara Maria Norsa4, V:a Kikkejaur och Nils Petter Svensson, 

Mausjaur. En kommer från Arjeplog Jonas Eriksson Steggo, Luokta Mavas 

sameby och därtill Knut Sjaunja från Gällivare, Sörkaitums sameby. Gemensamt 

för alla fyra är att de levde ungefär samtidigt. Den äldsta av dem, Jonas Eriksson 

Steggo, var född 1873 och den yngste Knut Sjaunja 1893. Om man räknar med 

att muntlig tradition åtminstone kan räknas en generation bakåt, enligt Vansina, 

kan man utgå ifrån att den traditionella kunskapsbanken når tillbaka åtminstone 

till början av 1800-talet (Vansina 1985:28). De fyra jojkutövarna representerar 

både skogssamisk och fjällsamisk tradition.  

Källmaterial 

Jag använder mig främst av arkivmaterial som är insamlade under 1900-talets 

första hälft. En del kompletterande intervjuer har jag även genomfört med 

släktingar till Sara Maria Norsa. 5 Det finns tre stora och betydande 

insamlingsperioder av jojk i Sverige. Den första var Karl Tiréns insamlingar på 

1910-talet som täckte området från Karesuando till Jämtland. Det mesta av hans 

 
4 Det finns två stavningar av efternamnet, ibland Norsa och ibland Nårsa. Jag har valt att använda 
mig av stavningen Norsa. 
5 Gunhild Spiik i Jokkmokk, Ingvar och Lisa Larsson samt Sixten Persson i Arvidsjaur har varit 
mina informanter. 
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material finns vid Musikmuseet i Stockholm och vid SOFI, Språk- och 

folkminnesinstitutet i Umeå (DAUM). Tiréns samlingar består av fonografrullar, 

uppteckningar, dagböcker, brev etc. Karl Tirén publicerade slutligen sitt arbete i 

Nordiska Museets Acta Lapponicaserie Die lappische Volksmusik (Tirén 1942). 

Det har producerats en hel del om Karl Tiréns digra arbete både som SJ-

tjänsteman, konstnär och som insamlare av jojk och hans verksamhet som 

musikinsamlare (se t.ex. Stenman 1997, Ternhag 2000, 2003b). 

 Ett annat jojk- och dokumentationsarbete var Uppsala Landsmåls- och 

Folkminnesarkivs (ULMA) landsomfattande projekt som inleddes 1942. Fram 

till 1947 besöktes alla svenska lappmarker (Grundström & Väisänen 1958:5). 

Några resultat av arbetet är Lapska sånger 1 (Grundström & Väisänen 1958) och 

Lapska sånger 2 (Grundström & Smedeby 1963). Lapska sånger 1 och 2 är ett 

samarbete mellan Harald Grundström och A.O. Väisänen och Sune Smedeby. 

Väisänen och Smedeby har transkriberat sångerna till musikalisk notskrift och 

Harald Grundström har skrivit ned texten och översatt den från samiska till 

svenska6. Grundström följer Jonas Eriksson Steggos tal ord för ord, utom i några 

undantagsfall och här och där förekommer en anmärkning och kommentar till 

texten. Det som saknas är en egentlig analys av materialet. Möjligheten att 

kontrollera texten är god då ljudinspelningen återfinns nästan intakt (Eriksson 

1943). Man kan höra hur Steggo pauserar när han talar och när han jojkar och 

jämföra med Grundströms nedteckning. Dessutom finns ett rikt material av 

dåvarande ULMA:s dokumentationer inspelade fram till 1970-talet. De 

berättelser och jojkar som framkommer är många av god teknisk kvalitet. Jag har 

valt inspelningar med en kvinna och tre män. Som supplement till inspelningarna 

finns det material där inspelningspersonalen beskriver situationen om vilka som 

var med och hur de medverkar och responderar. Ett protokoll beskriver när Erik 

Persson jojkar en karl som "klådde upp 4 lappar en kväll" under allmänt jubel av 

den samlade skaran (Moberg 1943:9-10). Protokollet ger en bra bild hur det 

kunde vara i Arvidsjaur när ett flertal jojkare är i samma rum. Utövarna växlar 

position; de sitter som åhörare ena stunden, den andra stunden sjunger och 

berättar de. De responderar säkert med nickar och ger kommentarer till varandra. 

När Bror Larsson jojkar skriver protokollföraren att han hade "ett manligt 

röstläge utan tecken till primitivt föredrag. Inte heller denne sångare öppnar dock 

 
6 Det finns också en tysk översättning av Dr. Phil. Alfred Wolf i Uppsala. 
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munnen vid sång. - Fru Norsa nynnade svagt med i denna vuolleh med alla 

tecken till välbehag och sade sen: 'det var väl en vacker jojk, nästan för vacker!'" 

(Moberg 1943:5). Det är också tydligt vilka förväntningar forskarna hade. Det 

äkta, genuina och primitiva var det man sökte i första hand och helst skulle det 

vara gammalt. Protokollet ger också en bild av hur jojkutövarna kände sig. Det 

var inte alltid helt lätt att jojka inför okända människor som hade förväntningar. 

Nils Erikssons uttryck "jag var så nervspänd" efter avslutad session visar inte 

minst på detta faktum (Moberg 1943:7). I slutet av protokollet gör Moberg en 

jämförelse mellan hur samer beter sig och hur svenskar gör. Samer menar 

författaren har inspiration och berättarglädje och musik och dikt lever inte vid 

sidan av utan är en del av livet. Moberg skriver också att svenska informanter 

måste “mjölkas” på information, för de visade mer intresse för 

inspelningapparaturen än för vad som egentligen förväntades av dem (Moberg 

1943:12).  

De lapska berättarna visa en helt annan inspiration och berättarglädje, ett i ursprunglig och 

god mening primitivt drag, som visar ursprungligheten och kraften i deras 

kulturmanifestationer. Hos dem är inte musiken och dikten något vid sidan av det levande 

livet utan en förtätad del därav, sublimeringen av livserfarenheterna. (Moberg 1943:12) 

Den tredje stora insamlingsresan som gjordes under 1900-talet var på Sveriges 

Radios initiativ 1953 och 1954.7 En resa som innefattade en inventering av 

jojkare från norra Jämtland till Karesuando i norr. Ledare för gruppen var Matts 

Arnberg, Håkan Unsgaard och Israel Ruong. De skriver i inledningen i sin bok 

att de "råkade ut för allehanda olycksprofetior; den lapska jojken var så gott som 

utdöd, och det lilla som fanns kvar var omöjligt att komma åt. Resultatet 

överträffade dock våra mest optimistiska förväntningar" (Arnberg et al. 1997b:2). 

Det är alltså helt klart att alla tre insamlingsprojekten gemensamt hade 

utgångspunkten att jojken var på väg att försvinna. Sveriges Radio publicerade 

sitt arbete som LP-skivor tillsammans med en bok 1969. Boken gavs ut ånyo 

1997 och musiken var överförd till CD-format (Arnberg et al. 1997b). Olle 

Edström har studerat Sveriges Radios insamling och presenterat ett flertal 

publikationer, bland annat i Transkriptioner av jojk (Edström 1991c). Arnberg 

 
7 Jag återger denna dokumentationsresa som daterad 1953 framöver i min text. 
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och Unsgaards reseberättelse skapar en förståelse för läsaren om vilka äventyr de 

genomgick och vilka problem som kunde uppstå. De berättar bland annat hur 

man fick Knut Sjaunja att jojka för dem, när de var nere i hans vinterbetesland 

vid Purnuvaara. Sjaunja ville till en början inte jojka alls, men hos ett par grannar 

gav han med sig (Arnberg et al. 1997b:92). Till inspelningarna finns Israel 

Ruongs anteckningar, både samiska och svenska, vilket underlättar tolkningen av 

materialet (Ruong 1954a, Ruong 1954b). En viktig omständighet är Israel 

Ruongs medverkan i både ULMA:s och SR:s inspelningar. Han öppnade dörren 

för sådant material som annars kunde ha varit svåråtkomligt. När 

inspelningsteamet var i Ruongs hemtrakter är det klart märkbart, där besjunger 

Sara Maria Fjällman Ruongs familj (Arnberg et al. 1997b:200f).8     

Disposition 

I avhandlingsarbetet har jag fått ta ställning till en del frågor och det behövs några 

kommentarer för att förklara mina ståndpunkter. En sådan fråga är vilken 

ortografi jag ska använda mig av när jag skriver samisk text. Jag har valt att 

använda den ortografi som Grundström använder i sina böcker och 

handskriftsmaterial, detsamma gäller för Israel Ruongs handskrifter. Begreppen 

vuolle, vuelie och luohti betyder alla samma sak, det är jojkmelodier som kan ha 

textinnehåll, men behöver inte nödvänditvis ha det. Ordet vuolle används inom 

Jokkmokk och Arjeplogsområdet, även i Arvidsjaur och Malå använder man 

samma begrepp. Termen jojka är ett verb som kommer från det nordsamiska 

ordet juoigat och i svenska språket är ordet jojk ett substantiv. I jojktexterna har 

jag markerat inom hakklamrar [tal] eller [sång]. Vilket betyder att båda formerna 

är jojk, men det ena budskapet sjungs, medan det andra talas. 

  Jag börjar med en teoretisk ram som är min grund för min avhandling. 

Inifrån- och utifrånperspektivet är något som varje forskare som arbetar med 

samiskt material måste diskutera. Utvecklingen har sedan 1970-talet gått till att 

innefatta andra urfolksfrågor och nya begrepp har börjat användas som etnokritik 

och postkolonialism. För att ge en bild av forskningsläget diskuterar jag tidigare 

forskning om jojk, om folkloristisk forskning i Sverige och om muntlig tradition. 

 
8 Vuollen är egentligen Lars Nilsson Ruongs vuolle som Fjällman tillägnade sonen Israel Ruong. 
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Det empiriska materialet är en redovisning av Jonas Eriksson Steggos, Sara Maria 

Norsas, Nils Petter Svenssons och Knut Sjaunjas jojkrepertoar. Jag har valt att 

diskutera de jojkar som har ett berättande innehåll. 

 Slutligen diskuterar jag de resultat jag kommit fram till i det empiriska 

materialet. Det är frågor om jojkens form och struktur, eller frågeställningar om 

vad jojkaren vill säga vid inspelningstillfället. Jag har i allra största mån försökt att 

hålla jojktexterna intakta, utan att bryta av dem med brödtext. För att det inte 

bara ska bli jojktexter har jag känt mig tvingad att ta bort vissa texter för att få 

flyt. Jag har därför lagt in så kallade överblivna texter i ett appendix, som kan vara 

trevliga att läsa och som ger information om studiens karaktär. 



KRISTER STOOR 

 

 
22

                                                

TEORETISK RAM 

Inifrån - utifrånperspektiv 

Den samiska kulturarbetaren och läraren Karin Stenberg9 säger i boken Dat läh 

mijen situd. 

Svenskar, som resa genom lappmarkerna med hästlass av konserver och huvudet fullproppat 

med sina egna storhetstankar, utan att kunna vårt språk, utan att kunna följa oss på våra 

vandringar, i vårt arbete, utan låta sig fraktas som kollin genom bygderna, de skriva 

understöda av staten och enskilda, böcker om oss och vårt liv, som hallstämplas såsom 

“sanningen om lappen” (Lindholm & Stenberg 1920:7).  

Skriften visar att frågan om inifrån- och utifrånperspektiv forskningen om 

samerna var aktuell redan i början 1900-talet. Man var medveten om att 

forskningen om samerna var omfattande, men bilden av forskningsobjektet var 

skev. Knut Bergsland kritiserade detta förhållande och Ruong har sammanfattat 

Bergslands slutsatser med att visa att “samisk historia är skriven av icke-samer om 

samer för icke-samer” (Ruong 1991:176). Dessutom påpekar Ruong att den 

politiska dimensionen i historisk forskning påverkar förhållandena över 

riksgränserna och att den självkritiska hållningen om att det egna 

forskningsbidraget inte alltid är objektivt (Ruong 1991:176). Det är i ljuset av 

detta som man bör läsa Israel Ruongs studier om identitetskriterier, där 

uppbyggandet av en samisk akademisk kår är en viktig beståndsdel för en stark 

samisk identitet (Ruong 1981:32). Ruong stöder sina argument på Alf Isak 

Keskitalos artikel Research as an Inter-Etnic Relation (Keskitalo 1994) som 

publicerades första gången 1974. Keskitalos artikel kan ses som starten för den 

interna samiska diskussion om förhållandet mellan forskningens inifrån- eller 

utifrånperspektiv. Jernslettens artikel Om joik og kommunikasjon (Jernsletten 

1978) ser jag också som ett av de första exemplen där forskarens inifrånroll 

poängteras inom jojkforskningen. Både Jernsletten och Keskitalo hade på 1970-

talet centrala positioner inom den akademiska miljön - Sámi Instituhtta och 

universitetet i Tromsø, vilket möjliggjorde deras roll som forskare som även 

 
9 Valdemar Lindholm är skrivande författare till boken, men orden är Stenbergs. 



JUOIGANMUITALUSAT 

 
spelade en politisk roll. Då var det få samer som hade en högre utbildning och 

frågan var viktig i samiska sammanhang. Viljan att komma ifrån objektsrollen var 

uppenbar (Keskitalo 1994:18). Idag finns det betydligt fler samiska forskare, men 

frågan är fortfarande lika aktuell fastän utgångsläget är annorlunda. 

 

 

Bild 1 Karin Stenberg, skogssamernas politiska och kulturella ledargestalt under 1900-talet.Foto: 
Israel Ruong. Publiceras med tillstånd från SOFI, Uppsala. 

 

En av de första frågorna man måste ställa sig som forskare när man gör fältarbete, 

är vilka personer som räknas som kunniga och kan ge den information som 

forskningen tarvar. Ett vanligt sätt att söka informanter i ett okänt samhälle är att 

använda sig av den så kallade snöbollsmetoden. Man får tips via någon om en 

god informant och sedan en annan och efterhand har man lyckats få en 

tillräckligt stor grupp som kan representera det urval man söker. Robert Borofsky 
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har visat på problemen som kan uppstå vid sådant tillvägagångssätt. För det första 

kan uppfattningen om vad begreppet kunnig är skilja sig mellan forskare och 

informant. Den senare hänvisar gärna till en person som har status bland gruppen 

och tonar samtidigt ned sin egen kunskap (Borofsky 1990:104f). Det finns med 

andra ord en stor risk att det man själv avser med undersökningen inte 

överenstämmer med informanterna, för de har sina egna förväntningar på vad de 

ska leverera. Borofsky visar också på svårigheten för forskaren att tolka vad som 

sägs, eller egentligen, att lokalbefolknigen inte tolkade vad en person sade, utan 

snarare på hur han sade det (Borofsky 1990:105, 113f). Även Edström har visat 

på detta problem och skriver att man måste ha tolkningsbara uttalanden om 

jojkmelodierna om vad de innehåller så att text, mimik och gestik får förklaringar 

(Edström 1978:143). En av de skillnader som finns i synen på kunskap ligger i att 

forskaren skapar sin text för en annan publik, medan lokalsamhällets kunskapssyn 

inte är skapad för annat än det egna bruket (Borofsky 1990:152). Vad händer om 

en forskare från den egna gruppen studerar sin egen grupp? Det finns både 

fördelar och nackdelar. För det första så förstår hon eller han lokalsamhällets 

underförstådda regler och historia. Den andra saken är att lokalsamhället känner 

forskaren och någon introduktion behöver inte ske. Nackdelarna kan finnas och 

en sida är hemmablindhet. Som forskare är man också representant för ett annat 

system och därmed också en outsider på sätt och vis. Svårigheten kan också ligga 

på förmågan att distansera sig och inte bli för inblandad i lokala kontroverser och 

så vidare. Borofsky har fler exempel på varför outsidern inte når fram till kunskap 

som insidern kan få fram. På Pukapuka fanns ett socialt samhällssytem som 

kallades Akatawa och tidigare antropologer före Borofsky hade aldrig noterat 

detta system. När han själv frågade om anledningen så fick han helt enkelt svaret: 

Forskarna frågade aldrig om Akatawa (Borofsky 1990:12). Om man som forskare 

är bunden till enbart historiska dokument så som domstolsprotokoll, 

kyrkoförhörslängder etc. är det oerhört svårt att upptäcka den information som 

finns hos den lokala befolkningsgrupp man undersöker. Ett system som Akatawa 

skulle man förmodligen aldrig komma fram till, när till och med antropologer 

som levt sida vid sida med lokalbefolkningen inte upptäckte den. Borofsky 

lyckades för han levde och verkade på Pukapuka under fem år och han ställde 

mycket frågor. Han har själv kommenterat frågorna på följande sätt: 
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Some Pukapukans found it unusual and a bit amusing that an adult could even formulate 

the number of questions I did. Where, two or three of them joked, did all my questions 

come from? Is that what I learned at the university, a man half-seriously asked. (Borofsky 

1990:84) 

Det finns flera exempel på hur olika forskare agerar i en forskningssitution, ett 

känt sådant är förhållandet mellan Frans Boas och George Hunt. Den senare var 

underställd Boas och tillhörde den urbebefolkning som Boas undersökte. Hunt 

som var Boas elev följde läromästarens intentioner till en början, men kom 

efterhand att skapa sina egna metoder. Hunt skrev inte ned notanteckningar eller 

förde loggbok, utan han lyssnade och deltog i berättelserna och var en del av 

performansen. När han sedan kom hem så skrev han ned berättelsen och därmed 

återskapade han historien. Hunt var beroende av att leverera texter till Boas, som 

publicerade de flesta av Hunts texter i eget namn. Boas skickade också kopior av 

andra nordvästkustindianers texter till Hunt för bearbetning. Boas hade sin syn 

på hur texterna skulle se ut, bland annat delade han upp myter i separata delar i 

textvolymerna, medan Hunt såg myten som en del av förklaringen i det sociala 

livet och ville se kontexten som den viktiga delen i berättelsen. Han ville 

framhäva hur och på vilket sätt texten kommit fram, vilka omständigheter som 

rått vid tillfället (Briggs & Bauman 1999).  

 Muntligt berättande är ofta källor inifrån som ger andra perspektiv än den 

som enbart ser med källor utifrån. Den utifrån kommande har sina intressen som 

uppfyller hans/hennes akademiska tolkningar och som kanske inte gagnar 

lokalbefolkningen. Barre Toelken menar att man som forskare behöver lära den 

kulturella koden och de slutsatser som finns på flera olika nivåer när man tolkar 

sånger av den studerade gruppen. Toelken skriver att när en Dine’é ‘Navajo’ 

sjunger sin Hästridarsång som inte har några ord, så spelar det ingen roll även om 

vi spenderat 100 dagar tillsammans med hästridarna i öknen i New Mexico eller 

Arizona. Vi kommer ändå inte förstå innebörden på samma sätt som sångarna gör 

när de är på väg på hästryggen från en rituell plats till en annan (Toelken 

1995:5). Muntligt berättande ger information från subjektets perspektiv. När 

man studerar historien och är bunden till skrivna dokument eller artefakter är 

man redan en outsider som endast ser fragment av den tidigare existerande 

kulturen. På sätt och vis är också vetenskapsmannen från den egna gruppen en 
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outsider som lärt sig en vetenskaplig metod som lärts utifrån storsamhällets 

principer (Vansina 1985:142ff). Men en sådan person har å andra sidan andra 

kvaliteter och möjligheter som en utifrån aldrig kommer åt. Skillnaden mellan en 

person som enbart är bunden till historiska dokument och demografiska data mot 

den som bygger sina resultat från muntliga berättelser, är att den förra måste 

förlita sig på kvantitet, medan den som exempelvis använder sig av muntligt 

berättande kan ägna sig mer åt kvalitativa data. Dessutom är det mycket svårt för 

outsidern att få annat material än det exoteriska budskapet. Inte de innersta 

frågorna som inte är ämnade för en utomstående person, eller som Vansina 

uttrycker det:  

He takes what is given and cannot see what he could have been given.  

(Vansina 1985:84) 

Ett etnokritiskt perspektiv är en del av ett multikulturalistiskt synsätt som 

fokuserar på det annorlunda, det vill säga det som avviker från normen. Det som 

vi annars tar för givet och som ställer de frågor som vi inte funderat på själva 

tidigare. Etnokritiken skapare är den amerikanske litteraturvetaren Arnold 

Krupat, som i boken Ethnocriticism. Ethnography, History, Literature (Krupat 

1992) beskriver sina teoretiska utgångspunkter. Etnokritiskt perspektiv ser det 

heterogena som social och kulturell norm, en kosmopolitisk hållning (Krupat 

1992:3). Krupat säger att etnokritiken är både en form av kritik och en form av 

rörelse. Han konstaterar att om “civilisation” är neurosens produkt så är 

etnokritiken rastlöshetens produkt (Krupat 1992:115). Krupat skriver att två 

sorters bemötande har den akademiska världen mött bland etnografers och 

antropologers beskrivningar. En av dessa tidigare forskare var Frans Boas som 

påverkade hela den amerikanska antropologin i början av 1900-talet. Han hade 

en officiell roll som sällan talade som en teoretiker, utan han var en 

vetenskapsman och medborgare i första hand. Boas styrde materialets exponering 

och ville se det naturliga och det gamla som inte var påverkat av det moderna 

samhället. Det andra bemötandet var etnografer som skrev sin forskning som 

reseberättelser och de utgick ifrån historier de fått höra och som de sedan skapade 

fiktiva berättelser av (Krupat 1992:67). Krupat utgår i sina diskussioner i första 

hand från den nordamerikanska kontinentens urfolk, men teoretiskt kan man 

även överföra dessa frågeställningar på samisk forskning.  
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Enligt Krupat finns det tre typer av litterär kritik, det indigena10, det nationella 

och det kosmopolitiska, varav det sistnämnda är en form för etnokritikens 

kärnområde. Det förstnämnda, den indigena kritiken bygger på ett traditionellt 

perspektiv, vilket innebär att förhållandet till jorden och kulturen kommer i 

främsta rummet (Krupat 2002:10f). Det indigena perspektivet kan vara 

exkluderande, liksom även det nationella perspektivet kan vara det. I det 

nationella perspektivet är det den politiska frågan som är viktigast och nationens 

suveränitet att bestämma i egna frågor. Nationen i detta perspektiv bygger på ett 

folks uppfattning om vad som är en nation, inte att förväxla med begreppet stat 

(Krupat 2002:2f). Det kosmopolitiska (etnokritiska) perspektivet försöker ta del 

av de två övriga perspektiven och insikterna, utan att ha fullständig kunskap om 

det nationella eller det indigena perspektivet. Det finns en symbios mellan dessa 

tre perspektiv. Alla perspektiven står i nära relation till varandra och särskilt 

behöver det kosmopolitiska perspektivet det indigena och nationella. För 

diskursens effektivitet krävs det en vid syn av alla tre perspektiv (Krupat 2002:ix-

x). Positioneringen mellan de tre olika perspektiven är överlappande och går in i 

varandra och de kan ses som en antikoloniell kritik. Man måste vara medveten 

om att ingen identitet eller kritiskt perspektiv kommer genom födseln eller 

genom gener. Om en person som till exempel är infödd amerikan ska bli 

identifierad som indigen amerikan och accepterad som sådan, så är frågan 

komplex och påverkad av kulturella, sociala och historiska krafter. Att vara en 

indigen person eller inte bestämmer inte vilket kritiskt perspektiv man tar som 

litterär kritiker (Krupat 2002:1-2).  

 Berättelsestrukturerna hos folk som wampanoag, din’é (navajo), iroquois, 

ndee (apache) etc. måste ses och tolkas för vad de är i sitt sammanhang och inte 

utifrån ett västerländsk tänkesätt. Även Nordamerikas urfolk har skapat en 

diskurs som kan kallas för litteratur och den ska inte därför jämföras med 

västerländsk litteratur. Den kan ses som naiv, enkel, men den måste tolkas på ett 

etnokritiskt sätt (Krupat 1992:117-118, 175). Urfolkens berättelser i 

Nordamerika, är från början muntlig och performativ. Det krävs därför en 

transkribering och översättning som följer de konventioner som det lokala språket 

kräver. Urfolkstexter som ska kritiseras behöver en god transkribering och en god 

 
10 Jag använder mig av begreppet indigen endast när jag diskuterar Krupats tre kritiska angreppssätt 
till litterär text, för att inte blanda ihop begreppen urfolk/urbefolkning o.s.v. 
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översättning. Arnold Krupat använder sig av begreppet anti-imperial translation, 

där translation inte bara är en lingvistisk översättning  utan också beaktar den 

kontext som berättelsen uppstod i (se också Gaski 2000:201, Gaski & Kappfjell 

2002:79, Krupat 2002). Krupat frågar sig också vad en god kritik är, men 

kommer inte med egna svar. Han diskuterar också vad som är en god 

transkribering och översättning (Krupat 1992:176-178). 

 För att återgå till Krupats etnokritiska förhållningssätt till urfolkstexter i 

vid mening, så har synliga och osynliga maktstrukturer betydelse, till exempel har 

urbefolkningsfrågor liten betydelse bland allmänheten generellt. Till och med 

minoritetsfrågor tenderar ibland till att bli spörsmål där det etniska exponeras på 

ett sätt där det ofarliga görs synligt, men där det kontroversiella glöms bort.  Man 

ser att ordet etno har fått en vittfamnande betydelse i dagens samhälle (Loomba 

2006:16). Begreppet finns i flera olika sammanhang såsom etnobiologi, 

etnomusik, etnomat och så vidare. Etnokritiken ska enligt Krupat ses som en 

anti-imperialistisk tolkning.  

 Etnokritiken är en eklektisk metod med stor anknytning till 

postkolonialistisk forskning (Gaski & Kappfjell 2002:81). Man måste se den text 

som presenteras såsom den presenterades när den insamlades. Den ska ses som 

litteratur och inte bara som informanters berättelser. Det finns motsatser mellan 

det Krupat kallar för nationalistiska och det indigena tolkningsperspektivet. Det 

förra har en mer politisk förankring och den senare har sin grund i de 

traditionella värderingarna. Om man till exempel strikt tolkar en renskötares 

vardag enligt ett indigent perspektiv så måste man vara uppvuxen i en 

renskötarmiljö. Krupat löser frågan genom att knyta samman en västlig 

anpassning och en urfolksförståelse. Den teoretiska tillämpningen är en strikt 

västlig anknytning, medan empirin/praxisen är urfolksperspektivet. 

 Harald Gaskis tillämpar i sin forskning Krupats teorier. Gaski skriver att 

den forskare som känner till jojkens kulturella bakgrund och samtidigt känner till 

litteraturvetenskapliga metoder för tolkning av textmaterial får ett dubbelsidigt 

närmande till samisk text. Den kulturella bakgrunden, den språkliga 

kompetensen och litteraturvetenskapliga metoder ger större möjligheter till 

tolkningsalternativ (Gaski 2000:196). 

 Gaski förklarar varför jojk och samiska berättelser ska definieras som 

litteratur enligt ett etnokritiskt förfaringssätt. Det samiska ordet girji betyder både 
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mönster och bok, medan girjjálašvuohta betyder litteratur, “mönsterlighet” eller 

boklighet, något som följer ett mönster eller har med böcker att göra. Den 

muntliga berättelsen följer ett mönster på samma sätt som en bok. Jojken har 

sidomotiv och digression när den framförs, men den följer i regel ett mönster. 

Gaskis slutsats är att jojk och berättelser kan på en samisk tradition rymmas in 

under begreppet litteratur (Gaski & Kappfjell 2002:80). Jojken måste alltså 

förstås inom sin kulturella kontext och man kan med andra ord analysera den 

vetenskapligt. Det i sin tur är en del av resultatet i hur vi tolkar kulturella uttryck 

som har sin grund i både det estetiska och det underförstådda (Gaski 2000:197).  

 För att ge ett exempel på hur man på ett etnokritiskt sätt kan tolka en 

jojktext, visar Gaski hur man analyserar lyriken i Gumpe borai, en luohti som i 

Gaskis tolkning kan karakteriseras som en humoristisk-ironisk kommentar om en 

ungkarl som var förtjust i en speciell flicka.  

Gumpe borai soagŋovuoján 

Sáhpán ciebai gabbabeaskka 

Báhcán lei vel muzetsággi 

Gean ii oktage lean guoskkahan 

__________ 

Vargen åt upp friarrenen 

Musen gnagde hål i den vita pälsen 

Kvar var den mörka tunna 

som ingen hand rört 

(Gaski 2000:205) 

Jojken handlar om en ungkarl som inte har lyckats hitta en kvinna till att bli hans 

hustru, för de kvinnor han gillade valde andra män. I jojken finns förklaringar till 

varför han ännu inte har lyckats hitta sin fästmö. Texten talar primärt om en man 

som inte kan göra sin friarresa. Därför att hans körren har blivit uppäten av 

vargen, samtidigt som råttan har gnagt sönder hans vita renskinnspäls och man 

kan inte fara på friarresa utan körren och finkläder. Det finns dock en annan ren, 

som inte blivit äten av vargen, men den är inte tämjd och är ej heller rörd av en 

mänsklig hand. Att komma med en otämjd ren är otänkbart, eftersom man måste 
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komma med stil. Renen som metafor har en dubbel funktion; den är både 

dragdjur men den representerar också kvinnor. Gabba är en vithårig ren, men den 

kan också representera en ljushårig kvinna, medan muzet är en svarthårig ren eller 

mörkhårig kvinna. Sággi talar också om att hon är mager, vilket i detta fall ska 

tolkas som att hon inte är attraktiv. Gaski tolkar gabba och muzet som metaforer 

för en ljus kvinna och en mörk kvinna och samtidigt är vargen en manlig rival 

och det ger nya aspekter på texten. Friaren kan fortfarande inte göra sin friarresa 

därför att rivalen (vargen) försvunnit med hans käresta. Men samtidigt så har han 

fortfarande möjlighet att nå framgång i frieriet hos den magra mörka kvinna som 

fortfarande är orörd av en mans hand (Gaski 2000:204-205).  

 Etnokritiken är ingen självständig metod eller teori, utan den är starkt 

anknuten till en postkolonialistisk forskningstradition som vuxit sig stark under 

1990-talet. Den är en viktig byggsten för tolkning av texter och mycket 

användbar i urfolkssammanhang.  
 Inom de sociala och humanistiska forskningsfälten talar man gärna om den 

egna historien. Berättelserna hos urfolken blir de annorlunda folkens historia och 

man talar för de andra, ett västerländsk tänkande i grund och botten (Krupat 

1992:9). Genom att se den text som produceras och vända på perspektivet kan 

man också se den bild som inte syns primärt. Marshall Sahlins formulerar det på 

följande sätt: 

Vi speglar oss själva i det främmande. Definitionen av ‘den andre’ förutsätter också en bild 

av oss själva. (Sahlins 1988:10)  

Myter och legender har överlevt årtusenden, århundraden och anledningen är 

förmodligen att man vill ha hjältar och förklaringar på historien. Tasuŋka Witko 

(Crazy Horse) påverkar det mesta av livet hos lakotafolket i dag, trots att han 

varit död sedan september 1877 då han mördades (Pritzker 2000:330). Uttrycket 

In the Spririt of Crazy Horse återkommer frekvent (Matthiessen 1991) och 

Tasuŋka Witko kan aldrig dö, eftersom han är en legend. Som en motpol till 

Tasuŋka Witko finns berättelserna om de tre C:na, Columbus, Custer och 

Costner. De är tillsammans binära oppositioner till ledare som Tataŋka Yotaŋka 

(Sitting Bull), Mahpiya Luta (Red Cloud) och Tasuŋka Witko. De tre C:na 

återkommer ofta i berättelser bland de flesta nordamerikanska urfolksgrupper och 

nästan alltid har historierna ett humoristiskt inslag. Vine Deloria Jr. återberättar 



JUOIGANMUITALUSAT 

 

 31

                                                

en historia som handlar om Columbus, som vid starten från Spanien hade fyra 

skepp, men en föll över kanten, så när han kom till den nya världen hade han 

bara tre skepp kvar. Denna berättelse återfinns i boken Custer Died for your Sins 

(Deloria 1969:148). Titeln återspeglar myter och legenders betydelse. Deloria 

förklarar varför General Custer blev blodsoffer för USA. Anledningen var den 

amerikanska regeringens avtalsbrott 1868 vid Fort Laramie som garanterade 

dakotafolken11 stora landområden. Custer dog 1876 vid Little Big Horn för de 

vita amerikanernas synder, på samma sätt som Jesus från Nasaret gjorde för de 

kristna. I filmen Smoke Signals (Alexie 1998) sjunger några basketspelande 

ungdomar från Coeur d’Alene Reservation i Idaho. 

I took the ball to the hoop and what did I see  

I took the ball to the hoop and what did I see 

General George Armstrong Custer was guarding me  

was guarding me  

(Alexie 1998)  

Man kan tolka denna sång dubbelt. Hur man än försöker att agera i livet så 

kommer Custer, det vill säga den vita befolkningen, att stå i vägen och hindra 

den infödda befolkningen. För det andra är Custer en symbol för det som är 

annorlunda. Han vakar över dem och därför är han en symbol för det man inte 

vill vara, och är alltså en påminnelse att de ska förbli indianer och att vara stolta 

över det. Custer används som ett minne mot den diskriminering de fått utstå de 

senaste två hundra åren och det formuleras på detta sätt: Minns den du är, jag är 

inte vit! På bildekaler kan man läsa Indian and Proud  eller uttryck på t-skjortor 

som Fry Bread Power.12  

 Kampen om minnet och hur man tolkar det är det essentiella och en kamp 

har det varit särskilt i assimilationspolitikens tidevarv. Minnet är beroende av vår 

erfarenhet och kunskap om det förflutna. Det vi upplever idag, symboler och 

händelser har anknytning bakåt i tiden och är en del av minnestekniken 

(Connerton 1989:2).  

 
11 Dakota används för att att täcka de tre olika grupperna dakota, nakota och lakota, förut kallad 
siouxindianer (Pritzker 2000:328). 
12 Det stekta brödet är en typisk bas i det Nordamerikanska urfolkens kosthåll, speciellt vid större 
sammandragningar sommartid när man håller waċipi ‘pow-wow’. 
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Den maoriske forskaren Linda Tuhiwai Smith diskuterar i boken Decolonizing 

Methodologies (Smith 1999) hur historien påverkar maktförhållandena mellan 

urfolk och majoritetssamhällena. Hon ser spår av ett imperialistiskt tänkande, det 

vill säga en kolonial struktur som måste avkoloniseras. Imperalismen ser inte ut 

på samma sätt som den en gång gjorde, men den fortsätter att existera. Arnold 

Krupat (Krupat 1992:vii) diskuterar hur Nordamerikas urfolk blivit ignorerad i 

det sociala och politiska livet i USA. Det är ett resultat bland annat av mediernas 

framställning och inte minst beroende på Hollywoodfilmernas genomslagskraft. 

Även inom utbildningen är urfolksrepresentanter underrepresenterade. Detta 

gäller även bland studenter, lärare och forskare inom universitet och högskolor.  

 Smith redovisar i ett antal punkter hur imperialismen fortfarande finns 

(Smith 1999:100-103). Hennes första punkt är att genealogin och identiteten 

stjäls, patenteras eller kopieras genom DNA-insamlingar. Återskapandet av DNA-

strukturer av döda människor, eller att mänskliga gener används i uppfödningen 

av får och i växtriket är också imperialism och att inte tillåta maorikvinnor i Nya 

Zeeland få begrava efterbörden vid förlossningen på traditionsenligt vis är också 

det ett kolonialistiskt arv enligt Smith. Dessa frågor av medicinska och biologiska 

data diskuteras även i rent allmänna och globala forum idag, till exempel gällde 

detta det brittiska fåret Dolly som manipulerades fram genetiskt. FN:s program 

om biologisk mångfald är ett sådant arbete som ska motverka att gener profiteras, 

men det ekonomiska trycket från läkemedelsföretag och liknande korporationer 

är hårt och exploateringen av genetiska banker har redan inletts. Av en mer mjuk 

karaktär, men som ändå också är ett imperialistiskt uttryck, är att de kulturella 

institutionerna och ritualerna hos urfolken utsätts för patentering av andra 

folkgrupper eller enskilda individer. Dakotafolkens svetthyddsceremoni har till 

exempel försökts patenteras av New Age medlemmar som ansett att ceremonin 

inte görs på ett riktigt traditionellt sätt (Smith 1999:102, Whitt 1995:221). 

Smith skriver att de religiösa föremålen profiteras och förvandlar urfolkens själ 

och spiritualitet som man hämtat kraft ur i årtusenden. En anledning till detta är 

- enligt Smith - att dagens samhälle skapar många människor som är osäkra i sin 

identitet och de söker sig till rörelser som New Age för att få ledning och svar i 

urfolkens religiösa erfarenhet (Smith 1999:102f). Man mystifierar således 
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originalvärderingarna som urfolken står för.13 Att skapa virtuella kulturer och 

sedan ge sken av att de är autentiska kulturer eller genom att skapa reservat för 

eliten på bekostnad av urfolken är även det imperialistiska drag enligt Smith 

(Smith 1999:100-103). 

 Smith är inne på att dekolonisera forskningen och undervisningen på högre 

nivå. För även universitetens kursplaner skapar kunskapen om hur kunskap är 

reproducerad. Universiteten ses mer som institutioner som reproducerar sig själva 

än att vara en resurs för urfolken (Smith 1999:129). Som jämförelse kan man ta 

Anna Lydia Svalastogs studie Sápmi år 1000 – tiden som försvann som visar hur 

kurslitteratur under 1980-talet i Norge inte tar upp kunskaper i samiska språk 

och historia på ett sätt som gynnar samerna. Det är snarare så att en norsk 

nationalistisk ram är förklaringsmodell (Svalastog 2006:123) och som sådan ett 

kolonialistiskt arv. Dekolonisering betyder inte att man förkastar alla teoretiska 

diskussioner och västerländsk kunskap. Det är snarare ett sätt att fokusera 

värderingar och världsbilder för att förstå teori och forskning från urfolkens egna 

perspektiv och på urfolkens egna villkor (Smith 1999:39). Rauno Kuokkanen vill 

skapa ett “urfolksparadigm” för den är ett sätt att skapa en diskurs på urfolkens 

premisser, värderingar och världsbild och den motarbetar också rasism. Ett annat 

skäl till att skapa begreppet är att den skapar och lyfter frågor för 

urfolkssamhället, det vill säga det lokala samhället där man hittar olika vägar till 

kunskap och teoretisering. Detta blir nya utmaningar till de normerande 

värderingar, världsbilder och kunskapsystem som gäller för storsamhället 

(Kuokkanen 2000:413f). Den amerikanska urbefolkningen lever inte i ett 

postkolonialt samhälle, inte heller de flesta andra urfolken i världen, men de lever 

i ett kolonialt kontrollerat samhälle. En kulturell dominans råder och därför råder 

också ofta ett språkligt förtryck (Gaski 2000:200). Metoder och teorier bygger på 

gamla koloniala traditioner som inte den undersökta befolkningen känner sig 

tillfreds med och som enligt Smith bör åtgärdas: 

Methodology is important because it frames the questions being asked, determines the set 

of instruments and methods to be employed and shapes the analyses. (Smith 1999:143) 

 
13 Jag har noterat liknande tendenser på samisk mark, där institutioner eller privata entreprenörer 
använder sig av samiska offerplatser för kurser i dokumentation eller schamanism, långt från den 
traditionella diskursen. 
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Rauna Kuokkanen skriver att urfolksfrågor i det nationella perspektivet har en 

mycket stark och medveten social och politisk agenda. Urfolkens kunskapssyn 

väger lätt i förhållande till majoriteten och så länge som man inte lyssnar till det 

lokala så kommer akademiker från urfolken att vara kvar i en marginell miljö och 

i en kolonial position. Forskaren har en klar anknytning till hemmiljön och söker 

kulturella uttrycksformer i språk, livsstil, strukturer och metoder (Kuokkanen 

2000:418). Kuokkanens argument ligger i detta fall nära Krupats nationalistiska 

tolkningsperspektiv. Grunden är att berättelser talar om vilka vi är. Detta 

inkluderar ursprung, förfäder, världsbild och kunskaper. Det är en spegelbild av 

vårt liv (Kuokkanen 2000:421). 

Tidigare folkloristisk forskning 

Frågeställningar om samer och deras kultur och ursprung har intresserat en 

mängd forskare i Norden genom tiderna, men också i Europa och Nordamerika. 

En stor del av forskningen har på ett eller annat sätt starkt anknutit till 

renskötseln och dess premisser. Folklore, är en generell term för verbala, andliga 

eller materiella aspekter i en kultur hos ett folk, oftast överfört via muntliga 

berättelser. Ett folk som delar ett geografiskt område, språk, etnicitet, delar också 

traditionella kunskaper, seder, traditioner, minnen, historier, sagor och sägner om 

det förflutna, om dagens situation eller om framtiden. Ett sådant verbalt material 

finns hos de flesta folk. Traditionen har oftast en hög ålder och i många fall har 

den nedtecknats i sen tid (Seymour-Smith 1986:120). I de isländska sagorna 

finns de tidigaste nedteckningarna av folkloristiskt material som berör samer. Just 

Qvigstad samlade in under 1800- och 1900-talet in samiskt folkloristiskt material 

publicerat i Lappiske eventyr och sagn I-IV (Qvigstad 1927 - 1929). Qvigstads 

samlingar räknas som klassiker och är ovärderlig i dokumentationen om samisk 

kultur. På svenskt område har Harald Grundströms nedteckningar och hans 

Lulelapsk ordbok (Grundström 1946-54) ett stort vetenskapligt värde. Även J A 

Nensén och bröderna Petrus och Lars Levi Laestadius har dokumenterat äldre 

folkloristiskt traditionsgods. Även forskare som Gustav von Düben (Düben 1977 

[1873]), Sigrid Drake (Drake 1979 [1918]) och Emeli Demant-Hatt (Demant-

Hatt 1922) har haft betydelse för det folkloristiska materialet i Sverige. Från 

finskt område skall Jacob Fellmans material nämnas. Hans dokumentation om 

jojk har betydelse för dagens forskning (Bäckman & Stoor 1996:71). Etnologen 
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Alf Arvidsson säger att ”...folklore-begreppet förtydligar den artistiska 

kommunikationens grupptillhörighet; det blir en poäng av att kommunikationen 

relateras till en grupp människor som har en sorts gemenskap, 

betraktaren/läsaren/forskaren förstår bättre vad folkloren handlar om i och med 

att den förknippas med en grupp för vilken den är meningsfull” (Arvidsson 

1999:21).  

 När det gäller folkloristiskt material har Uppsala och Stockholm varit 

framgångsrika genom institutioner som ULMA (Landsmål- och 

folkminnessarkivet i Uppsala) som idag är en del av SOFI (Språk- och 

folkminnesinstitutet) och Nordiska Museet, genom sin samiska avdelning. 

Forskare såsom Åke Campbell och Ernst Manker, för att nämna två namn, är 

personer som verkat för samisk folkloristik och etnologins framskridande under 

första delen av 1900-talet. Etnologen Phebe Fjellström14 doktorerade 1962 med 

avhandlingen Lapskt silver I – II (Fjellström 1962). Hon har även skrivit en 

övergripande beskrivning om samisk folklore i boken Samernas samhälle i 

tradition och nutid (Fjellström 1985:377-447). Fjellström utgår från folkligt 

traditionsgods som traderats genom i århundraden, främst sagor, sägner, visor, 

gåtor, ordstäv och andra folktrouppfattningar (Fjellström 1985:377). Faktum är 

att Fjellström ägnar den mesta uppmärksamheten åt sägner och deras olika 

funktioner. Sägner med historiskt innehåll och sägner med supranormalt stoff är 

två grupperingar på hennes uppdelning. Även det religiösa materialet såsom riter, 

magiska sedvänjor diskuteras av Fjellström. Hon bygger i huvudsak sin 

argumentation på Hans Mebius och Louse Bäckmans arbeten (Fjellström 

1985:422-447). Fjellströms arbete publicerades för 20 år sedan och en del nyare 

material har kommit ut sedan dess. Annars har det publicerats få folkloristiska 

artiklar eller monografier med samisk anknytning, vilket kan tolkas på den låga 

status folkloristik haft under den andra hälften av 1900-talet, särskilt i Sverige 

och Norge. Inte förrän boken Sami Folkloristics som publicerades vid 

millenieskiftet har det kommit ut ett större verk som berör samisk folklore 

(Pentikäinen et al. 2000). 

 Åke Hultkrantz har skrivit en artikel om studier i samisk folklore mellan år 

1950 till år 2000 (Hultkrantz 2000).  Han summerar att från 1900-talets tidigare 

hälft fanns det en stor mängd folkloristiska studier. Mestadels var det arbeten om 

 
14 Phebe Fjellström blev sedermera den första professorn i etnologi vid Umeå universitet.  
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det supranormala eller de nomadiska livsvillkoren som fanns då. Hultkrantz 

intryck är att det även under den senare delen av 1900-talet var samma 

forskningsfrågor som dominerade (Hultkrantz 2000:94).  

 I Finland har folkloristiken en betydande del i den vetenskapliga 

forskningen med namn som Erkki Itkonen, Lauri Honko, Juha Pentikäinen och 

Lassi Saressalo, men även i Finland har samisk folklore fått lite utrymme i 

förhållanden till det finska materialet (Pentikäinen 2000:134). Pentikäinen skrev 

en mycket uppmärksammad avhandling, De döda utan status, där kapitlet som 

handlar om samerna, kan ses som det första försöket att inkludera samisk folklore 

som en helhet in i finsk och skandinavisk folklore (Pentikäinen 2000:134). Lassi 

Saressalo beskriver på ett liknande sätt i sin studie Vad Nilla berättar för oss om de 

multibla dimensionerna i de andliga och muntliga kulturerna (Saressalo 

1987:233). Berättelserna om Kadja-Nilla en renskötare som hade en mycket stor 

renhjord under sin levnadstid måste beaktas i flera dimensioner. Historierna om 

honom florerade starkt, bland annat att han genom förbund med djävulen hade 

fått en så stor renhjord. I andra historier är han hjälten eller makthavaren. Det 

som spär på Kaddja-Nillas legendstatus är att han dör fattig och det kan förklaras 

med att han verkligen stod i förbund med andra makter under sin höjdpunkt av 

sin levnad. Berättelserna  beskriver det samhället som han levde i i nordligaste 

Finland och östra Finnmarken i Norge omkring sekelskiftet 1900. Saressalo 

beskriver också det vetenskapliga problemet utifrån de aspekter man som en 

forskare kan möta, för Kadja-Nilla har fortfarande en relation till de efterlevande i 

området, trots att han varit död sedan 1929. Saressalo diskuterar också hur man 

ska vidareförmedla den bild som kollektivet erbjuder (Saressalo 1987:251). 

  Stein R. Mathisen har på samma sätt som Pentikäinen och Hultkrantz 

gjort en genomgång av samisk folkloristik under 1900-talet men med Norge som 

utgångspunkt. Efter Just Qvigstad och Guttorm Gjessing är det främst 

antropologer, litteraturvetare och historiker som närmat sig folkloristiken under 

senare delen av 1900-talet, förutom Mathiesen själv. Han påpekar att mycket av 

det samiska materialet är skapad ur en diskurs där man som förtryckt, skapar en 

etnisk revitalisering och rättighetsfrågorna är i fokus (Mathisen 2000:124-125).  

 Internationellt har intresset varit stort för samiskt folkloristiskt material. I 

länder som Ungern och Tyskland har intresset och forskningstraditionen varit 

stark. Ett exempel på det är Wolfgang Schlachters berättelser om skogssamerna i 
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Malå (Schlachter 1958). Schlachter hade renskötaren Lars Sjulsson från Setsele 

som sin främste meddelare, bland annat berättar Sjulsson om hur kyrkan i 

Arvidsjaur brändes av fiender och hur man hämnades dem (Stoor 2004).15 En 

amerikansk forskare är Thomas A. DuBois som skrivit fyra samiskrelaterade 

folkloristiska artiklar. Han skriver bland annat om tolkningsmöjligheter i den 

oscarsnominerade filmen Ofelaš/Vägvisaren 1988. DuBois visar hur filmen kan 

tolkas från den som ser innehållet utifrån och jämför med den som ser det hela 

inifrån (DuBois 2000). DuBois har också utkommit med en monografi Lyric, 

Meaning and Audience in the Oral Tradition of Northern Europe (DuBois 2006) i 

vilken han bland annat studerar Johan Turis texter och Jonas Eriksson Steggos 

inspelningar. DuBois pekar på jojktraditionens unikum, men samtidigt visar han 

på jojkens likheter med andra sångtraditioner i norra Europa såsom fåraherdarnas 

sånger och lockrop. Han placerar även betydelsen av att tolka det som framförs i 

berättelser och sånger med episk karaktär och hur man gör det.   

Muntliga berättandet/performans i relation till jojk 

Etnologer, folklorister och språkforskare har under alla tider sökt information ur 

det muntliga materialet. Källorna för forskarna är bland annat urfolkens sånger 

och berättelser och två goda exempel är Johan Turis bok Muitalus sámiid birra 

(Turi 1987 [1910]) och Black Elk Speaks (Neihardt & Elk 1993 [1932]). I 

engelskspråklig litteratur benämns det muntliga berättandet som storytelling och 

idag använder sig bland annat samhällsvetare, psykologer och karriärvägledare av 

storytelling som en del av sin arbetsprocess. Jan Vansina är en av pionjärerna 

inom fältet oral history. Han menar att en muntlig berättelse har ett klart 

meddelande och det är information som tolkats i en människas minne och som 

sedan tolkats om via diskussioner och i interaktion med andra individer. Ett 

meddelande har därför en dubbel subjektivitet, sändarens budskap och 

mottagarens. Muntlig tradition är därför lokalsamhällets kulturella kunskap och 

traditionella kultur och som förs vidare från mun till mun, men som sällan  har 

skrivits ned (Vansina 1985:193ff). Macmillans antropologiska ordbok  (Seymour-

Smith 1986:212) anger att muntlig tradition är en informationskälla, inte bara 

om nutidens händelser utan även om gruppens historia. Det är också av vikt att 

 
15 Det finns många nedteckningar på tyska (se Bartens 2003). 
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involvera berättarens sociala kontext och hans/hennes förhållande till en 

lyssnande publik, därför att den förmodligen kommer att påverka hur traditionen 

framförs (Okpewho 1992:105).  

 Precis som andra evenemang har verbal konst en tidsram och en kontext 

med deltagare och talare. Händelsen är icke-repetitiv och kan inte såsom en 

skriven text framföras igen eller lyssnas på samma sätt en gång till. Är det någon 

som samtidigt dokumenterar kan det påverka hela föreställningen. En talare som 

är medveten om att han/hon är dokumenterad kan mycket väl anpassa sin 

framställning. Precis som en sportjournalist som försöker återge matchen eller 

loppet till ett annat medium, försöker också textskaparen (forskaren) göra 

likadant. Frågan är hur man identifierar muntligt material? Var det en 

performans eller något annat slags uttryck? Vilka var det förutom berättaren, 

sångaren och textskrivaren som var närvarande? Det är också viktigt att veta 

under vilka förutsättningar en inspelning gjordes (jfr Clements 1996). Elisabeth 

Tonkin lägger vikt på performansperspektivet och även på inifrån-

utifrånperspektivet (Tonkin 1998). Den som gör jämförelser mellan olika språk 

och kulturer stöter på svårigheter när händelser ska förklaras. Man behöver ge 

mycket förklaringar om bakgrund för att ge information till den oinsatte, det vill 

säga man vill ge signifikans. De som har erfarenheter inifrån har redan denna 

kunskap. Det är outsidern som måste ha explicita förklaringar för det som 

insidern tar för givet. 

 Det muntliga berättandets produkt är åtminstone en generation gammalt. 

Kunskapsprocessen är en överföring av meddelanden som sker över tid tills 

budskapet har försvunnit. Vansina visar att budskapets framställning sker i två 

huvudgrupper, kommunikation som presenterar nyheter och kommunikation 

som är en tolkning av händelserna. Nyheter ger information om något som hänt 

och som är okänt för mottagaren. Det kan också vara en ögonvittnesskildring 

eller en personlig erfarenhet som kan vara emotionellt laddad, personen kan ha 

varit delaktig i händelsen, det vill säga han/hon kan vara partisk. Nyheterna kan 

också vara fyllda av logisk information om vad som egentligen hände. Tolkning 

av händelser kan ge förklaringar till orsaksförlopp och svar på frågor om varför 

traditioner ser ut som de gör eller varför språkliga uttryck låter som de gör etc. 

Den muntliga produkten kan i många fall rymma minnen om händelser i det 

förflutna (Vansina 1985:3ff). Klassiskt exempel på hur reminiscenser från 
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förfluten lever in i sen tid är Nils Mattias Anderssons vuolle Renhjorden på 

Oulavuolie  ”Vårt minne/minnet om oss försvinner, försvinner/Vi glömmer och 

vi glöms/Vi är båda gamla.” (Arnberg et al. 1997b:26). Att glömma och att 

glömmas är signaler för ett äldre synsätt att dö, där ett kvalitativt begrepp på liv 

och död var gällande (Arnberg et al. 1997b:24ff, Kjellström, Ternhag & Rydving 

1988:84ff). Nils Mattias Anderssons vuolle får än större kraft utifrån Vansinas 

diskussioner och argument. Vansina menar att konserverad kommunikation kan 

passera flera generationer även om språket förändrats; innehållet i språket är 

bäraren av budskapet (Vansina 1985:18). Tonkin delar dock inte i alla delar 

Vansinas argument. Hon menar att historiker såsom Vansina letar efter 

stabiliteten i uppträdanden och söker efter stabila texter i permanenta 

meddelanden (Tonkin 1998:87).  

 Det finns en dynamik i det muntliga berättandet som har två olika 

riktningar om hur gamla traditioner berättas. Den ena har ett mer formellt språk, 

episka berättelser såsom Renhjorden på Oulavuolie är en typisk sådan. Den andra 

inriktningen har ett mer vardagsberättande innehåll, en så kallad narrativ, med 

två varianter som uppfattas som sanna/falska eller fiktiva berättelser. Ong ser 

dynamiken i ordet och det ljud som det innebär på följande sätt: 

En jägare kan se en buffel, känna lukten av den, känna smaken på den, och han kan röra 

vid den, då den ligger stilla eller är död, men om han hör en buffel är det bäst att han är på 

sin vakt: någonting håller på att hända. I denna mening är allt ljud, i synnerhet det 

muntliga yttrandet som kommer inifrån en levande organism, “dynamiskt”. (Ong 2003:45) 

Den historiska diskursen, eller bygone days, svunna tider, är ett fält som har plats i 

berättelser hos den spansktalande befolkningen i New Mexico (Briggs 1988:73). 

Ingredienserna är först och främst att det finns en personlig närhet bland 

deltagarna. Man känner varandra och hela ålderspannet finns representerat. Men 

den som talar om de svunna tiderna måste tillhöra den äldsta gruppen. De yngre 

kan vara med, men kan inte aktivt leda berättelsen. Den som berättar börjar alltid 

med en startfras "jag minns att...“ och då vet alla att det handlar om äldre tider 

och gruppen vet direkt berättandets regler. Talaren talar alltid till hela gruppen, 

även om det är en person som är mottagaren av berättelsen. Briggs visar hur 

genrerna skiljer sig i berättarstil. I de historiska berättelserna förekommer det 

sällan isolerad text i konversationskontexten. Motsatsen är hymner och böner där 
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mycket är isolerad text (Briggs 1988:59-99). Det innebär att i bönerna finns det 

redan ett färdigt manus klart som man ska följa, vilket styr performansen. Den 

som berättar om svunna tider i ett historiskt perspektiv har en större frihet för 

improvisation. En av Tonkins slutsatser i sina studier om muntligt berättande i 

Afrika är att den som berättar en historia i regel är formad av sina egna berättelser 

och anseendet och självbilden skapas av kontexten i framförandet och genom 

skickligheten att tala. Om berättarens roll i historien är med, så är beskrivning av 

dem själva en del av narrativen. Den ger dem auktoritet i hur man presenterar 

ämnet och deras attityd till lyssnarna (Tonkin 1998:50). 

 Begreppet performans är en artistisk aktion – en som gör folklore – och en 

artistisk föreställning, vilket inbegriper aktören, publiken och det sätt det 

framförs (Bauman 1977:4). Genom att identifiera performansens natur från 

vardagligt tal får vi fram litterär text (Bauman 1977:9). Performansen sker aldrig 

isolerat utan är en del av ett interaktivt skeende. Det pågår ett kommunikativt 

växelspel mellan aktör och publik och man kan inte tolka vad som sägs 

bokstavligen, utan man måste göra tolkningar ur sammanhanget (Bauman 

1977:9, 31). Robert Darnton menar att om vi vill förstå informanterna måste vi 

också försöka tänka som de. Han är medveten om risken att falla in i ett 

anakronistiskt tänkande, men anser att vi ideligen behöver ryckas ur en falsk 

känsla av förtrogenhet om det förflutna. Inte heller kan man använda sig av något 

sunt förnuft eftersom det sunda förnuftet i sig själv är en social konstruktion av 

verkligheten (Darnton 1987:8, 62). Det finns många budskap och meddelanden 

som försekommer simultant på flera nivåer under en performans. Den ökar med 

de visuella uttrycken, därför kan man säga att en performans är som tusen bilder, 

det vill säga den bör helst upplevas medan det sker (Toelken 1995:20). Berättaren 

lever i en tradition där det traditionella arvet finns med, men samtidigt kan 

berättarens impulser i stunden påverka det performativa skeendet. Det kan vara 

synekdokiskt, det vill säga att en liten del i performansen kan stå för en helhet 

som kan vara svår att uppfatta för en utomstående. Det kan med andra ord vara 

vanskligt att tolka berättelser om man bara lyssnar till vad som sägs och negligerar 

hur det sägs eller framförs. Keith Basso visar i sin studie Portraits of “the 

Whiteman” (Basso 1995) hur man använder sig av kodat språk i Western Apache 

Community of Cibecue, Arizona och hur man växlar språk i kommunikationen 
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mellan individer. Ett exempel är hur allt är och blir ett slags rollspel, en 

performans.  

[…a knock on the door. [J]rises, answers the knock, and finds L standing outside.]  

J: Hello, my friend! How you doing? How you feeling, L? You feeling good? 

[J now turns in the direction of K and addresses her.] 

J: Look who here, everybody! Look who just come in. Sure it’s my Indian friend, L. Pretty 

good all right! 

[J slaps L on the shoulder and, looking him directly in the eyes, seizes his hand and pumps 

it wildly up and down.]  

J: Come right in, my friend! Don’t stay outside in the rain. Better you come in right now. 

[J now drapes his arm around L’s shoulder and moves him in the direction of a chair.] 

J: sit down! Sit right down! Take your loads off you ass. You hungry? You want some beer? 

Maybe you want some wine? You want crackers? Bread? You want some sandwich? How 

’bout it? You hungry? I don’t know. Maybe you get sick. Maybe you don’t eat again long 

time. 

[K has stopped washing dishes and is looking on with amusement. L has seated himself and 

has a look of bemused resignation on his face.]  

J: You sure looking good to me, L. You looking pretty fat! Pretty good all right! You got 

new boots? Where you buy them? Sure pretty good boots! I glad… 

[At this point, J breaks into laughter. K joins in. L shakes his head and smiles. The joke is 

over.] 

K: indaa dogoyááda! [Whitemen are stupid!] 

För att förstå händelsen behöver man känna till vissa saker. L som är klanbroder 

till J kommer på besök till J:s familj. L knackar på dörren, något man inte gör 

lokalt och detta är en startsignal på att ett rollspel kan börja. J börjar tala engelska 

på ett sätt som vita gör och tittar L djupt in ögonen, vilket inte heller är i enlighet 

med traditionen. Noterbart är att L aldrig deltar i konversationen verbalt, för den 

står J ensam för och K avslutar den genom att säga indaa dogoyááda!, ’vita är 

dumma’ (Basso 1995:45ff).  Förståelsen bland alla aktörerna är gemensam; alla 

vet vad det handlar om. I en talgemenskap som består av tvåspråkiga individer 

kan kodväxling förekomma, vilket innebär att i samma samtal använder man 

båda språken om varandra. Man skapar en ny situation genom att byta språk. För 

att det inte ska missförstås så måste alla vara medvetna om normerna och det kan 
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gå fel om inte alla aktörer är medvetna om sin roll. Man kan sammanfatta Bassos 

studie om rollspelet om den vite mannen och likställa dem med sångerna om 

General Custer. De symboliserar vad man inte är, det vill säga man tillhör inte de 

vita. Barre Toelken har gett ett exempel på frågeställningen hur man kan göra 

sina tolkningar och vanskligheten att analysera vad som försiggår. The Kiowa 

Guard Dance Society, en grupp som består främst av krigsveteraner, dansar med 

beslagtagna vapen från Korea- och Vietnamkrigen. Denna dans utvecklades redan 

under 1800-talet när man hade som sport att ta trumpeten, jakthornet från 

trumpetblåsaren i det amerikanska kavalleriet. Att spela på detta horn måste ha 

haft stor inverkan på kiowa. Men vad betydde det? Var det en aggressiv symbolisk 

rit eller ett sätt att minska de vitas makt eller ett sätt att bara roa medlemmarna 

genom att sätta trumpeten i fokus? Det är en vild kreativitet som inte kan 

förklaras med rationella förklaringar och det är också ett poetisk uttryck enligt 

Toelken (Toelken 1995:24). 

Traditionell kunskapsförmedling  

Samisk traditionell kunskap vis-à-vis vetenskaplig kunskap är en fråga som har 

diskuterats sedan början av 1990-talet. Definitionen av vetenskaplig kunskap är 

diskuterad i den akademiska miljön och är välbekant för de flesta inom den. Ett 

sätt att beskriva kunskap kan vara att kunskap baseras på objektivitet, opartiskhet 

och ackumulation av bevis som tas fram via vetenskapliga metoder. Medan lokala 

kunskaper har andra byggstenar, där tolkningar bygger på traditioner, lokala 

förhållanden och en nedärvd förståelse (Svanberg & Tunón 2000). Borofsky har 

visat att vissa personer anses var mera kunniga än andra och att lokalsamhället har 

sina förutfattade meningar om vem som ska betraktas som kunnig. Det har visat 

sig att de kunniga kunskapsbärarna i många fall har svårt att hålla isär vad man 

lärt sig som barn och vilken kunskap man lärt av tidigare forskare eller genom 

tryckta böcker (Borofsky 1990:77f, 105). Elina Helander diskuterar vad 

traditionell kunskap är. Helander opererar med två sorter av perspektiv på 

kunskap, det vill säga rationell och intuitiv kunskap. Vidare beskriver hon den 

intuitiva kunskapen byggd på empiristernas syn, som i sin tur är indelad i tre 

olika kunskaper den praktiska, den implicita och den andliga kunskapen 

(Helander 1992:51). Den rationella kunskapen står för den offentliga 

vetenskapliga kunskapen som förväntas vara objektiv och står i opposition mot 
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den intuitiva kunskapen.  Johan Turi (Turi 1987 [1910]:163) skriver att jojken 

är minnets konst, lea okta muitingoansta och Paul Connerton (Connerton 

1989:2f) säger att minnet är beroende av vår erfarenhet och kunskap om det 

förflutna. Det som vi upplever idag och de symboler, händelser har anknytning 

bakåt i tiden. Vi delar erfarenheter i en social kontext och det sociala minnet är 

således kollektivt. Den kan knyta samman generationer, men också vara 

differentierande. I sin tur ger det en tradition, men traditioner är en modell av 

det förflutna enligt Handler & Linneken (Handler & Linneken 1986). 

Traditionen är mer ett symboliskt förflutet än ett neutralt sådant. Vi tar ingen 

hänsyn till om det funnits luckor i tiden eller om kontinuiteten saknas. Tradition 

är en symbolisk konstruktion, en tolkning och representation av det förflutna och 

är skapad av människor i nuet. Den representerar kontinuitet och den avbrutna 

kontinuiteten och den förändras ständigt (Handler & Linneken 1986:38ff). 

Jelena Porsanger menar att den samiska termen árbevierru kan användas i stället 

för begreppet tradition. Om traditionen kan ha luckor i kontinuiteten har arvet 

och seden som árbevierru står för värderingar som överbryggar diskontinuiteten 

(Porsanger 2005:29). Minnet är med andra ord det vi bär med oss som 

människor och traditionen kan vara praktikens handling. Vi skapar en tradition 

ur minnet. 

 Ett exempel på tradition som bygger på flera generationers kunskaper finns 

hos Waswanipi (Cree First Nation, Quebec) där varje fångst och jaktbyte är en 

”gåva”, djur är chimiikonow ’givet till oss’ eller chashimikonow ’givet till oss att 

äta’. Jaktlycka beror inte på skicklighet, tur eller mänsklig aktivitet. Det är djuren 

som representerar individer och som står i relation till människorna. Idag är 

Waswanipi kristna och man tolkar gåvorna som ett Guds tecken, andar eller att 

djuren ger upp sig själv. Gåvor kräver skyldigheter och reciprocitet, därför måste 

man ge bort mat för att få mer gåvor från andarna och djuren (Feit 1994:433f, 

Ingold 2000:13, 122). Äldre jägare berättar gärna historier om viktiga 

jakterfarenheter. Innehållet i berättelserna är ofta om hur man räddat byn från 

hunger, eller om omöjliga uppgifter som klarats av tack vare uthållighet och list. 

Berättelserna är historier om makt – personlig, social och andlig. De visar också 

om de äldres kunskaper och implicit att man ska visa äldre människor respekt. De 

flesta yngre lär sig dessa historier både som historier och även som utbildning i 

jagandet (Feit 1994:435). Borofsky visar att traditionell kunskap är dynamisk och 
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måste anpassas till det omgivande samhället, annars dör den ut och återfinns 

endast på museum. Traditioner förändras ständigt och den förändrar 

kulturbärarna under tiden (Borofsky 1990:145). Burch skriver att när 

kontinuiteten brutits och kunskaper om det gamla inte längre är tillgängliga får 

man använda sig av readback, vilket är en term där informanterna refererar till 

gammal kunskap från böcker de läst, istället för den kunskap man fått från sina 

föräldrar eller äldre generation (BurchJr. 1994:444). Vansina visar å sin sida att 

en tradition som spelas in eller dokumenteras inte dör med det. Traditionen 

kommer att fortsätta, förändras och troligen dokumenteras återigen. Därför är det 

viktigt att den som söker efter den traditionella kunskapen inte bara söker efter 

senaste dokumentationen, utan även söker bakåt i kedjan efter tidigare 

inspelningar (Vansina 1985:31). Walter Ong beskriver ett fall där den historiska 

kedjan bakåt är viktig. Han nämner bland annat om Brittiska uppteckningar som 

gjordes omkring 1900 om Gonjafolkets muntliga tradition. De berättade att 

Ndewura Jakpa, Gonjastatens grundare16, hade sju söner och som härskade över 

statens sju provinser. Två generationer senare när myten om staten nedtecknades 

på nytt, hade två av de sju provinserna administrativt försvunnit. I de nya 

berättelserna hade Ndewura Jakpa fem söner som härskade över fem provinser. 

Det kollektiva minnet hade glömt bort de två sista provinserna/sönerna och 

anpassats för modern tid (Ong 2003:62).  

 Harald Grundström står för en stor del av det material som jag har 

undersökt och i det finns mycket som kan karakteriseras som traditionell 

kunskap. Han har gjort några analyser på jojkar främst med vitermotiv och 

tolkningen av Jungfru Mariasånger. Grundström pekar på hur olika en term som 

muorrajuolgi ‘träben’ kan tolkas, ofta beroende på vilket område man kommer 

ifrån. I Karesuando är det en person som kallas Tattja-Niilas eller Muorrajuolgi, 

därför att han har en träprotes.17 “Farbror Niilas  klagade lå-lå-lå så här: jag var ett 

rörligt barn, då jag fick ett träben på min högra sida att promenera med nånnå-

nånnå; intill ålderns dag fick jag trampa alla dagar med träbenet nånnå-nånnå” 

(Grundström 1994:177). Till jojken hör ett svar “Lugna dig, Tattja-Niilas. 

Träbenet behöver inte kapas” (Grundström 1994:177). Av tradition så jojkar 

man sällan sig själv, även om det finns undantag. Vi får förutsätta att jojkaren i 

 
16 Gonja är ett kungadöme i norra Ghana 
17 Träbenet finns avritat i Ossian Elgströms Lappalaiset (Elgström 1919:133). 
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denna luohti har tagit rollen som Muorrajuolgi och han jojkar med andra ord 

inte om Tattja-Niilas. Han jojkar honom, det vill säga han är Tattja-Niilas i 

stunden han jojkar honom. Det ligger ett vemod över ödet som tvingat 

Muorrajuolgi att gå med denna protes från 15 års ålder fram till ålderns höst, 

men med svaret att träbenet inte behöver kapas får innehållet en komisk 

innebörd. Med andra ord, det kunde ha varit värre! Grundström jämför termen 

muorrajuolgi med Arjeplog och Jokkmokk, där samma term betyder att personen 

är duktig på att gå. Personen har god kondition och blir aldrig trött. En mycket 

positiv beskrivning för en nomad (Grundström 1994:177). I Arjeplogsområdet 

finns det ett antal jojkar som är tillägnade Jungfru Maria. Margareta Bengtsson f. 

1865, jojkade så här till Jungfru Marias ende son: 

La la la val datta gula  

nieid Marjan ai’dnel  

mii lii gul sun arbmogis 

vuodainis mu ferluttet 

valla valla valla va alla valla 

valla valla valla valla valla 

valla valla valla valla valla valla va 

__________ 

Denna hör 

jungfru Marias ende son 

som i sin barmhärtighet 

förlåter mig 

valla valla valla va alla valla 

valla valla valla valla valla 

valla valla valla valla valla valla va 

(Bengtsson 1943b) 

Denna vuolle är egentligen en vuolle till Jesus även om han inte nämns vid namn. 

Men vuollen visar Jungfru Marias betydelse och Grundström diskuterar hur 

Jungfru Maria tagit över rollen från Sáráhkká, som var en av de viktigaste 

gudinnorna i den samiska trosuppfattningen. Sáráhkká hjälpte kvinnorna vid 



KRISTER STOOR 

 

 
46

förlossningen och hon bodde under eldstaden i kåtan. Dyrkan till henne var 

starkt förknippat med julen (Grundström 1994:180). Det finns belagt på andra 

håll om Sáráhkkás/Jungfru Marias betydelse, bland annat Anders Poulsen som 

inför rätten förhördes om sin beslagtagna trumma. Poulsen vittnade i 

domstolsförhören att Maria var en av symbolerna som var avbildade på trumman. 

Hans Mebius skriver att man måste komma ihåg att Poulsen stod inför risken att 

dömas till döden och att vittnesmålet kan ha varit tillrättalagt och att det 

egentligen kan ha varit bilden av Sáráhkká (Mebius 2003:45f). Grundströms 

slutsats är följande:  

under kristningsprocessen Maria till slut kom att dominera över Sarakka och att låtarna till 

Sarakka kom att i stället riktas till Maria eller som man skulle säga enligt lapsk terminologi: 

Maria fick ärva Sarakkas låtar; man behövde ju bara ändra namnet. (Grundström 

1994:180)  

I vitermotivet som förekommer ofta i jojkmelodier skriver Grundström att vitra 

ofta med välbehag jojkade och när  

viterflickorna (gadniha-nieidah) stämma upp sina låtar (lavhnadih, juoigadih). Då kan 

åtminstone ingen manlig individ förbli oberörd. (Grundström 1960:52)  

Vitra kunde hjälpa till med vakten av renarna, när renskötaren behövde sova. 

Johan Persson Ragnefjäll jojkade Gidniha vuolle: 

jo nah kristáččie ben čuažžiel čuažiel 

die ben miesieh vuelgin bijjelan oaiven 

bijejela ja bijjel bena 

åija våija 

čuažžiel čuažiel die ben vuelgii 

bijjelan oaivien bijjel ainja 

alla vaija 

håla våla 

čuažžie lasta die ben vuelgii 

bijjelan oaiven bijjel oaivie 

ålå våija våla våla 

vuelggin oaivie 
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__________ 

ah, guffar, stig upp, stig upp! 

kalvarna har skingrats hit och dit, hit och dit 

om varandra, ja, hit och dit, åija våija 

stig upp, stig upp, hjorden gav sig iväg 

huller om buller alla vaija 

håla våla 

stig upp med detsamma, hjorden for sin väg 

huller om buller, huller om buller 

(Grundström & Smedeby 1963:56f) 

Återigen ser vi att jojkaren har tagit rollen som vitra och är den som varnar den 

sovande renskötaren. Det finns en nära relation mellan vitra och renskötaren. 

Vitra kallar renskötaren för gudfar, vilket tyder på att något slags förbund har 

slutits dem emellan. Grundström visar att vitra är vänligt inställd till 

människorna, men de är dock inte synliga för de flesta människorna. I regel är det 

viterkvinnor som varnar renskötaren, om det är möjligt att avgöra vitras kön i 

texten. Av Grundströms informanter, som han tar upp som exempel i 

viterjojkarna, är fyra män och två kvinnor (Grundström 1960), vilket tyder på att 

det inte behöver vara en typisk manlig upplevelse att möta vitra. Även kvinnor 

var med som renvaktare och det finns ett flertal exempel som belägger det. 

Margareta Bengtsson jojkar en vuolle Dulutj räi’dno-nieidah ‘Till forna tiders 

vallareflickor’: 

Vaj dah gul dulutj dulutj almažiia 

gula räi’dno räi’dnu nieidah nieidah valla mah gul 

iž’žin váiba iž’žin åđ’đá 

valla iž’žin bala luvvamiste 

gabmagiida jal vuod’dagiid 

iž’žin áddjáne mainag 

a åvdån bara räi’dnu 

bara räi’dnuhin gul valla 

ja be jui’gin valla valla 
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__________ 

Ja, forna tiders vallarflickor de tröttnade inte 

inte somnade de heller 

inte var de rädda för att få skor och skoband nedblötta 

inte lät de hindra sig av någonting 

utan de bara vallade och jojkade 

valla valla 

(Grundström & Smedeby 1963:22) 

De jojkar som finns i Grundströms material är några exempel hur man kan tolka 

innehållet i en jojktext och även försöka med hjälp av inspelningsprotokoll 

beskriva inspelningssituationen för performansperspektivets skull.  

Tidigare forskning om jojk 

Rolf Kjellström, Gunnar Ternhag och Håkan Rydving skrev i boken Om jojk en 

jojkbibliografi och vid publiceringstillfället fanns det 125 verk som behandlade 

jojk (Kjellström et al. 1988:154-160). Det är känt att ett antal 

doktorsavhandlingar kommit till sedan dess, på engelska, på samiska eller på 

något nordiskt språk, vilket visar att fältet jojk har intresserat många forskare 

genom åren. Sammanfattningsvis kan man säga att den forskning som berört 

jojken har en övervikt på den musikaliska aspekten.  

 K.B. Wiklund, professor i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet, som 

var tongivande i forskningen om samer vid sekelskiftet 1900 skrev 1906 en bok 

med titeln Lapparnes sång och poesi (Wiklund 1906). Wiklund är mycket färgad 

av dåtidens teoretiska paradigm, det vill säga de evolutionistiska tankegångar som 

byggde på Herbert Spencers teorier om samhällens utveckling från enklare till 

mer komplexa former (om Spencers teorier, se t.ex. Seymour-Smith 1986:102ff). 

Men af denna samma sång får man äfven till fullo se, hur primitiv och formlös den lapska 

poesin till största delen är. Förgäfves spanar man i det lapska originalet efter någon bestämd 

meter eller rytm eller rim eller sådant. Det är endast en prosaberättelse, föredragen under 

sång, den ena gången med de ena orden, en annan gång med i någon mån andra ord, 

således en joikad improvisation, där blott innehållet förblef ungefär detsamma genom 

tiderna, men den yttre formen tämligen hastigt växlade. I yttre afseende står således denna 
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sång på ett betydligt lägre och mera outveckladt stadium än den nyss anförda rytmen gjorde 

formen stadigare och mindre lämpad för godtyckliga ändringar. (Wiklund 1906:26f) 

Så skrev han om den samiska sångtraditionen och om den skogssamiska kulturen 

skrev Wiklund på detta sätt: 

Äfven här ser man sålunda ett exempel på att den svagare måste vika för den starke. Lyckligt 

är det då, om den svage kan öfverge sitt otidsenliga näringsfång och bli en kollega eller 

konkurrent till den starke, och på detta sätt har det sedan gamla tider gått i lappmarken och 

går ännu i allt större och större utsträckning. Alla skogslappar söder om Piteälfven kunna 

sägas vara bönder. (Wiklund 1901:56) 

Idag 100 år efter Wiklunds artiklar är de teoretiskt gammalmodiga och 

överspelade, men fortfarande är Wiklunds inflytande betydande. Hans 

autenticitetsdiskussion verkar ha haft stor påverkan på det politiska livet. Det var 

tydligt att det enda som har betydelse för hans godkännande inom till exempel 

jojkpoesin, var att lyriken skulle kunna beläggas i original och helst så långt 

tillbaka i tiden att det inte hade spår av annan kultur eller var skapad av någon 

person som levde i sen tid (Wiklund 1906:52). Angående jojktraditionen i Pite 

lappmark menade han att den hade ett visst inflytande från det skandinaviska 

musiklivet och poesin (Wiklund 1906:39). Det finns ett tveeggat tillvägagångssätt 

hos Wiklund; han söker det unika, det ursprungliga, och han vill därför inte 

finna inslag av moderna tillbehör som visar spår av anpassning från det moderna 

samhället. Samtidigt säger han att ”[l]apparne ha vanligen ett dåligt musik-öra, 

och därför jojka sällan på en gång två lappar så, att det stämmer, utan hvar och en 

på sitt behagliga sätt” (Wiklund 1906:8).  

 Inom den internationella forskningen kritiserade den kände antropologen 

Franz Boas den evolutionistiska forskningen som bland annat Wiklund stod för. 

Boas arbete påminner ändå mycket om K.B. Wiklunds tillvägagångssätt, trots att 

de tillhörde olika vetenskapliga paradigm. Ingen av de två ville se moderna inslag 

i den “primitiva” kulturen de undersökte. Charles Briggs och Richard Bauman 

beskriver Boas vetenskapliga arbete och visar att Boas valde informanter och 

medarbetare som kunde framställa den text han önskade. Helst skulle hans 

informanter kunna traditioner och minnas historier som inte skulle ha drag av lån 
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från det moderna samhället. Även Wiklund kritiserade det som var modernt, och 

argumenterade emot skogssamerna i Malå: 

...skogslapparne tyckas nu definitivt ha lämnat sin (och andras) egendom vind för våg och 

anse det vara bekvämare att jaga renar än att sköta renar. Den enda utvägen att bli kvitt den 

i dessa trakter ganska brännande skogsrenfrågan blir till slut den, att man alldeles afskaffar 

alla skogslappar i dessa trakter och förelägger dem antingen draga till fjälls med sina renar 

och bli fjällappar eller också lämna sina renar i fjällapparnes vård. (Wiklund 1901:46f) 

Även den samiske prästens Anders Fjellners epos Solens barn kritiseras av 

Wiklund som menade att det var ett verk som Fjellner själv komponerat och 

därför inte hade något historiskt värde (Wiklund 1906:47ff). Utifrån Briggs & 

Baumans beskrivning av Boas kan man se att det som förenar Boas och Wiklund 

är att båda ville skapa autentiska texter som inte visade någon påverkan från det 

moderna samhället och att urbefolkningsrepresentanter inte var medverkande i 

den processen (Briggs & Bauman 1999). 

 Karl Tirén var verksam samtidigt som Wiklund och var mycket påverkad 

av hans teorier. Skillnaden var emellertid att Tirén inte var en vetenskapligt 

skolad forskare. Det är intressant att notera att hans material ändock har fått stor 

betydelse för senare tiders forskning. När han i början av 1900-talet började 

samla in material för att dokumentera den samiska jojken använde han den då 

senaste tidens moderna utrustning, det vill säga den av Thomas Edison uppfunna 

fonografen. På så sätt kunde han komma runt de svårigheter som fanns för de 

forskare som enbart använde papper och penna för att transkribera noter och text 

(Ternhag 2000:19f). Ett av resultaten av Tiréns dokumentationsresor blev en stor 

monografi med titeln Die Lappische Volksmusik som publicerades 1942 (Tirén 

1942). Tirén publicerade ett antal populärvetenskapliga artiklar om sitt arbete 

och i dessa är han berättaren först och främst även om han också bär på ett 

evolutionistiskt tankegods (Edström 1998b:64, Tirén 1926:13). Tirén skrev att 

“...samernas sång genomgått alla grader av den omtalade utvecklingen från 

naturfolkets primitivaste yttringar till ett verkligt kulturstudium” (Tirén 

1928:295). Tirén gör även jämförelser mellan jojk och Wagners operor där varje 

person hade ett eget ledmotiv i föreställningen (Tirén 1942:36f), vilket vid denna 

tid ansågs vara det förnämaste inom det västerländska samhället. John Weinstock 

(Weinstock 2005) gör en jämförelse mellan Wagners ledmotiv i Der Ring des 



JUOIGANMUITALUSAT 

 

 51

Nibelungen och jojkens melodi och rytmik. Båda har melodi och rytmik som kan 

repeteras, men där jojken är muntlig behöver inte Wagners ledmotiv vara det. 

Med ledmotivet så vet den medvetna operapubliken att en person är aktuell i 

handlingen. Dessutom har harmonin, samklangen i ledmotiven, ingen egentlig 

början eller slut och rytmen kan dras ut i tiden (se t.ex. Chafe 2005:167, 234).  

 Tirén beskrev samernas sinne för rytm på följande sätt:  

samernas utpräglade sinne för rytm, anse de ¾ takt vara banal. Den användes i 

smädessånger till staloh och norska taxkrävare, vargen m.fl. Föremålet för smädelsen får så 

att säga ’dansa vals’ efter samernas joikning. (Tirén 1928:304)  

Både i ULMA:s material och Sveriges Radios material har jojkar i valstakt 

kommit med i repertoaren i Pite lappmark. Å andra sidan påpekade redan 

Wiklund i början av 1900-talet att den svenska musiken har gjort intrång i den 

samiska sångtraditionen. Detta stilskikt bör enligt Edström ha kommit under 

1800-talet, då durmelodier i större utsträckning kommer till Norge och Sverige 

(Edström 1991a:18, 26).  

 I boken och skivsamlingen Jojk, Matts Arnbergs del av arbetet rör sig mest 

inom den musikaliska sfären. Han konstaterar precis som Wiklund att jojkar 

inspelade i Arvidsjaurtrakten har ”...en mer eller mindre stark påverkan av svensk 

folklig melodik” (Arnberg et al. 1997b:46). Arnberg menar också att vissa jojkare 

från nordliga områden i Karesuando och Kaitum att deras melodier snarare är 

“visor än jojkar” (Arnberg et al. 1997b:44). Samtidigt skriver han att jojken 

rymmer en magi som hjälper människor att minnas och att syftet är djupare än 

att bara underhålla (Arnberg et al. 1997b:56). Arnfinn Stølen kritiserar Arnbergs 

påståenden och antyder att Arnberg ser skogssamisk jojk mer påverkad av svensk 

kultur än den fjällsamiska (Stølen 2001).  

 Precis som Tirén och ULMA:s personal trodde många att jojken var på väg 

att försvinna vilket också framgår av SR:s reseberättelse (Arnberg et al. 

1997b:2ff). De visar på en mycket intressant frågeställning och förklaring till 

varför inte jojk hördes. Som exempel berättar de varför inte kyrkoherden i 

Jokkmokk som talade samiska aldrig hade hört jojk; det var inte så konstigt att 

kyrkoherden i Jokkmokk inte hade hört jojk, då samerna undvek att jojka inför 

de religiösa myndighetspersonerna (Arnberg et al. 1997b:66). I Jokkmokks 

socken var læstadianismen väldigt sträng och att detta var ett problem för 
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insamlaren beskriver Karl Tirén i ett brev till redaktionen av Nya Dagligt 

Allehanda. Han beskriver om ett tillfälle när en kvinna hade jojkat in en vuolle i 

Kvikkjokk. Tirén ville glädja modern till jojkaren och i kyrkoherden Ahlfordts 

närvaro som tolk spelade han upp denna vuolle. Tirén beskriver hennes reaktion 

sålunda:  

Först började gumman gå fram och tillbaka som en tiger i bur, plötsligt måttade hon ett 

våldsamt slag mot fonografen med utropet “satans trolltyg”. Både reproducer och tratt 

förstördes, så att mitt arbete kunde fortsättas först sedan nya sådana efter telegraferats från 

Stockholm. (Tirén 1939) 

Tirén berättar i sina dagböcker att många kunde tänka sig att jojka, blott ingen 

annan hörde på (Tirén 1911:30, 41)). Detta visar att jojken fanns och levde i 

allra högsta grad, trots att den inte hördes offentligt.  

 Att jojk inte hördes offentligt kunde bero på religiösa orsaker, men det 

kunde också bero på att jojkarnas innehåll kunde vara personliga. I Tärnaby där 

Sveriges Radios jojkexpedition mötte och spelade in Nils Mattias Andersson och 

de beskriver honom och atmosfären där Andersson, ”…drabbas av att minnas 

livet på fjället, det liv han förlorat. Med tårarna rinnande utför de rynkiga bruna 

kinderna…” (Arnberg et al. 1997b:124). Arnberg berättar också om hur 

Andersson vid ett besök tolv år senare vid den gamla eldstaden vid den gamla 

boplatsen överväldigas av minnena från området. Andersson började jojka, men 

inte till expeditionsmedlemmarna, utan till någon annan icke närvarande person 

(Arnberg et al. 1997b:126). Ruong har tolkat Anderssons text från Arnbergs 

besök 1965. 

Makat i bränderna  

blåst  

här har Anna suttit  

och makat makat  

i bränderna och blåst blåst  

och här sitter också jag  

och makar i elden  

och blåser blåser  

och jag lägger på bränsle  
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för att få elden att brinna  

och jag minns  

få elden att brinna  

fram till det jag minns  

det är många år sedan dess  

ett gammalt minne  

jag är glad att få sitta här  

och maka i bränderna  

och blåsa blåsa  

som Anna gjorde  

(Arnberg, Nilsson & Öhrström 1965) 

I filmen som gjordes vid besöket läser Ruong sin tolkning. Arnberg skriver som 

ovan nämnt och att vid just denna händelse pratade Nils Mattias Andersson 

samiska och han talade inte till inspelningsgruppen utan till någon annan 

(Arnberg et al. 1997b:126). 

 Expeditionen 1953 fick till och med brev av jojkare som bad att de skulle 

förstöra deras inspelning på grund av att de hade blivit allt för personliga 

(Arnberg et al. 1997b:142). Arnberg och Unsgaard var väl medvetna om sin 

position. De kom utifrån och insåg att det innersta i jojkningen inte var lätt att 

komma åt (Arnberg et al. 1997b:78). En god hjälp fick de att komma vidare tack 

vare Israel Ruongs kunskaper om jojk och hans kännedom om det samiska 

samhället. 

 Olle Edström har musikaliskt analyserat Sveriges Radios inspelning från 

1953 i avhandlingen Den samiska musikkulturen (Edström 1978). Edström har 

inte bara analyserat Sveriges Radios insamling utan hade målsättning att ”...ge en 

total bild och beskrivning av den samiska musiken och dess plats, roll, funktion 

och utveckling” (Edström 1978:1). Edström har publicerat en rad artiklar, böcker 

och varit medverkande vid produktionen av LP-skivor under årens lopp och på så 

sätt varit tongivande inom den samiska musikforskningen sedan 1970-talet. Han 

har inte bara varit forskaren som utifrån tagit ställning. Han har också själv tagit 

del i den interna samiska debatten via recensioner, debattinlägg och så vidare. 

När han recenserade Sverre Kjeldsberg och Mathis Hættas LP-utgivning av Låla! 

blev det startpunkten för den interna samiska diskussionen om vad som är samisk 
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musik (Edström 1991b:145). När Edström ville ge en “total bild” av den samiska 

musiken på 1970-talet var detta möjligt. Idag, 30 år senare, vore denna uppgift 

en omöjlighet, vilket visar på den enorma utveckling som skett inom den samiska 

musiken. Ett exempel på denna utveckling som Edström visar är det magra 

resultaten av belägg för jojkar som är komponerade av namngivna personer före 

1978 (Edström 1978:21), men som med dagens skivutgivning är mycket vanligt. 

En viktig insats är Edströms transkriptioner och analyser av det insjungna 

materialet beskrivet i en bilaga till Sumlen (Edström 1991c). Musikaliskt har 

Edström analyserat centraltoner, takter, former, motiv etc. (Edström 1991c). 

Ibland kommer Edström in på problematiken om hur jojkar har traderats. Det är 

inte alltid självklart vem vuollen tillhört och som exempel tar Edström upp en 

vuolle som berör Per Persson som jojkar Till Lappland som han lärt av en flottare 

Kuri Pojk Abraham, men vuollen betraktas av andra som hans egen (Edström 

1991a:26). Vi vet att det bland skogssamer var vanligt att man under juni månad 

och även under andra sommarmånader tog anställning som flottare. Det behöver 

därför egentligen inte betyda att Kuri Pojk Abraham var etnisk svensk. Hans 

namn var Erik Lundberg (Arnberg et al. 1997b:185), vilket å andra sidan kanske 

betyder att han var svensk. Detta visar på jojkens dynamik och att en jojk som en 

gång haft en betydelse får med tiden en annan innebörd. Det visar också att 

kunskapen att jojka troligen också behärskades av andra än samer. Man kan 

jämställa frågan med Tana Majas luohti, som en gång i tiden var en personjojk 

till Tana Maja, vilket den fortfarande är, men i dagens nyare pop-, techno- och 

rockversioner kan man förmoda att majoritetens av dagens ungdom inte vet 

bakgrunden till den jojken. Det är just sådana aspekter Edström diskuterar i 

senare publikationer, hur musiken förändras och visar på dynamiken i jojken 

(Edström 1988, 1989, 1995, 1998b:66f). Samma problematik hur traditionen 

förändras diskuterar Edström beträffande hur en björnjojk kan framföras och hur 

den framfördes av  Magdalena Jonsson och Bengt Olofsson för hundra år sedan 

och hur Frode Fjellheim har tolkat denna i två versioner (Edström 1998a:148-

153, 1998b:72-79).  

 Gunnar Ternhag räknas tillsammans med Edström till dem som bidragit 

mest till jojkforskningens framsteg i Sverige. Ternhags bidrag En jojkares repertoar 

(Ternhag 1990) kommer jag att diskutera närmare i kapitlet om Jonas Eriksson 

Steggo. En utomordentlig utgångspunkt hos Ternhag är hans 
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performansperspektiv. Genom primäranteckningar och fältdagböcker kan man 

enligt Ternhag rekonstruera hur samtal flöt och just växelverkan mellan sagesman 

och dokumentatören, eller vad som utelämnas av jojkaren eller av 

dokumentatören (Ternhag 2000:11). Han påpekar att om rytm och jojkens 

svårigheter noteras i notskrift återstår problemen med att beskriva rösttekniken, 

samspelet mellan åhörare och utövare och inte minst gester och mimik 

(Kjellström et al. 1988). Några intressanta detaljer om berättandet i jojken som 

tonsättaren Johann Christian Hæeffner18 insåg, att tal och sång är nära knutna till 

varandra. Hæffner såg det som deklamation. Ternhag tolkar Hæffners notskrifter 

och gör bedömningen att slutet kan spegla trumslag (Kjellström et al. 1988:112-

114). Ternhag pekar på kollektivets roll i vilket jojkaren ingår och menar att i det 

sammanhanget kommer jojken till sin fulländning. Den förlorar sin natur när 

den kommer utanför den kända kretsen. Ternhag tycker att hans egen slutsats 

kan verka hård, men han menar att sambandet mellan jojk och traditionell kultur 

är i grunden relevant (Kjellström et al. 1988:73). Ternhag behandlar också Karl 

Tiréns liv som jojkinsamlare och han använder sig av Tiréns dagböcker. 

Uppföljningen av Tirénboken blev en CD-utgivning av Tiréns ljudmaterial 

Samiska röster (Ternhag 2003a) och en väl genomförd genomgång av de olika 

jojktraditionerna med biografiska data om jojkutövarna och om 

inspelningstillfällena. Ternhag har också publicerat boken Om jojk (Kjellström et 

al. 1988) tillsammans med Rolf Kjellström och Håkan Rydving. De tre täcker 

gemensamt tre/fyra olika perspektiv på jojken: etnologiskt, musik- och 

språk/religionsvetenskapligt. Kjellström har med samma tema publicerat ett antal 

artiklar och böcker där jojk ingår (Kjellström 1990, 2000).  

 I Norge har framför allt Ola Graff varit den som insamlat, dokumenterat, 

analyserat och publicerat artiklar och böcker om jojk. I Graffs avhandling Om 

kjæresten min vil jeg joike (Graff 2004) har han tagit fram jojkmaterial från en 

tradition som enligt honom är utdöd. Med det menar han en kulturell tradition 

som försvinner gradvis och som den gjort i Snefjordsområdet i nordligaste Norge 

(Graff 2004:253). Det är ett digert  material som är insamlat via fältarbete och 

personliga möten med informanterna. Graff diskuterar metodproblem med 

intervjuer om jojk. Till exempel om en informant bekräftar att han/hon känner 

till en jojk, kan det betyda flera saker. Personen kan jojken eller bara texten eller 

 
18 Tyskfödd tonsättare som levde mellan (1759-1833) (Kjellström et al. 1988:114) 
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melodin. Det kan också innebära kunskap om situationen när jojken skapades. 

Man kan få både jakande och nekande svar på en sådan fråga. Ett nekande svar 

kan betyda att man inte har hört jojken, fast man känner till bakgrunden till 

skapandesituationen (Graff 1993:405, 2004:18). Graff diskuterar också hur 

jojken uppfattas av människor som känner till endast de exoteriska, lättillgängliga 

förhållandena; de hör en melodi, medan den som uppfattar det esoteriska, 

svårtillgängliga, snabbt förstår de subtila nyanserna i budskapet. Graff kallar det 

för jojkens referensfunktion, när jojken syftar till ett objekt och när objektet självt 

blir besjunget av någon annan. Referenspersonen och lyssnaren sammanfaller och 

blir således en djupare kommunikation; det uppstår ett triangelförhållande, 

medan det i verkligheten är en dualism (Graff 2004:148, 166). Man skulle kunna 

säga att objektet speglar sig i sångarens ögon och ser sin personlighet beskrivas 

genom utövarens mun. Graff använder ofta begrepp som utdöd och undertiteln i 

hans bok “Om kjæresten...”  kan ge läsaren en bild av att all sjösamisk 

jojktradition är utdöd (Graff 1993:428, 2004). För min egen del är jag mycket 

tveksam till att använda begrepp som “utdöd” i dessa sammanhang. Det Graff 

visar på är jojkens föränderlighet och de problem som uppstår när traditionen 

förändrar sig. Beträffande estradjojkens genomslag med början under 1970-talet, 

delar jag Graffs funderingar på vad som händer med jojkpoesins innehåll och 

jojkens musikaliska uttryck. Jojken har fått en ny funktion och även blivit en 

etnisk symbol för samiskhet (Graff 2004:431f). Det har också kommit ut en ny 

hovedfagsavhandling i religionshistoria Joik i den gamle samiske religionen. Den 

behandlar och analyserar utvalda jojkar från 1600-talet till 1940 (Wersland 

2005). 

 Den amerikanske forskaren Richard Jones-Bamman behandlade i 

avhandlingen “As long as we continue to joik, we’ll remember who we are” (Jones-

Bamman 1993) jojken som ett verktyg för identiteten och som en kulturell 

symbol. Jones-Bamman är precis som Edström, Ternhag och Graff musikaliskt 

skolad, men skillnaden är den att Jones-Bamman bara använder två notskrifter i 

sin avhandling (Jones-Bamman 1993:116, 122). Han har intervjuat samiska 

artister och gör en analys över hur musiken haft betydelse för den samiska 

identiteten. Artister såsom Iŋggor Áillo Gaup, Frode Fjellheim, Lars-Jonas 

Johansson och Mari Boine berättar för Jones-Bamman om sitt förhållande till 

musiken och hur den har skapat den identitet som varit så viktig för deras 
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artisteri. När Jones-Bamman gjorde sitt fältarbete var Boine och Gaup redan 

etablerade artister medan Johanssson och Fjellheim stod i början av sina karriärer. 

Det gemensamma är att samtliga upplevde jojkens status stiga från ett stigma till 

en kulturell resurs (Jones-Bamman 1993:316). Detta var något som inte bara 

hände, utan var resultatet av en politisk kamp som hade sina rötter bland annat i 

kampen för Altaälvens bevarande i Finnmarks fylke under 1970-talet (Edström 

1988:6, Graff 1993:430, Jones-Bamman 1993:297). Jones-Bamman diskuterar 

jojkmiljön och han går delvis emot Jernsletten och Gaski när de beskriver 

jojkmiljön som både minskar och förändras. Jones-Bamman stödjer sina 

synpunkter på miljö utifrån Benedict Andersons teorier om imaginära samhällen 

(Anderson 1993). Definitionen på miljö och samhälle har förändrats i och med 

mediernas större roll i samhället. När den traditionella samiska miljön inte längre 

bara är den lokala gruppens ensak, har också andra samiska gruppers inflytande 

påverkat jojkmiljön, man påverkar varandra i större utsträckning (Jones-Bamman 

1993:395ff). Man kan kalla det för globalisering. När jojken blir en del av 

storsamhället kan man inte längre styra det från den traditionella miljön. Ett 

exempel på detta är Normo-Jovnna luohti; jojken har sitt ursprung i Karasjok i 

Finnmarks fylke i Norge, texten beskriver Normo-Jovnnas öden som björnjägare. 

Genom mediernas utveckling har Normo-Jovnna bland annat via Piera Baltos LP 

Piera Juoiga (Balto 1978) nått ut till den samiska gemenskapen. Jag har vid ett 

flertal tillfällen under de senaste 25 åren hört samisk ungdom, oavsett var de 

kommit ifrån jojkat denna luohti gemensamt. Normo-Jovnna har blivit en 

gemensam symbol för ungdomen; troligen vet få om den egentliga historien 

bakom denna luohti. Jojken har blivit så populär att den givits ut flera gånger av 

samiska grupper och globalt på skivbolaget Virgin Records utgivning av CD:n 

Chants and Dances of the Native Americans (SacredSpirit 1994), men då 

presenteras den som The Counterclockwise Circle Dance. Normo-Jovnna är 

därmed bortrövad från samerna i det globala perspektivet, men i det lokala 

perspektivet kommer den förmodligen för all tid vara samisk. Jones-Bamman har 

också studerat Sven-Gösta Jonssons musik och hans inflytande på samisk musik 

under 1960-talet (Jones-Bamman 2001) och den utvecklingen samisk musik haft 

sedan dess. Jones-Bammans titel From I’m a Lapp to I am a Saami indikerar just 

hur Sven-Gösta Jonsson använder sig av begreppet Jag är lapp mot Lars-Jonas 

Johanssons uttryck Jag är same (Jones-Bamman 2001:193). Detta visar på 
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skillnaden på tidsandan när Sven-Gösta Jonsson fick sitt genombrott 1959 mot 

när Lars-Jonas Johansson fick sitt trettio år senare 1991. Den förre slog igenom 

på nationell nivå i Sverige och blev riksbekant som “den rockande samen”. Fast 

egentligen sjunger Lars-Jonas Johansson Manne saemien leab, så jämförelsen 

lapp/same haltar, eftersom ordet lapp inte finns i de samiska språken. Men man 

kan dock ändå jämföra tidsandan med vilket språk man använder sig av, eftersom 

Sven-Gösta Jonsson använde sig konsekvent av det svenska språket i sina sånger. 

Lars-Jonas Johansson använder umesamiska när han vill uttrycka det samiska och 

svenska i sammanhang när det geografiskt lokala i Tärnaområdet är viktigt som 

han gör i dansbandet Noice Makers. 

 I Finland har det funnits många jojkforskare och den förste kände är Armas 

Launis. Han var musikaliskt skolad och gjorde sitt fältarbete 1904-05 i Finland. 

Launis var den förste som använde sig av fonografen som inspelningsmetod i 

jojkdokumentationen. I boken Lappische Juoigos-Melodien (Launis 1908) har 

Launis transkriberat 712 jojkar, de flesta från Finland. Man har också gett ut 

hans resebeskrivningar från hans resor (Launis & Järvinen 2004). Författaren 

Samuli Paulaharju som reste i de nordligaste trakterna i Nordkalotten skriver i 

Lappmarksminnen (Paulaharju 1977) om jojkens förhållanden.  

Ty inte ens lappen ylar eller för oljud utan mening, det är alltid innehåll i vad han sjunger. 

Voi, vilken liten karlstump/nun, nun, nun, nuu/ Voi, vilken liten karlstump/nun, nun, 

nun, nuu. När man tonsätter jojken, så får den ett sådant innehåll, som den småväxte 

Jouni-gubben förtjänar. Åhöraren förstår då lätt, att det jojkas just om Hammastunturis-

Jouni. (Paulaharju 1977:113f) 

Paulaharjus språk kan ibland vara lite vulgärt, men han har ändå lyckats fånga 

mycket av jojkens kontext i sin beskrivning. Han beskriver smått skämtsamt om 

de svenska samernas dåliga jojkning:  

Orjespojkarna jojkar mestadels mjukt liksom genom näsan, nynnar rätt mycket, nära nog 

hela tiden, inpassar något ord eller någon liknelse och nynnar sedan igen. Men Finlands 

lappar jojkar bättre på t och p vasst och hårt. (Paulaharju 1977:119).  

Under senare tid har forskare såsom Timo Leisiö, Erkki Pekkilä som bland annat 

har redigerat A.O. Väisänens forskningsmaterial (Väisänen & Pekkilä 1990:147-
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152) och Heikki Laitinen som beskriver jojkens olika sidor, både traditionellt och 

modernt (Laitinen 2003:277-288). Alla tre har utifrån ett musikologiskt 

perspektiv studerat jojken. 

 Jojkforskningen i Sverige har Olle Edström och Gunnar Ternhag varit 

framträdande de senaste trettio åren, men det finns även andra som studerat 

fältet. En av de som haft inflytande på jojkforskningens utvecklingen utan att 

synas är Inger Stenman. Hon kartlade Karl Tiréns material och gjorde den 

översiktlig för allmänheten. Stenman har publicerat sitt arbete i en CD-uppsats 

(Stenman 1997) och i ett flertal artiklar, där hon beskriver jojkerskan Maria 

Persson, som var den informant som gav det mesta materialet till Karl Tirén 

(Stenman 1995). Alf Arvidsson diskuterar tonsättare som komponerat 

konstmusik utifrån jojkuppteckningar, främst Karl Tiréns material. Arvidsson 

pekar på att den samiska musiken inte haft en plats i det svenska samhället. 

Samisk musik har med andra ord marginaliserats och framstår som bilden av “den 

andre”, det okända. Tonsättarnas intresse för jojkens kvalitéer har i samma stund 

inneburit att de omedvetet stött konstruktionen av “den andre” (Arvidsson 

1998). Detta visar Arvidsson när han diskuterar Peterson-Bergers symfoni Same 

Ätnam, där perspektivet är en person som ser det samiska samhället utifrån 

(Arvidsson 1998:12). Musikforskaren Folke Bohlin undertrycker också samma 

sak i sin artikel Om jojkarna i Peterson-Bergers samiska symfoni (Bohlin 1993).  

 I ett europeiskt perspektiv finns det ett stort intresse för den samiska 

jojken. Musikforskaren Doris Stockman beskriver strukturen i jojkens berättelser 

(Stockmann 1991a) och hon är en av få som tar upp genusperspektivet 

(Stockmann 1991b). Den ungerska forskaren Szomjas-Schiffert György som 

dokumenterat tre jojkare i Finland, kommer bland annat till den slutsatsen att 

jojk har ett schamanistiskt förflutet och inte behöver bara vara improvisation och 

att man även jojkar unisont (Szomjas-Schiffert 1996:65, 73f). Andreas 

Lüderwaldt har analyserat 350 jojkar från Karasjok och Kautokeino och en av 

hans informanter är den kände jojkaren Per Hætta (Lüderwaldt 1976). Susanne 

Ziegler har publicerat en katalog över Berlins etnologiska museums alla 

fonografinspelningar. I denna samling ingår Erich Wustmanns insamling med 56 

vaxrullar från Karasjok 1934 – 1936 (Ziegler 2006:319f). Johanna Domokos 

diskuterar varför jojken har överlevt och gör jämförelser med yoga (Domokos 

2006). De franska forskarna Yves Delaporte och Marie Roué har analyserat 286 
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jojkar från Kautokeino (Delaporte & Roué 1989). Ernst Emsheimer mest 

verksam i Sverige diskuterar den samiska jojkens förhållning till sibiriska kulturer. 

Han har också publicerat en rad artiklar om den samiska trumman (Emsheimer 

1964, 1991).  

Jojkens teoretiker 

Den förste same som beskrev jojken var författaren Johan Turi. Han var en 

pionjär och har med sin bok Muitalus sámiid birra kommit att betraktas som den 

samiska litteraturens fader enligt Samuli Aikio (Turi 1987 [1910]:5). Turis 

tillvägagångssätt är en berättelse där läsaren är med som åhörare och i berättelsen 

är jojken med som en naturlig del. Första gången han presenterar en jojk är 

vildrenens luohti i den första delen av boken, han beskriver en renskötare som får 

besök av en vildren och låter den para sig med sina vajor. 

Muhto son oaččui goit goddenáli, sus šadde bohccot dego gottit, nu šealgadat ja beavrrihat, 

ja dan olbmui šadde rievddalmas bohccot. Ja juohkehaš gáđaštii su bohccuid, go dat ledje 

olu čábbábut go iežáin. 

Gotti luohti 

Goddi, goddi, nana, nana, 

goddi, goddi, manat dego suoivvanas, 

goddi, goddi, nana, nana, 

voja, voja, čuovggadii dego silba, 

goddi, goddi, voja, voja, nana, nana, 

voja, dego čuovžaguolli.  

(Turi 1987 [1910]:53f) 

___________ 

Han fick i alla fall vildrensavkomma, hans renar blevo liksom vildrenar, så glänsande och 

högbenta, och denne man fick renar, som skilde sig från alla andra. Och alla avundades 

honom hans renar, eftersom de voro mycket vackrare än andras. 

Vildrenens låt 
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Vildren, vildren, nana nana,  

vildren, vildren, löper såsom skuggan,  

vildren, vildren, nana nana  

voia voia, glänsande såsom silver,  

vildren, vildren, voia voia nana nana  

voia, glänser såsom siken.  

(Turi 1987 [1917]:50)  

Turis kapitel om samernas sånger inleds med en fem raders beskrivning av jojk. 

En av de mer kända meningarna är:  

Dat lea okta muitingoansta nuppiid olbmuid. Muhtumat muitet vášis ja muitet 

ráhkisvuođain, ja muhtumat muitet moraštemiin. (Turi 1987 [1910]:163)  

__________ 

Det är en konst till att minnas andra människor. Somliga minnas i hat och minnas i kärlek, 

och andra minnas i sorg. (Turi 1987 [1917]:163) 

Turi skriver en episk jojk där läsaren hamnar mitt i en jojkberättelse om två unga 

par som är i färd med att fria för bröllop. Avslutningsvis så beskriver han en ung 

mans luohti och renens luohti. De sista fem raderna i kapitlet kommer en 

beskrivning av jojken som också ofta citeras. 

Juigamus lea dakkár, go lea rievttes čeahpes juoigi, de lea nu hávski gullat, goase čirrosat 

bohtet guldaleddjiide. Muhto go dakkár juoigit leat, guđet garrudit ja bániid gasket ja 

uhkidit goddit bohccuid ja velá isidanai, ja de dat leat ahkidat gullat. (Turi 1987 

[1910]:178f) 

__________ 

Jojkning är sådan, att när det är en riktig skicklig joikare, så är det trevligt att höra, att de 

som lyssna på det nästan bli gråtfärdiga, men när det är sådana joikare, som svära och skära 

tänder och hota att dräpa renar och till och med ägarne, så äro de tråkiga att höra på. (Turi 

1987 [1917]:180) 
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Om man överför Turis skrivande till direkt tal så befinner läsaren sig mitt inne i 

en performans. Bara den skillnaden att läsaren kommer aldrig att kunna påverka 

Turis text. Att Turi fortfarande citeras och diskuteras beror enligt min mening på 

att han beskrev en verklighet och verkligheten kan inte vara fel. Turi blir således 

en teoretiker vars teser testas om och om igen.  

 Nils Jernsletten inleder sin artikel Om joik og kommunikasjon (Jernsletten 

1978) med att diskutera Turi och han visar att en som inte känner till jojkens 

kontext tror att Turis text handlar om något annat än jojk och Jernsletten 

vidareutvecklar Turis tankegångar. Jernsletten har preciserat sina reflektioner: 

Joiken, luotti, er altså ikke en objektiv, karakteriserende musikalsk-poetisk beskrivelse av de 

mennesker som hører til i gruppen. Den avspeiler andres subjektive oppfatning av 

mennesket, eller av dyr eller landskap hvis det er det joiken er betegnet etter. (Jernsletten 

1978:110) 

Jernsletten skriver att en luohti inte existerar i sig själv annat än om kollektivet 

har anammat den och därför bekräftar en personjojk individens identitet i 

samhället (Jernsletten 1978:111). Vidare skriver han att när en människa dör så 

dör också hans/hennes luohti om personen glöms bort. Genom att vända på 

resonemanget och - menar han - att så länge individens luohti är ihågkommen så 

lever människan även om han är kroppsligen död (Jernsletten 1978:11). Detta 

synsätt styrks av Turis diskussion om jojk som minneskonst (Turi 1987 

[1910]:163). Även Rydving diskuterar termen liv som ett kvalitativt begrepp i en 

förkristen miljö och det återspeglas i jojken som minneskonst. Man lever så länge 

man är ihågkommen (Kjellström et al. 1988:84).  

 Jernsletten illustrerar hur jojkmiljön ser ut med en egen påhittad historia.19 

Att Jernsletten har en liknande berättelse som Turi i sin beskrivning kan tyckas 

vara en tillfällighet. Båda två beskriver ett frieri och vad som händer i samband 

med rivaler som konkurrerar om samma man och kvinna. Jensletten utvecklar 

och diskuterar också de metaforer som återkommer och som förstås av en som är 

inne i kulturen. Till exempel så beskriver Jernsletten att männen försökt jaga 

Loavdannjárgas lilla ripa, men ingen kunde jämföra sig med Áilun Begas lilla 

salongsgevär som i detta fall är en sexuell anspelning (Jernsletten 1978:117). 

 
19 Jernsletten vill inte illustrera med verkliga händelser eftersom de tillhör människor som 
fortfarande lever och deras privatliv går först (Jernsletten 1978:116f) 
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Jernsletten säger det inte rent ut, men det är mycket möjligt att salongsgeväret i 

detta sammanhang kan symbolisera mannens membrum virile. I det kvinnliga 

perspektivet beskriver Jernsletten hur rivalen till Ándena Elle jojkar hur räven 

lurar och hur ripan skrattar. I slutraderna kan man utläsa “ja bevku go bevku gu 

he he go he he” (Jernsletten 1978:117). Denna rad indikerar att Ándena Elle är 

en “skratthøna” vilket i detta sammanhang är nedsättande. För att göra en 

korrekt tolkning hade man behövt höra hur jojkaren Ánne använder rösten eller 

mimiken. Man får inte glömma att just denna episod som Jernsletten beskriver är 

påhittad, men som exempel är det ett mycket gott val. Jernsletten har också 

skapat en utveckling om vad som händer idag när Ándena Elle och Ailun Bega 

fått varandra och hur Ailun Begas kusin brukar jojka Ándena Elles luohti, nu är 

hon den vackra fågeln på Loavdanjárga (Jernsletten 1978:117). Exemplet som 

Jernsletten beskriver visar hur Ovlla som skapade luohtin från början där melodi 

och text genom flera turer förändras och där ursprunglige upphovsmannen inte 

kan påverka luohtins innehåll, för den är en del av kommunikationen inom 

samhället.  

 Om jojk som kommunikation är det många som beskrivit och ett flertal 

exempel beskrivs när det varit bröllop i Arjeplog. Tiréns dagböcker ger en 

beskrivning över ett nybyggarpar som har bröllop och där en mångfald av samer 

deltar. Stämningen är god med mycket jojk, men det finns inslag där stridigheter 

kommer fram, bland annat så vill “riklappen Bånta” jojka en smädessång till 

bönderna, vilket han hindras att göra. Även Tirén får kritik och smädessånger 

jojkas till ovänner på norsk sida (Tirén 1914-1915:4f). Tirén har dokumenterat 

en jojk, troligen från samma bröllop. 

Utne le avo ja hauske tanne  

Brutas li fauro 

Tanne lä tjåkonam svänska ja same 

ja lä te ko vieljatja ja åbbatja 

tal mia roligisjavos vänak 

Tirén lä ai tanne 

__________ 
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I dag ha vi trevligt här 

bruden är vacker 

Här äro både svenskar och lappar 

och vi äro vänner och syskon 

och den roliga och trevliga vännen Tirén är ock här 

(Tirén 1914-1915:20)  

Renskötaren och författaren Lars Rensund skriver om ett bröllop tre år tidigare 

1912 mellan Nils och Anna Lasko.20 Rensund beskriver händelsen som det största 

brölloppet någonsin. I Rensunds berättelse finns inga antydningar om etniska 

oenigheter, utan han beskriver ingående hur suparna och maten inmundigades. 

Tirén och Rensund är helt överens i frågan om jojkningen. Den främsta jojkaren, 

enligt Rensund (Rensund 1984:80) var Lars Erik Steggo, Gebno-Pera, som var 

brudgummens styvfar och han jojkade släktvuollen  

Slontja bardne juokalvasav (häjav. – brolåbev) tagai Rahpeni,  

nelje vareh juokalvassai pievdi  

Arvasav, Barturtev, Njasjav, Tjidtjakav 

 

__________ 

Slontjas son gjorde bröllop i Rappen 

Fyra fjäll bjöd han 

Arvas, Barturte, Njasja, Tjidtjak 

(Rensund 1984:80)  

Man kan anta att en nioårig Israel Ruong kan ha varit med vid samma bröllop 

som Rensund beskriver. Ruong var två år yngre än Rensund och Ruong är en av 

de samiska forskare som diskuterat jojkens roll i samhället. Att minnas, känna och 

jojka21 heter det kapitel som Ruong skriver i verket Jojk som ofta används som 

teoretisk grund i arbeten om jojk (Kjellström et al. 1988). Ruong använder sig av 

Turis resonemang och menar att det är “erinringens konst” som ligger i 

upplevelsen (Arnberg et al. 1997b:38). Ett exempel på en sådan upplevelse är 

 
20 Anna Lasko har lämnat flera bidrag av jojk till Karl Tiréns dokumentation. 
21 Ruong har publicerat samma artikel i Institutets för folklivsforskning skriftserie men där är det en 
annan titel Om jojkning. Att minnas, känna och återge (Ruong 1976). 
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tolkningen och översättningen av Mattias Anderssons vuelie Renhjorden på 

Oulavuolie. Ruong karakteriserar vuelien till Oulavuolie som en komplex jojk, 

där motivkretsarna flätas ihop (Arnberg et al. 1997b:24). Motiven är landskapet, 

renen och människan och de komplexa jojkarna innehållar delar av två eller tre 

motiv. Texten, melodin och rytmen ger bilden av livet och arbetet, “...en bild 

transponerad till och utmejslad i ett konstnärligt kraftfält, som från urminnes 

tider är helt samernas eget” (Arnberg et al. 1997b:14). Ruong kan för övrigt 

jämföras med de amerikanska etnopoetikerna Dell Hymes och Barre Toelken. 

Ruong förstår liksom Hymes och Toelken språket han översätter och han tolkar 

också texten mer än att han översätter den. Ruong gör poetiska översättningar av 

enkla texter som ibland till och med är vackrare än på originalspråket. Hans 

begrepp komplexa jojkar används av flera jojkforskare (se t.ex. Kjellström et al. 

1988). Att en jojk är komplex innebär att en vuolle som handlar om ett fjäll, 

samtidigt handlar om människor som levde där eller livet som levdes där. Det 

finns således flera parallella handlingar i en komplex jojk. Ruongs utveckling av 

Turis minneskonstteorier blir att vuollen fungerar som en slags inre resa, där 

jojkaren färdas i sina minnen till platser han eller hon varit på (Arnberg et al. 

1997b:24).  

 Ola Graff skriver att Per Hætta (1912-1967) var en musikteoretiker som 

stod i dörrposten mellan det gamla och det nya.22 Hætta har inte själv skrivit 

något, men han har medverkat i radioprogram och han är ofta med som 

informant i dokumentationsprojekt (Ziegler 2006:320). 

 Två författare/poeter som påverkat den samiska jojken är Paulus Utsi och 

Nils Aslak Valkeapää, dels genom deras inställning till jojken, dels genom deras 

beskrivning av jojken. I Valkeapääs fall har han inte bara beskrivit den utan han 

har utvecklat den, genom att använda den i olika sammanhang. Paulus Utsis dikt 

nedan framställer hans förhållande till jojken som känsloyttring och kraftkälla för 

sin fortsatta existens i livet. 

Leago su ohcalusa ruoktu juoigamis 

leago dat su jarron suonaid luotka 

 
22Graff kritiserar Hætta för att överdriva när Hætta menar att bilden av en person kan beskrivas bara 
genom att man hör melodin. Graff anser att bara vissa melodier är tonmålande som t.ex. jojken till 
haŋŋá ’alfågeln’ (Graff 1993:409ff). 
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leago miela loktemuša dárbu 

vai leago luonddu čábbodaga hearva 

Juoiggastan iežan dovdduin 

ohcalusain, gáibádusain 

vai juoigan daid lutke, ja 

oažžut iežan miela áššiid ovdánit 

Luonddu jienažat dolvot min viidodahkii ja guhkibui 

Olbmot geain iežaniin leat luođit 

sii hervejit iežaset eallima 

(Utsi 1992a:185) 

__________ 

Vår saknad bor i jojken 

I den finns bot mot förstelning 

Den höjer själen 

Den är måhända en utsmyckning 

som naturen kostar på sig ibland 

Jag jojkar vad jag känner 

Min saknad, min längtan 

får jojken fylla och uppfylla 

ge mig kraft att färdas vidare 

Dess enkla ljud för oss vida ut långt bort 

Människorna som har jojken 

smyckar sina liv  

(Utsi 1992b:185) 

I Utsis dikter återkommer jojken ofta i poesin, såsom  
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go jurdda jorggiha dáláš áigái  

de son morašmielain juoiggada 

dovdá iežas vártnohisvuođa  

go ii máhte dáláš buori dili  

ilolaš mielain vuostái váldit  

(Utsi 1992a:97) 

__________ 

 återvänd till nuet 

jojkar han sorgset 

oförmögen 

att glädjas 

åt det goda dagen trots allt ger  

(Utsi 1992b:97).  

Nils-Aslak Valkeapää skriver i förordet till Följ stigen (Valkeapää 1992:37, 51) om 

sitt och Paulus Utsis samarbete. Valkeapää skriver att Utsis jojkintresse satt djupt 

hos honom. Valkeapääs samiska titel Gielain gielain ‘snarar språket med språket’ 

anspelar för övrigt på Utsis tänkta trilogi,23  från Giela giela ‘fånga ditt språk’, 

Giela gielain ‘snara med orden’, där den tredje boken skulle ha blivit Gielain giela 

‘fånga med språket’ och Valkeapääs förord kan ses som den fjärde och kanske den 

sista i ledet (Valkeapää 1992:35). Valkeapää räknas för övrigt som  jojkens 

förnyare i och med hans stora produktioner inom både musik, poesi och konst. 

Han integrerar de olika konstarterna; musik blir konst, konst blir poesi, poesi blir 

musik. Man kan komponera de olika stilarna i all oändlighet och Valkeapää var 

just den typen av multiartist. Han skriver på tidigt 1970-tal i Greetings from 

Lappland  en kritik till motståndare av jojken på grund av religiösa skäl 

(Valkeapää 1983 [1971]:56f). Han såg det själv som en samisk nationalistisk 

manifestation att använda jojk. Även genuiniteten var självklart för Valkeapää, 

men det skulle ske i kreativitetens tecken och vara en naturlig del i 

sammanhanget. Bevarandet av en kultur utan att kreativitet och nytänkande 

innebar för honom ett stelnande som var förödande för en kultur. I en intervju 

 
23 Paulus Utsi hade planerat att ge ut en trilogi med dikter, men han avled i januari 1975. Hans 
andra bok Giela gielain kom ut postumt, författad tillsammans med hans fru Inger.  
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gjord av John Erling Utsi kan man tolka Valkeapääs citat som talande för hans 

inställning 

Om en kultur har livskraft, så lever den vidare, det hör ju till naturen att det gamla, trötta 

dör. Men om samekulturen är vital, kommer den aldrig att dö, även om det snurrar 

femhundra TV-satelliter runt jorden. En vital kultur tar dessa i sin tjänst och anpassar dem 

för sina egna behov. Och om samerna då kan – och vill fortsätta leva som samer så 

använder de sig av allt det nya. Och om de inte gör det, är det ett tecken på att de inte 

orkar det – att den kultur de lever i är gammal och kraftlös. (Utsi 1987:42).  

Om man rycker lös detta citat ur sitt sammanhang kan man tro att Valkeapää 

enbart var en modernist, men traditionen och historien var lika viktig för honom. 

Det visar inte minst hans diktbok Beaivi, Áhčážan (Valkeapää 1988) ‘solen min 

far’ som lika mycket är en historiebok som en poesibok där gamla fotografier 

integreras i texten (Gaski 1996:28). Inledningen börjar med något som skulle 

kunna vara jojk eller uttryck för en känsla, aaa/aaaaa aa aaaaa... Bilderna till 

texten är soltecknet med efterföljande fotografier på offerplatser. Boken slutar på 

samma sätt med något som också skulle kunna vare en jojk och en bild på den 

samiska trumman med soltecknet centralt på trumman som på nästföljande sida 

har hällristningar som bakgrund och med följande text:  

ja go visot lea meaddel 

ii gullo sat mihkege 

ii mihkkege 

ja dat gullo  

(Valkeapää 1988:371)  

__________ 

og når alt er forbi 

høres ingenting lenger 

ingenting 

og det høres  

(Valkeapää 1991:371) 
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Min tolkning av Valkeapääs hållningssätt till jojk är att jojken är ett medel som 

människan använder sig av. Den kommer ur naturen och den återvänder dit och 

människan är en del av den, i historien, i nuet och i framtiden. Valkeapää 

uttrycker det på följande sätt: 

Mon ráhkistan luođi 

muht’ de luohti lea munnje 

seamme go luondu 

mon ráhkistan luonddu maid 

in mon birge luondduhaga 

__________ 

Jag älskar luohtin 

men luohtin är för mig 

samma som naturen 

jag älskar naturen också 

jag klarar mig inte utan naturen 

(Utsi & Kalvemo 2002). 

Valkeapääs författarskap har analyserats i ett flertal avhandlingar. En av dem som 

har översatt, diskuterat och analyserat hans texter är Harald Gaski. Gaski är en 

textanalytiker och han har även diskuterat performansperspektivet liksom det 

musikaliska inom jojkens sfär (Gaski 1991).  
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JOJKEN SOM BERÄTTELSE 

Tre jojkare från Arjeplog, Arvidsjaur och Gällivare 

Den episka berättelsen 

Torkel Tomasson och Andreas Wilks, de svenska samernas första politiker, var 

bägge intresserade av jojk och hade klara uppfattningar om betydelsen av att 

jojken bevarades. Hallencreutz, Lindin och Rydving skriver i en biografi över 

Andreas Wilks att han uppfattade jojken närmast som ett kulturellt och 

symboliskt uttryck för en hävdvunnen samisk världsbild och livstolkning. Wilks 

jojkade inte själv i gudstjänstsammanhang men han hade inget emot att någon 

vid hembesök eller vid gudstjänst jojkade (Hallencreutz, Lindin & Rydving 

1983:54). Wilks var tydligen bekymrad över att de gamla kunskaperna i jojken 

var på väg att försvinna. Han var inte bara medveten om jojkens innebörd och 

det visade sig också att han själv var en duktig jojkare (Hallencreutz et al. 

1983:63). Wilks som var frälsningssoldat såg att jojken hade sin plats i samhället. 

Han verkade inte se något problem med sambandet kristendom och jojk, mer än 

att han själv inte jojkade i gudstjänsten. Möjligen kan man utläsa att jojk vid 

gudstjänst i vistena var accepterad men inte i själva kyrkans rum. Hallencreutz et 

al. har även skrivit ned efter Andreas Wilks följande jojktext: 

Renvallen 

Se, huru kraftigt renarna gå! 

Renhjorden försörjer eder så som den fordom försörjde farfar och farmor 

Denna egendom är för lappen det, som tänder lifvets flamma 

Hur böra vi ej tillse att det gamla arbetet skötes! 

Hur böra vi ej gifva vår kärlek åt det gamla arbetet! 

Renkons jufver giver oss vårt uppehälle 

Nog finnes det väl nya omsorger, som kräfva krafter, nog är det svettigt 
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mången gång att så arbeta, men det gamla arbetet är bäst för oss24 

(Hallencreutz et al. 1983:40)  

Vi har ingen samisk text att jämföra med, men “renkons jufver giver oss vårt 

uppehälle” indikerar klart och tydligt att det var en renskötsel där mjölkningen av 

renarna var primär. Även Torkel Tomasson skriver varmt om “lapparnas vuöleh” 

i ett brev till Karl Tirén, där han tackar för Tiréns föredrag och om han hade varit 

närmare så hade han “...säkerligen omfamnat” Tirén (Tomasson 1926b). 

Anledningen till brevet är att Tomasson vill att Tirén ska författa en artikel i 

Samefolkets Egen Tidning, som Tomasson var redaktör för. Tomasson meddelar 

i marsnumret att i juninumret kommer samernas vän, Karl Tirén, att medverka 

med en artikel (Tomasson 1926a:8). I juninumret skriver Tomasson i ingressen 

om betydelsen av jojk  

...vi i det mesta makat undan samepolitiken och annan materiell ävlan för att i stället stilla 

våra sinnen och taga del av en intressant utredning om musiken och tonerna, vilken ädla 

konst de gamla kulturfolken ansågo tillhöra gudarna, och vilken konst har sitt ursprung i 

människoröstens förmåga att genom växlande rytm och olika tonlägen återgiva själslivets 

djupaste yttringar, rörelser och skiftningar. (Tomasson 1926a:8)  

Tomasson har publicerat tre jojkar som han själv25 har nedtecknat och två av dem 

är episka sånger. En vuelie om vargen som Anna Sofia Vinka brukade jojka, 

återges här nedan. 

Suolen Gievrä, 

alleh mo atsoln, 

tsuvveh peinokob, 

alleh mo altot tjieroto, 

jus tåb tak, te kålke 

ietne-kierkak to tjerotet 

__________ 

 
24 Jojk upptecknad och översatt av Valdemar Lindholm efter Andreas Wilks. Publicerad i 
Stockholms Dagblad 8/1 1917. 
25 En av jojkarna Den olycksbådande smörkitteln har hans bror Nils Tomasson nedtecknat, men 
Torkel Tomasson har gjort analysen. 
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Du, traktens snabblöpare, 

kom icke över mig, 

trava vid sidan, 

kom icke mina renkor att gråta, 

om du det gör, skola 

män född av kvinna komma 

dig att gråta 

(Tomasson 1921:6) 

Vargens vuelie hade Anna Sofia Vinka lärt av farmodern Margareta från Arefjäll i 

Vapsten. Jojken är en överenskommelse med vargen, att om den springer på sidan 

om renhjorden så får han leva. Män född av kvinna, det vill säga människan 

kommer att skada vargen som hämnd. Visserligen är alla män födda av kvinnor, 

men i detta fall fungerar begreppet som ett hot. Det sägs visserligen inte män, 

utan ietne-kierkak, det är ingen genusbestämning utan det är sammanhanget som 

ger tolkningen. De som var kända vargrännare var uteslutande män och därför 

översätter Tomasson termen till män födda av kvinna. De tuffaste av karlar 

kommer att jaga vargen och en riktig vargrännare ger aldrig upp. Det visar det 

antal vargjojkar och berättelser som finns och jojkar om vargrännare. Turi ägnar 

till exempel ett helt kapitel åt vargrännaren O.N. Svonni (Turi 1987 

[1910]:102f). Anna Sofia Vinkas vuelie fungerar med andra ord som ett icke–

angreppsavtal mellan vargen och familjen. Tomasson har också upptecknat 

Guöuten vuöle ‘skidans sång’ år 1919 efter Kristina Nilsson-Stemp född 1852 från 

Vilheminafjällen. Vuelien har episk karaktär. 

Barnie: Ajjem, ajjem, derjol enje monjen dräuka! 

Gälle: Guoppoh galk ännje? 

B: Galkab niejten guojko. 

G: Jasså, die galkab derjolit Gåssie galk otnet? 

B: Dan våkkon. 

G: Jah, dan våkkon mängegätjesne, pierjadakken Båte eketen! Barnie ujte bådela dan 

eketen. 

G: Årro annje dasnie gåsek jerrets-jejjen vuöste. 

B: Majtel ernjateb? 

G: Nån ernjat Ikkot mattie jejjen dakko båtet. Barnie goldela, dräukite gättjeta ja ussjeta, 

nå, tjappes läkkos dräukah. 
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- Barneme nakksteme, gälle gåsksta: >>Tjuöttjel, barnem, tjuöttjel, juötel guokso! >>  

Barnie hojketa: >>Hö-y, juöte gokkeb (nakksteme)!>> 

G: Juksetiste dallie varkaj! Barnie juksetasta, jah gå dräukaj nälle båtem, die gälle jätta: 

>>Mujteh dallie barnem, mujteh dallie!>> 

B: Nåu såtne mujta. 

G: Gås gåten lekke båtah (Juöjkest): tsajh, tsaj, bätsetje, tsajh, tsaj, bätsetje, dallel båtab, 

dallel båtab.  

– Barnie tjuöjkesejasta ja vuöleb läjska: >>Huj, huj, guöte, huj, huj, guöte, mo juttels guöte, 

smakkoke, juttieh dallie, juttieh dallie!>>  

Barnie åjaldattem gällen vuöleb, guöute jåtta gåsek gåte råkneje ja tsuopkena;  

barnie hujkta: >>Hö-y, buöreb li juölke tsuöpkenem än-kå dat mo jottels juölke-bielie!>> 

__________ 

Pojken: Farfar (morfar), farfar, gör ett par skidor åt mig! 

Gubben: Vart ska’ du? 

P: Ska’ till flickan. 

G: Jaså. Då ska’ jag göra dem. När vill du ha dem? 

P: Den här veckan. 

G: Ja, i slutet på veckan, om fredag. Kom på kvällen! – Pojken kom den kvällen. 

G: Stanna här till morgonsidan! 

P: Mån tro, om jag hinner då? 

G: Nog hinner du. Inte kan du komma dit på natten. 

 – Pojken lyder gubbens råd, betraktar skidorna och tänker: vackra äro de.  

– Pojken har emellertid somnat (tungt), gubben väcker honom: >>Stig nu upp, min gosse, 

kom nu ihåg!>> 

P: Nog kommer jag ihåg. 

G: När du kommer i närheten av kåtan, skall du jojka: tsajh, tsaj, bätsatja (högerskidan), 

tsajh, tsaj, bätsatja, nu kommer jag, nu kommer jag.  

– Pojken ränner iväg och stämmer upp en vuöle: >>Huj, huj, skida (vänsterskidan), huj, 

huj, skida, min präktiga löpskida, löp nu, löp nu!  

– Pojken har emellertid glömt gubbens råd och vuöle, löpskidan glider (i full fart) mot 

kåtans ytterkant och går av.  

Pojken utbrister bedrövad: >>Aj, aj, det hade varit bättre, om benet gått av än denna min 

präktiga löpskida!>> 

(Tomasson 1938:8) 
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Tomassons egen analys fäster uppmärksamhet på skidan och särskilt åt 

vänsterskidan som gett namn till jojken, guöte.26 Han skriver också att texten 

kräver jojkning, men att detta inte fungerar, utan man får “...nöja sig allenast 

med de stumma orden” (Tomasson 1938:8). Vuelien är absolut episk. Det finns 

en berättelse som har en början, en mitt och en avslutning. Den gamle står för 

kunskaperna och visdomen, medan pojken är ivrig och ungdomligt naiv. Han 

glömmer bort den gamles jojk som inrymmer klokhet barnie åjaldattem gällen 

vuöleb, vilket slutar med att skidan går av. Faktum är att han jojkar vänsterskidan 

och den är svårare att ersätta än ett brutet ben som läker ihop. Innebär slutet i 

vuelien att frieriet till flickan inte blir av? Man kan också tolka historien så att 

man måste vara tillräckligt vuxen och mogen innan man gör friarfärder. Frieriet 

bryts på samma sätt som skidan gör. Den olycksbådande smörkitteln är efter Matts 

Jonsson-Borgström, född 1938, renskötare i Börgfjället, Dorotea socken 

(Tomasson 1939). Denna vuelie är enligt Tomasson traderad i generationer. 

Sådne li vuojegiebneb sjövemene. 

Bienje derk rökeje. 

Vejleteb, kie dele båta. 

Niejdem båta tjäron, båta tjäron. 

Fejfie, fejfie, vanesjen barsje, 

fejfie, fejfie, vanesjen barsje! 

Gettjelab, mi die fatos. 

>>Dåtne, vanesjen sjlajper, månneb bejstem!>> 

Bukseb farman, suölöt, suölköt: 

>>Valdet galgeb, valdet galgeb.>> 

Tjuottjelestab bejese - 

vuojegiebnie biejstanam 

Bukseb fateb, gurgeleb dakko: 

fatie derke gajkanasta, fatie derke gajkanasta. 

 
26 Tomasson har skrivit en artikel om Skidrännan och de oliklånga skidornas uppkomst (Tomasson 
1928) 
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>>Fejfie, fejfie, vanesjen barsje, 

fejfie, fejfie, vanesjen barsje, 

mejlitj anje dåtne? 

Viber guörpesjen sjienje?>> 

Ölene guojguo 

vuöresaldie däpped båtab, 

gulejeb: >>mibist dele tjöre, mibist dele tjöre?>> 

Mana tjöre; 

jergeteb båstede ölene guojguo 

die måjtebe atjeb viletit 

makkeres mana lä die, makkeres mana lä die. 

Måtosne ja gakkosne li ditte; 

delie måjtejeb ölene guojguo, 

vuöresaldie däppede båtab. 

Niejdem gukkes nakker uoreminie, gukkes nakker uoreminie. 

Fejfie, fejfie, vanesjen barsje, 

fejfie, fejfie, vanesjen barsje. 

Dalie batselib däinie otje tjajketjine 

ja däi guktene vuöresenie,  

guötseteman däjdie, guötseteman däjdie. 

Giengels, giengels sårguo tjatseb 

månne läb galam dannie vierdanisnie, 

innan månne läb suölkadam, suölkadam. 

__________ 

Han höll på kärna smör i kitteln. 

Hunden ger skall. 

Han tittar, vem kommer nu? 

Flickan kommer gråtande, kommer gråtande. 

>>Å, vilket elände, å, vilket elände.>> 
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Han frågar, vad står på? 

>>Du, din eviga pratmakare, har förfört mig.>> 

Han tager henne i famnen, lugna dig, lugna dig: 

>>Jag skall gifta mig med dig, 

jag skall gifta mig med dig.>> 

Han reser sig hastigt upp - 

smörberedningen [är] fördärvad. 

Han griper hastigt efter en renvåm, 

häller innehållet ur kitteln i den, 

men våmmen går sönder, våmmen går sönder. 

Å, vilket elände, 

å, vilket elände, 

vem är egentligen du? 

Kanske är du endast en olycksbådande kvinna? 

Han hastar bort till renhjorden 

men på återvägen från dem, 

hör han: >>vad är det som gråter, 

vad är det som gråter?>> 

Det är ett barn som gråter; 

då vänder han tillbaka till renhjorden, 

men så erinrar han sig, 

att han först skall titta efter, 

hur det barnet ser ut, 

hur det barnet ser ut. 

Välskapat var det barnet, 

men så erinrar han sig sitt ärende 

att gå till renhjorden och flickans föräldrar igen; 

men när han återkommer från dem, 

finner han flickan sovande den långa sömnen, 

sovande den långa sömnen. 

Å, vilket elände, å, vilket elände. 
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Så blev jag efter 

med detta lilla pyre 

och de två åldringarna 

att vaka över dem, att vaka över dem. 

Djupt, djupt sorgevatten har jag vadat 

igenom i denna världen, 

innan jag lugnat mig, innan jag lugnat mig. 

(Tomasson 1939:24) 

Tomasson har kommenterat innehållet. Han ser motivet som den eviga kärleken 

mellan man och kvinna. Gettjelab, mi die fatos/Dåtne, vanesjen sjlajper, månneb 

bejstem!/Bukseb farman, suölöt, suölköt/Valdet galgeb, valdet galgeb. (Han frågar, 

vad står på?/Du, din eviga pratmakare, har förfört mig/ Han tager henne i 

famnen, lugna dig, lugna dig/Jag skall gifta mig med dig/jag skall gifta mig med 

dig.) Min tolkning av vuelien är att mannen i historien lovar att gifta sig med den 

unga kvinnan, men försvinner från henne för renarnas skull, men samvetet och 

kärleken till sin blivande avkomma gör att han vänder tillbaka och tar sitt ansvar. 

Hans fästmö dör i barnsäng och han måste inte bara ta hand om barnet, utan 

också flickans föräldrar. Vuelien inleder med att den unge mannen blir störd i sitt 

arbete som kräver koncentration. Han kärnar smör av renmjölk. Tomasson 

påpekar det nyckfulla i just detta moment och ett misslyckande är ett omen, 

något olycksbådande (Tomasson 1939:24). Mjölken är på väg att gå till spillo och 

den unge mannen försöker rädda renmjölken genom att hälla den i renvåmmen 

som dock går sönder.27 Fejfie, fejfie, vanesjen barsje ‘Å, vilket elände’ som den 

unga kvinnan uttrycker sig i början, sedan perspektivet växlar i sången mellan de 

två huvuddeltagarna. Först är hon gravid vilket kommer att påverka hennes liv 

och det påverkar den unge mannen som blir störd i sina planer i livet. Flickan 

drabbas av den stora sömnen. Eländet som hon säger i sången har på så sätt nått 

sin kulmen; hon får plikta med sitt liv. Kvar blir barnet som föds till livet utan sin 

moder. När den unge fadern inser att kvinnan som bär hans barn sover den långa 

sömnen, det vill säga ligger död, säger han fejfie, fejfie, vanesjen barsje ‘Å, vilket 

 
27 Att kärna smör eller att ta hand om renmjölken betraktas som främst kvinnans arbetsuppgifter, 
ibland har dock även männen deltagit i osttillverkningen. Tomasson kommenterar dock inte det 
ovanliga att en man kärnar smör, vilket kan betyda att det trots allt inte var helt onaturligt.  
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elände, å, vilket elände’. Han har tagit över hennes elände som hon inleder texten 

med. I frustration inser han att han får ta ansvar, inte bara för sig själv utan också 

för tre andra människor (barn och svärföräldrar), dessutom är han utan fru. Det 

framkommer inte att det är någon kärleksförklaring till fästmön, utan snarare 

enbart till deras gemensamma barn. När den unge mannen funderat över sin 

situation övergår frustrationen till kärlek och sedan till sorg och reflektion över 

större perspektiv. Fejfie, fejfi, vanesjen barsje  ‘å vilket elände’ blir en markering i 

texten att ett perspektivbyte skett. Om man överför händelserna i en schematisk 

bild enligt min tolkning ser det följande ut: 1. elände (kvinna – gravid) -> 2. 

elände (man – ofrihet) -> 3. elände (kvinna – dör) -> 4. elände (man – ansvar) -> 

5. glädje (man – kärlek till barnet) -> 6. reflektion (man – sorg). Man kan se 

berättelsen som en didaktisk sång som handlar om en tillfällig ungdomlig 

förbindelse som resulterar i att flickan blir gravid och dess konsekvenser.  

Nils Petter Svensson jojkar sin far 

Nils Petter Svensson (1884 – 1963) var renskötare inom Mausjaur sameby i 

Arvidsjaur socken. Svensson förekommer som informant både inom ULMA:s 

insamlingar på 1940-talet och i Sveriges Radios insamling på 1950-talet. Han har 

också varit sagesman till Ernst Manker på Nordiska Museet (Manker 1968). I 

ULMA:s jojkprotokoll som beskriver när ett antal jojkare hade samlats för att 

jojka och berätta för ULMA:s fältarbetare28 står det att Nils Petter Svensson bland 

annat jojkade en vuolle om väntan på att morbröderna Johan och Lars Mattsson 

som en morgon skulle komma hem med fågel från jakten. Svensson jojkade “med 

ganska öppen mun och inte oful fast något pressad bariton.” (Moberg 1943:9). 

Det är tydligt att Svenssons performans har en berättande karaktär enligt 

Moberg. Svensson använder gester och innehållet är gärna om livets händelser. 

Nils Petters Svenssons morbror Lars Mattsson återkommer i flera berättelser, 

bland annat hur morbrodern ville lära sig “trollkonster” av en “trollkunnig” 

(Moberg 1943:10). Det är slående hur denna berättelse om den “trollkunnige” 

växer fram under performansen inom gruppen som sitter tillsammans. Under 

gruppens möte rör sig samtalsämnena ofta om det supranormala som vittra, om 

nåjder och så vidare. När N.P. Stenberg berättar om hur hans farbror som skulle 

 
28 Den 27-30 augusti 1943 samlade ULMA sina informanter. Detta är tiden för 
storstämningshelgen då alla samer i området samlas i ”Lappstan” i Arvidsjaur. 
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lära sig att spå, vilket enligt protokollet skulle ha skett på 1720-talet.29 Som ett 

resultat av berättelsen om N.P. Stenbergs farbror är det naturligt att Nils Petter 

Svensson talar om sin morbror som hade liknande nåjdförmågor som Stenbergs 

farbror. Berättarna växlar position, ibland är de åhörare och ibland talare. Nils 

Petter Svensson återkommer vid ett senare tillfälle om samme man som varnade 

kvinnorna för att undersöka nåjdens medicinskrin (Moberg 1943:10). 

 

Bild 2 Nils Petter Svensson  tillsammans med sin hustru på trappan i sitt hem i Borgsjö. Foto: 
Ernst Manker. Publiceras med tillstånd från Nordiska Museet, Stockholm. 
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29 Den faktiska tiden försvinner i berättelser, N. P. Stenberg var född 1881 och hans farbror skulle 
ha varit aktiv 160 år före det. Farbror står i detta fall troligen för ett begrepp på en äldre person.   
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I Sveriges Radios inspelning 1953 bidrar Svensson med 10 stycken vuolle och alla 

är personjojkar. Kännetecknande för alla hans inspelade jojkar är känslosamheten; 

harbme båhta ‘sorgen kommer’ återkommer vid ett flertal tillfällen. Även 

Svenssons tillvägagångssätt att växla mellan tal och sång är återkommande och 

verkar inte vara någon tillfällighet. I en inspelning från 1963 börjar han intervjun 

med att säga att han inte kan så mycket, men intervjuaren Tryggve Sköld 

övertygar Svensson om motsatsen och på några sekunder har Svensson startat sin 

berättelse. Svensson jojkar i regel väldigt långsamt. Han drar gärna ut på tonerna 

och har mycket sentimentalitet i rösten (Svensson 1963a). Stølen beskriver Nils 

Petter Svenssons jojkteknik på det sättet att han representerar en molltradition 

och förmollstruktur som var vanlig i Arvidsjaur (Stølen 2001:36ff). En av de 

jojkberättelser som Nils Petter Svensson jojkar är vuollen till Rike-Maja. 

[sång] La la la la la la la la la laja  

ja die bien go do  

da dat ja 

Uhtja Maja iellu 

[tal] ja rokko 

[sång] rokkoi čoarviek vahtja ja 

go bien Leäddalbeälan sieđgga bosko 

[tal] die lii iellu gå rokkočoarviek  

vahtjajin gu sieđgga bosko 

(Ruong 1954a:53) 

__________ 

[sång] Det var uhtja manas härkjord 

och härkarnas horn vajade 

som Leäddalbeälas videbuskar 

[tal] ja det var en hjord 

[sång] härkarnas horn vajade som videbuskar 

(Arnberg et al. 1997b:173) 
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När man jämför Svenssons två inspelningar av den forne nåjden Rike-Majas30 

vuolle från 1953 och 1963 ser vi att den svenska översättningen från 1953 står 

det uhtja manas härkhjord. Vid avlyssning säger Svensson uhtja manan iellu, vilket 

skulle ungefär betyda det lilla barnets renhjord, alltså inte om härkar eller att det 

explicit var Rike-Majas hjord. I DAUM:s inspelning från 1963 talar Svensson 

konsekvent om Uhtja Maja ‘lilla Maja’, när han talar om Rike-Maja. Vilket borde 

vara det namn hon hade hos den egna befolkningen i Arvidsjaur. Jojkens titel 

anger att det är Rike-Majas vuolle, men beskrivningen gäller primärt inte henne, 

utan snarare hennes renhjord och som visade hennes rikedom. Renhornen som 

vajar som videbuskar är symbolen för en rik person. En renskötare som kan 

avvara så många tamrenar måste helt enkelt ha en stor renhjord. Med Israel 

Ruongs jojkdefinitioner bör denna vuolle karakteriseras som en komplex jojk 

(Arnberg et al. 1997b:24). En annan detalj som är vanlig i jojkar från Arvidsjaur 

och Arjeplog är markeringen när jojken egentligen börjar. Nils Petter Svensson 

börjar med melodin med vokablerna lalala etc. och säger sedan orden ja dien bien 

som markerar att nu får jojken ett litterärt och/eller ett historiskt innehåll. Vilket 

enligt min mening betyder att jojken inte alltid börjar där melodin startar. Olle 

Edström beskriver detta fenomen och säger att det är “...viktigt att finna jojkens 

rätta melodiska och rytmiska gestalt innan man på allvar börjar jojka. Vid dessa 

tillfällen synes jojkaren oftast sjunga svagare än vanligt, och gör ett crescendo 

innan han/hon kommer igång med jojken s.a.s. ‘på riktigt’” (Edström 1978:116). 

I detta fall kan man säga att vuollen har två inledningar, en musikalisk och en 

litterär. Det kan också vara så att jojken många gånger egentligen har startat 

innan melodin börjat. I vuollen till fadern har vi precis som med Rike-Majas 

vuolle två ingångar till jojken. Den första är när själva jojkandet börjar och sorgen 

kommer över honom. Det hörs tydligt att Svensson blir djupt rörd av 

situationen, vilket också intervjuarna har noterat (Arnberg et al. 1997b:174). 

Även här liksom i vuollen till Rike-Maja  börjar beskrivningen med startorden gu 

bien gu. 

 
30 Rike-Maja föddes under slutet av 1660-talet och dog 1757 och ska ha varit 96 år gammal vid sin 
bortgång. Hon levde i Arvidsjaurtrakten (Myrhaug 1997:67). 
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[sång] La la la la aja aja 

La la la la aja aja 

die bien harbme båhta 

Gu bien muihta ju bien aja 

gu bien aja la jaj aja 

minnje sa ja vaja 

die lii geävrro ieloi ja jaja 

barggat da ja vaja 

Ja mijje maht de  

[tal] Hoskohtit ielo ielo ehpet di galga ballat hoskohtit  

[sång] ajajaja 

botseida galgabetet dabmuot  

ehpet de galga ballat hoskohtita voja  

men de lei aj lojjes botsoi ahtje  

loj ja ja ja 

de lii lojes botse dasa lovedija loeptsemhede 

Dehpe lii juo monno muittan gu bien de  hoskohtii 

de dolla gadde čohkaide bienjside mu gävtjii  

[tal] jorggade giljot jorggad  

ihtii lii tjittjama ottjataina bienjaid hoskoht de ahtjatjam gillji  

jorggada die vuolggek die vuolggek  

bienja sii lin vuolggan jorggalama ihtji tjittjatjama aibmot vuojjielit  

[sång] aja aja aja  

die bien akto sjoavanja bienje det lii  

vaja vaja attjen ju  

die livva sijjeste ja vuolgiek  

vaja vala aja  

die sa lijja sjoavanja bienja atjatja  

naja vaja vaja 

(Ruong 1954a:53) 

__________ 
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[sång] la la aja aja 

sorgen kommer då jag minns (far) 

gu bien gu aja aja 

han var stark att arbeta 

ni ska inte vara rädda för att skicka 

hundarna på renarna 

renarna måste ni tämja 

[tal] ni skall ej vara rädda för 

att skicka hundarna på hjorden 

[sång] men så var också hjorden tam 

renarna var tama 

de höll sig stilla under vilotiderna 

Jag minns då han drev hjorden 

med hjälp av hundarna 

från elden sände han hundarna 

Vänd renarna! Ropade han 

Mor ville en gång driva 

bort hjorden 

då ropade far åt hundarna 

[tal] vänd renarna, ropade far 

och hundarna for i väg 

och vände renarna 

och mor förmådde inte  

driva bort hjorden 

[sång] Den goda renhunden 

inte for renarna från viloplatsen 

ja en god renhund hade far 

naja vaja aja aja 

(Arnberg et al. 1997b:175) 
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Denna vuolle är till fadern, men som Gaski har påpekat finns det i regel 

underförstådda moment i jojken och det gör det även här. Vuollen i detta fall 

beskriver lika mycket faderns hund. Ruong påpekar att Svensson använder ordet 

sjoåvana ‘en god renhund’ (Arnberg et al. 1997b:174). Det visar också hur goda 

vallhundarna var på hans fars tid, vilket skulle kunna indikera på att hundarna 

hade blivit sämre på senare tid under Nils Petter Svenssons ålderdom.31 Johan 

Turi skriver om jojken som en minnesteknik och i detta fallet använder Svensson 

jojken som ett sätt att färdas tillbaka i tiden. Jojken väcker känslor hos honom. 

När man lyssnar på inspelningen, kan man notera att Nils Petter Svensson tar på 

sig sin fars roll mitt inne i melodin i faderns vuolle. Han jojkar inte om sin fader, 

utan han är verkligen fadern. Detta är tydligt när han kallar på hunden och ropar 

jårgot ’vänd’. Även ordet håskohtit ’att ropa på hunden att vända på renhjorden’ 

(Schlachter 1958:68) får en djup betydelse. Då förklarar han hur en renhjord ska 

skötas. Han talar för andra, galgabetet, ’ni ska’ tämja renarna och då ska ni inte 

vara rädda för att driva på hundarna. När han berättar om den gången när 

modern ville driva bort renarna, övergår sången till prat och han är tillbaka som 

Nils Petter Svensson för några sekunder, men så fort han ropar på hundarna så är 

han tillbaka i faderns roll igen, jårgot blir nyckelordet igen. Detta är ett tydligt 

exempel på en del av jojkens dynamik. Man jojkar inte om någon, utan man 

jojkar någon och som jojkare kan man byta perspektiv när det passar kontexten. 

Nils Petter Svensson har för någon minut inte varit Nils Petter Svensson utan sin 

fader Anders Svensson, som kommenderar både sin hund och fru. När man 

analyserar Anders Svenssons frus roll kan hon framstå som en svag person. Men 

om man jämför när Nils Petter Svensson jojkar moderns vuolle framstår modern 

som en stark och kraftfull kvinna som var med och drev hjorden tillsammans 

med hundarna. Den äkta mannen, Anders Svensson, förekommer inte alls i 

moderns vuolle. Nils Petter Svensson avslutar med orden die lii geuvros gummo 

’det var en stark gumma’ för att understryka kraften hos sin mor (Ruong 

1954a:54). En tolkning visar att modern var den starka och flitiga hos det äkta 

paret. Hon är i farten och åker skidor hela tiden, medan den äkta mannen sitter 

vid eldstaden och kommenderar hundarna. I en intervju med Tryggve Sköld 

jojkar Svensson sin far och texten är inte riktigt densamma som i Sveriges Radios 

 
31 Jag har många gånger själv hört historier om hur mycket bättre hundarna var förr i tiden och det 
har exemplifierats med olika händelser från gamla dagar.  
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inspelning, men själva utförandet, performansen, är snarlik. Svensson blir inte 

lika rörd, men förhållandet mellan hans faders och moders vuolle är intimt 

förknippade med varandra. Han övergår från att jojka sin far till att jojka sin mor 

med en liten brygga av små korta talade ord (Svensson 1963c). När Nils Petter 

Svensson jojkar sin far 1943 (Moberg 1943) för ULMA så beskrivs hans jojkande 

precis på samma sätt som 1953 och 1963; det blir en släktkrönika där tal och 

sång växlar. Detta tyder på att faderns vuolle inte bara är en musikalisk berättelse, 

utan vuollens uttryck blir en performans, där kontexten avgör stämningsläget och 

detta kan man höra i Svenssons röst. Det verkar finnas en standardiserad form 

som han utgår ifrån och som hör starkt till hans far och familjen. Man kan fråga 

sig om fadern var en lättjefull man och undra om det fanns en konflikt mellan 

modern och fadern, när hon ville driva bort hjorden. Det är nog en överdrift att 

påstå att fadern var lat, och så långt vill jag inte gå i min tolkning. Men tydligen 

var han noga med vilotiden för renarna (och för sig själv). Det är en viktig 

kunskap, som är betydelsefull för en god renskötsel, alltså att veta när renarna 

behöver vila.  

 För att sammanfatta Nils Petter Svenssons jojkning, så kan man säga att 

han var en känslosam person och uttrycket harbme båhta ’sorgen kommer’ 

använder han vid flera tillfällen. Åbme bäive ’den förgångna tiden’ är en annan 

formulering som han använder sig av i andra jojkar och det är att på ett 

vördnadsfullt sätt tala om avlidna människor (Arnberg et al. 1997b:176ff). Det är 

inte heller ovanligt att minnet återkommer för honom till en händelse som 

tillhörde “den gamla dagen”, när man till exempel var på flyttning på sjön 

Mausjaur (Arnberg et al. 1997b:179f). Genom att se på flera olika jojkar som hör 

till Nils Petter Svenssons familj, ser man kontexten och i analysen av faderns 

vuolle att den har flera parallella handlingar. Då förstår vi också Nils Petter 

Svenssons förhållande till sin omgivning, släkt och vänner bättre. För övrigt 

framstår Nils Petter Svensson själv som mycket kunnig inom renskötseln att 

döma av Tryggve Skölds intervju med honom (Svensson 1963b). Svensson jojkar 

samma vuolle som Anders Hesekiel Mattsson jojkade för SR, Renkon talade till 

getaren (Arnberg et al. 1997b:190). Melodin är densamma men texten är lite 

annorlunda och även här växlar Svensson mellan tal och sång. Innehållet är att 

vajan säger till renskötaren att han inte ska vara hungrig, utan slakta hennes kalv.  
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Knut Sjaunja jojkar sitt eget liv 

Knut Sjaunja (1893-1967) var renskötare inom Sörkaitums sameby och 

ordningsman i byn över 30 år (Arnberg et al. 1997b:228). Han höll till vid 

Ritsem under sommartid och flyttade öster om Gällivare på vintern. Sveriges 

Radios delegation försökte att göra en inspelning med Sjaunja i Purnuvaara men 

tekniken falerade för dem. Man lyckades senare på samma resa göra en inspelning 

hos bekanta till Sjaunja, när han satt på sofflocket och presenterade sin historia 

(Arnberg et al. 1997b:92). Matts Arnberg beskriver Sjaunjas jojk som en 

improvisation “över relativt enkla recitationsformler” (Arnberg et al. 1997b:44). 

Sjaunjas jojk är i första hand mer en berättelse än en musikalisk performans. I 

CD:n Jojk (Arnberg, Ruong & Unsgaard 1997a) finns Sjaunja representerad med 

sex spår med jojkar, men om man lyssnar noggrannare så handlar det egentligen 

bara om en enda jojk. De sex spåren bör ses som sex olika teman som Sjaunja 

berättar genom sin jojk a) Om honom själv b) Om renhjorden c) Till renhjorden 

d) Om barns försörjning e) Nykterhetsnämnden f) Friarjojk. Edström har 

karakteriserat Sjaunjas jojk på detta vis.  

Melodiken i Sjaunjas jojkar följer av allt att döma inget färdigt mönster. Det är även svårt 

att avgränsa några motiv; melodiken är snarare att karaktärisera som melodiska rörelser, dvs 

hans melodier har som regel först en uppåtgående rörelse (från ett mellanregister), för att 

därefter ganska brant falla ned mot en låg tonhöjdsnivå. Melodierna till jojkarna 9:7 a-c 

framförs enligt samma princip. Det är därför inte meningsfullt och knappast möjligt att 

presentera någon form eller några säkerställda motiv. (Edström 1991c:48) 

Edström skriver också att Sjaunja sannolikt rättade texten till melodin (Edström 

1978:32). Israel Ruongs tolkning av Sjaunjas jojkar är att de ska ses som en 

sammanhängande enhet och då blir det en berättelse som handlar om Sjaunjas 

liv.  

Nå in lea gearjedan vel åvda  

å miinan eällan lean ja  

guoktii lean náihtalan gal juo  

ja nubbe beäse bajedan  

nubbe lea ain baddjánihkii  
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ja jahkan gal mmm mmm  

ahte baddjanih viel dajas ealan viel 

Ja vuovdažan gal gaktastan eälo  

ii galga mun gul eallo mu guođek viel  

in mon dal jur vaččama vuovdik men  

varihkiid ja vuobersiid ja spailekiid juo 

Na ju do jur daggar ulmuh  

mah vuovdazin vaččamiid  

nohkudii viel siin eällo juo  

årrasa galga jalkitit ja  

muhtiin ai vuodnjala vuovdit  

ja sparad da galgat na boččuid ai  

In ge val lea nubbe muv ja  

eälažan viel  

in kommunalekontor lea åzzudan mavge  

mmm mmm 

Ja iežan lea mana miin goste  

gul ga min da unnebu stuorabuih  

mån in je du ai gulluh ge munnje 

juo šaddin mintaid  

da eža da hettu de ealažit juo 

Menen de råivudin viel  

de jus mån såmes bali jugesta  

in mon val siis gearjedah  

oastan man gal siis viine oame  

ruđain mån oastazan viel  

man iežai maistema  

vugdih sii nu birru ålo [skratt] 

Dålen gal leddjiin  

juohke nieida manjen  
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gå rate važžin gearje da vavdadin  

men in man čuovu daid devnaid  

mon geaččadallin mii daid eappa nu eammin jur 

Na nellje ja gålma jagi maŋŋil 

da da bivda viel biigan ja  

nelje jagi åroi da  

moai ai iež diedan mus ba jukkistan ju mo gal  

juo mu gärjidit mu ämmi i darba  

iige darbai mun ämmi viel gärjedit viel juo nu  

iige kommunalkontoris  darba jur viežžat ruta 

nu gukkes ealan    

Mahtes jo na baddjel  

gutta låk jagi  

mmm mmm  

(Ruong 1954a:21-23) 

__________ 

Tiggt har jag ännu aldrig gjort 

av min egendom har jag levat 

två gånger är jag gift 

en kull har jag uppdragit 

den andra kullen är ej färdigvuxen än 

Om jag får leva 

och jag säljer ur min hjord 

och min hjord skall ej lämna mig 

ty vajor säljer jag ej 

men väl tjurar, ettåriga och tvååriga 

samt otämjda oxar 

Ty de som säljer vajor 

får slut på sin hjord 

till slakt skall man sälja 
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handjuren och någon kviga 

ty spara måste man renarna också 

Och jag livnär mig själv allfort 

från kommunalkontoret  

har jag aldrig begärt något 

Jag försörjer mina barn själv 

de yngre 

de äldre hör väl inte längrer till 

såsom myndiga  måste de själva 

sörja för sitt uppehälle 

Och om jag dricker litet 

någon gång 

så tigger jag ingen om brännvin 

med egna pengar köper jag det 

och för att de själva ska få smaka 

säljer de ibland fan så mycket [skratt] 

Förr var jag efter varje flicka 

då de gick på vägen 

fastnade de i mina armar 

jag följde dem väl inte alla 

men jag såg efter vilken av dem 

som skulle passa till hustru 

Och en av dem sökte och 

fick jag till piga 

fyra år var hon hos mig 

och sedan blev vi gifta 

och min hustru behöver ej tigga 

nej, tigga behöver hon ej 

och icke behöver hon 

hämta pengar från kommunalkontoret 
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Så länge jag lever 

och över sextio år är jag 

(Arnberg et al. 1997b:230f) 

Man skulle kunna kalla Sjaunjas performans som ett slags testamente. Han 

reflekterar över sin situation, att han aldrig har behövt tigga och att han varit gift 

två gånger. Avslutningen markerar att han är över 60 år fyllda och med det en 

erfaren man. Texten innehåller samhällsinformation om den svåra situation 

många samiska familjer hade under 1930-talet, när renbetet var svåråtkomligt för 

renarna vintern 1935-36. Åsa Nordin har undersökt skötesrensystemet inom 

Gällivare socken och visar att i Sjaunjas sameby Sörkaitum fanns det 13 personer 

som mottog understöd från lappfattigvården 1933, i genomsnitt 113 kr per 

person. Av understödstagarna hade de flesta slutat med renskötsel, men räknades 

ändå som samebymedlemmar. De som var verksamma som renskötare erhöll i 

regel inget understöd (Nordin 2002:162ff). Efter katastrofåren 1935-1937 

drabbas även renskötarna hårt och många förlorade sina renar.  

 Det är med stolthet Sjaunja berättar att han aldrig har behövt tigga för sin 

familj. Han har klarat sig och uppfostrat sina barn till självständiga individer. 

Ordet gearjidit  ‘tigga’ (Svonni 1990:51) återkommer flera gånger och är central i 

flera betydelser. Ruong har pekat på orden bajedit ‘uppfostra’ och baddjánit ‘växa 

upp (och fostras)’ som återspeglar Sjaunjas två äktenskap (se även Korhonen 

1979:12, 14). Termen bajedit har en aktiv betydelse och som visar att barnen 

fortfarande är under hans försorg medan badjánit betyder att det sker utan att 

någon uppfostrar dem. Detta måste betyda att barnen redan är vuxna och styr sig 

själva. Precis som Nils Petter Svensson innehåller även denna del traditionella 

kunskaper om hur man ska handskas med en renhjord. Man måste sälja 

handjuren och inte vajorna för annars kommer det att gå dåligt. Jojken visar att 

Sjaunja just gjort på detta vis i livet och att han därför har pengar och behöver 

inte tigga. Han är också lite skrytsam när han berättar om sina ungdoms dagar, 

då han gärna följde med damerna, men han var nogräknad även där. Han valde 

ut sin piga som jobbade hos honom i fyra år och sedan gifte de sig. Hans nya fru 

behöver inte tigga heller så länge han lever. Det finns också en skarp social kritik 

mot myndigheterna som inte framkommer direkt i texten. Sjaunja nämner för 

Ruong att “...nykterhetsnämnden inte tillåter honom att dricka pilsner, om han 

går på hotellet i Gällivare någon gång, utan han måste dricka mjölk” (Arnberg et 
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al. 1997b:233). Sjaunja köper viine ‘brännvin’ för egna pengar och vill de smaka 

så måste de sälja utav bara fan och så skrattar han. 32 Det finns en stolthet och 

förmodligen en tuff attityd gentemot dem som har möjlighet att köpa sig pilsner 

och sprit på hotellet, men som inte har råd. Han har råd, men får inte köpa 

alkoholen. Samerna var för övrigt utestängda från hotellen i Kiruna och Gällivare; 

de var i stället hänvisade till “lapphärbärgena” som uppfördes i slutet av 1930-

talet.33 Ännu tidigare hyrde man in sig hos sin verdde ‘värd’ när man gjorde besök 

i staden (Nordin 2002:153).  Min far Johan Stoor berättar om de sista gångerna 

som de tog in hos sin verdde i Kiruna när han var ung. “Jag minns att vi brukade 

ta in hos Ollika-Levi när vi kom till stan. Senaste gången var 1937. Huset stod 

där sporthallen står idag. Sedan bodde vi på lapphärbärget” (Stoor 2007). 

 När man lyssnar till inspelningen med Sjaunja hör man tydligt i slutet av 

jojken hur han responderar på intervjuarens (förmodligen Ruongs) småskratt och 

det triggar igång Sjaunja själv och vi som lyssnar på inspelningen bjuds på en 

avslutning som både är informativ och underhållande. Precis som Ruong hävdar 

är Sjaunjas sång en enhet och ska inte ses som sex olika jojkar. Det är snarare så 

att den får en episk prägel som via Ruongs analyser visar att det skett en muntlig 

kommunikation mellan de sjungande partierna. Det visar bland annat 

informationen om nykterhetsnämnden som inte annars skulle ha blivit känd i sin 

helhet.  

Sara Maria Norsa jojkar Israel Ruong 

Sara Maria Norsa (1876 – 1962) var syster till Karin Stenberg och Nils Petter 

Stenberg. Sara Maria Norsa gifte sig med skidmakaren Anders Petter Norsa34 och 

de flyttade med renarna inom fjällsamebyn Luokta-Mavas en kort tid, men 

familjen slutade med nomadlivet på grund av Anders Petter Norsas sviktande 

hälsa. De bosatte sig så småningom i Abraur inom Ståkke sameby, men familjen 

släppte aldrig kontakten med Västra Kikkejaur (Larsson, Larsson & Spiik 2006; 

Manker 1968). I det protokoll som skrevs av ULMA under storstämningshelgen 

 
32 Detta var under motbokstider, där de som hade motbok, ungefär var fjärde svensk medborgare 
kunde köpa i snitt 1,82 liter alkohol per månad. Man måste vara över 25 år, ha fast bostad och inte 
ha alkoholproblem för att få motbok. Gifta kvinnor fick ingen motbok och kvinnor hade lägre 
tilldelning än männen. 
33 Lapphärberget finns kvar i Gällivare på andra sidan järnvägen. I Kiruna har det ursprungliga 
huset rivits och ny tomt införskaffades, den plats där Kiruna Samegård står i dag. 
34 Ernst Manker har beskrivit Anders Petter Norsa i Skogslapparna i Sverige (Manker 1968:97, 141). 
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1943 framgår det ganska tydligt vilken central roll Sara Maria Norsa hade i 

Arvidsjaur, åtminstone i gruppen som var samlad för att jojka och berätta för 

forskargruppen. Om henne står det att hon “är en mycket intelligent och livlig 

meddelerska och hennes sångsätt rel. ålderdomligt. Hon sjunger med en ganska 

hårt pressad röst. Ansiktsuttrycket är vänligt, ofta litet skämtsamt, alltid livligt.” 

(Moberg 1943:2).  

 

Bild 3  Sara Maria Norsa i “Lappstan” i Arvidsjaur. Foto: Israel Ruong. Publiceras med tillstånd 
från SOFI, Uppsala. 

Stølen beskriver Sara Maria Norsas jojkning som nordligt påverkad och att det 

skulle bero på att hennes man var fjällsame och de flyttade med renarna under 



JUOIGANMUITALUSAT 

 

 93

åtta år inom Luokta-Mavas sameby (Stølen 2001:31). Jag kan själv inte se den 

nordliga påverkan och jag har svårt att tro att åtta år i en grannfjällsameby skulle 

påverka en muntlig tradition. Det är uppenbart att hennes jojkstil jämfört med 

hennes syskon, Nils Petter Stenberg och Karin Stenberg, är annorlunda. För 

övrigt har alla tre syskon en egen jojkstil som skiljer sig från varandra. Man skulle 

kunna kalla det för att de har sina jojkidiolekter. Det är forskare som använt sig 

av Norsas berättelser och en av dem är Hans Mebius som i boken Bissie citerar 

hennes historia om nåjden Laischek (Mebius 2003:205f). Norsa är uppenbarligen 

en mycket trovärdig och kompetent meddelerska. Många gånger smyger hon in 

jojkandet i berättandet att man nästan inte kan avgöra när hon börjat jojka.  

 Sara Maria Norsas barnbarn Gunhild Spiik berättar att áhkká ‘mormor’ 

ofta brukade jojka i Tjadnes som ligger mellan Arvidsjaur och Arjeplog, där man 

samlades under sommarmånaderna. Det var en ren underhållning och det var 

nästan en tävling mellan kvinnorna och männen att jojka och berätta. Sara Maria 

Norsa jojkade ofta den stora kallkällan som var barnkammaren  för renkalvarna. 

Kallkällan och de stora träden runt omkring gav mycket svalka och skugga när 

det var varmt (Larsson et al. 2006). Överhuvudtaget var renjojkar ett mycket 

vanligt tema och särskilt goda renbetesområden. Ett sådant var Seldutnjuona som 

ligger vid Skellefteälven inom Västra Kikkejaurs sameby öster om Arjeplog. Per 

Persson, Nils Petter Stenberg och Karin Stenberg har jojkat vuollen för SR och 

melodin de jojkar är snarlik men lyriken skiljer dem åt. Karin Stenberg jojkar 

följande: 

die bien die bien juoigostuv bien  

Sieldutnjuonav gusnie l  

mun äitegii bien  

ja iettsan buotsoid ruovvadamma ja änna minnah 

aja, aja aja  

(Ruong 1954b:46) 

__________ 

Så jojkar jag, så jojkar jag 

Seüldotnjuona 

där mina föräldrars renar har strövat 
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och ännu strövar 

aja, aja aja  

(Arnberg et al. 1997b:170).  

Det ger ett perspektiv om det förgångna för henne själv, men samtidigt är det 

något som fortfarande sker och släkten är delaktig. Genom att framhäva släktens 

närvaro i jojken, släktskap är en av de viktigaste identitetskriterierna, är man själv 

fortfarande med i renarbetet. I en TV-inspelning från 1963, Gille i köket: Lars 

Madsén bjuder på underhållning (Madsén 1963), jojkar Karin Stenberg samma 

vuolle, men kallar den för något annat, texten är också omarbetad. Lars Madsén 

introducerar Karin Stenberg i programmet och vill att hon ska förklara vad jojken 

handlar om.35

LM: Låga fjäll eller höga fjäll 

så är du snäll och översätter lite. 

KS: Ja, jo det är så att låga fjäll  

det är ju enstaka höjder som vi har i våra skogstrakter  

som vi från en höjd på niohundra och tusen meter  

så kan man se andra höjder långt borta  

och däremellan då är det sjöar, myror [sic!] och älvar  

och från en höjd kan man t.o.m. se när en renhjord kommer eller rensamerna kommer med 

sin renhjord  

har vi vuolle till fjällen också. 

LM: Det handlar det om som du tänker sjunga. 

KS: Nu är det till våra lågfjäll. 

Dábbiene mijjan vuöllievärij 

gustie veäjssá mubbijde värijde, men ájjaj butsijde 

jah gulddaliehpie guktie rievvá 

jah die bien jah guktie sámieh butsijgujme menneh 

ája vaja vaja 

 
35 Jag riktar ett stort tack till professor emeritus Olavi Korhonen för hjälpen med den umesamiska 
texten och svenska översättningen. 
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[Här bland våra lågfjäll  

varifrån man dunkelt ser till andra fjäll, 

men också ser renar och hör hur man strävar 

och hur samerna far med renarna 

ája vaja vaja] 

Där hör man att man kommer och så ser man andra höjden långt borta och mycket annat. 
(Madsén 1963) 

Karin Stenberg introducerar sin vuolle och för detta tillfälle jojkar hon för henne 

en välkänd melodi, men hon anpassar texten. Det låga fjället, som också fungerar 

som bra utsiktspunkt, är ett återkommande tema i flertalet jojkar. Runda fjäll 

som inte har några stup betraktas som “fina fjäll” och vyn från fjället ger jojkaren 

både kontroll och tillfredsställelse med livet.36  

 Per Perssons version av Seldutnjuona är ofta citerad (Ruong 1991:152), 

och även hans bidrag ger ett perspektiv om det som man inte längre kan vara med 

om. Seldutnjuona finns i minnet och den finns fortfarande i senare tid genom 

ättlingarna som använder området.  

Na die de bien juoigadit daide bien   

Seüldotanjuona aja vala dahto  

dai die tsaktsie leäššuo vuomie gusnie da aa ja  

gusnie aj gulee miesats ruovgga  

vaja na de si dela  

vuomiste de bien utdjuo orrut  

oo sa de monne au dat miŋŋielis buolvak  

de si dah bien vaddzietjik bie  

ooo aja 

(Ruong 1954b:35) 

__________ 

 
36 Professor emeritus Tryggve Sköld har berättat om ett tillfälle i Arvidsjaur på 1960-talet. Där 
Sköld tillsammans med sin fru tog Karin Stenberg till toppen av lågfjället Vittjåkk och när de kom 
upp så började Karin Stenberg spontant att jojka området hon såg framför sig. 
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Ja så, ja så skall jag då jojka 

Seuldotlandet och dess skogar 

mellan älvarna aja vala 

skogarna där vattnet flödar ala aa 

och där man hör kalvarna grymta 

vaja vaja 

nu får de väl vara för mig 

men släktled efter mig 

kommer att vandra där 

ooo aja aaa  

(Arnberg et al. 1997b:185).  

Per Perssons version har ungefär samma tema som Karin Stenberg. De båda hör 

kalvarna grymta, men man är inte delaktig i det vardagliga arbetet längre, men 

släkten kommer att fortsätta vara där. På så vis kommer de själv genom dem att 

vara en del av Seldutnjuona. Nils Petter Stenberg har bara vokabler och ordet 

Seldutnjuona. Johan Persson Ragnefjäll, son till Per Persson, jojkar Seldutnjuona 

på detta vis:  

A la viides sa lä ma ja ja na Seldutnjuönies  

mi čiekká liika vala ja ja ja aská sijänja  

ben krávgada Seldutnjönev  

aja jala sijja änja vana vuei’dnuieh  

be nå jå Seldutnjuonán ieluoh jå ha 

__________ 

Vidsträckt är Seldutnjuones 

som ännu gömmer 

likväl grymtar det överallt på Seldutnjuones 

och ännu idag synas hjordar på Seldutnjuones  

(Grundström & Smedeby 1963:53f).  

Seldutnjuönies mii čiekka liika vala betyder att Seldutnjuona gömmer, men 

egentligen säger det att området är så pass vidsträckt att det kan vara svårt att 

finna renarna (Grundström & Smedeby 1963:53). Bror Larsson jojkar också 
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Seldutnjuona för ULMA (Moberg 1943:6). Alla fem jojkare som jojkar 

Seldutnjuona har sitt ursprung i Västra Kikkejaur och Tjadnes var en gemensam 

nämnare där man brukade hålla till om somrarna. Alla var väl bekant med 

området (Larsson et al. 2006). Sara Maria Norsa jojkar i Lapska sånger 2 på 

följande sätt samma vuolle, Seldutnjuona: 

Seldatnjuonán vuöliev galguv månna juoigada al ladh dabba boazuoilándav ala våija va  

vala vala vaij la vala vala vala vaija val aija juoiga dal ladh aija va 

la gusnie guuvla bielluoh skuellih jah ben miesieh ruevggih vaija vala  

ja val alla vaija valla valla  

mja valam vaija aija vallam vaija valla  

aijam valla valla valla  

aijam vaijam valla vaija  

dábben čáccie jieggieh šlåškadijeh vaija  

avvam vallam vaijam vaijam vallam vaija vala  

mja vaijam vaija vaija vaija vaija  

ja vaijam vaija vaija va 

jamvaijamvaija vaija va  

(Grundström & Smedeby 1963:39f) 

__________ 

Jag skall jojka Seldutnjuones vuolle 

detta renbetesland ala våija va 

jojka detta där man hör renskällorna pingla 

och kalvarna grymta vaija vala 

här plaskar det i blötmyrarna 

vaija avvam vallam 

(Grundström & Smedeby 1963:40) 

Tyvärr så finns inte Sara Maria Norsas inspelning kvar annat än som noter och 

text. Smedeby som transkriberat noterna har markerat in pauserna med ett 

kommatecken och då framgår det att pauserna kommer tätare efter tredje raden 

(Grundström & Smedeby 1963:39f). Detta behöver i och för sig inte betyda 

annat än att Norsa blir andfådd av jojkandet. Norsa har precis som sina syskon 
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och Per Persson, Johan Ragnefäll och Bror Larsson stark anknytning till 

Seldutnjuona.37 Temat i vuollen är likvärdigt, eftersom alla beskriver det goda 

renbeteslandet där renkalvarna trivs. Renskällornas stilla klingande tillsammans 

med renkalvarnas grymtande är ett tecken på var renhjorden är. Norsa jojkar 

dábben čáccie jieggieh šlåškadijeh ‘här plaskar det i blötmyrarna’ och detta 

indikerar att det finns växter som trivs i blöta områden och som renarna 

eftertraktar, såsom vattenklöver Menyanthes trifoliata och fräken Equisetum 

(Hultblad 1944:107). I området finns ockå en bäck som heter Slåskabäcken som 

även Martin Nilsson jojkat. Han beskriver samma område, alltså Seldutnjuona, 

även om titeln i jojken säger annat. Man kan säga att det är samma område, alltså 

att temat är detsamma, men melodin är något annorlunda (Stoor 2002). 

Seldutnjuona var ett bra område att släppa renarna till under förfallstiden, från 

kalvningen i maj fram till midsommar. Vattendragen spärrade vägarna för 

renarna så de kunde inte spridas, varken åt väster, söder eller norr. När myggen 

kommer vid midsommartid samlas renarna på de stora myrarna i området och 

det hade man full kunskap om och det utnyttjade man vid samlingarna 

(Læstadius 1977 [1831]:221ff, Ruong 1944:93f). Det finns med andra ord sju 

personer som jojkar Seldutnjuona vilket visar på landets betydelse och samtidigt 

visar den på en stark jojktradition inom Västra Kikkejaur. 

 Sara Maria Norsa har en bred repertoar, många av hennes jojkar är enkla i 

sin text, medan andra har en berättande prägel. En sådan jojk är Lierdai vuolle ‘de 

lärda männens vuolle‘ som finns med i Lapska sånger 2. 

Aija aija laija alla aija valla dai dien dalkudijjij 

jah ben oai’vie ål’bmai birra 

månna siiduv juoigadidha vaija alla vaija 

aija aija aija aija aija 

vaija aija vaija jukka gilggeh 

viekketidha almažiida aija alla alla a 

a jukka l skippa- 

mina va va die ben både čuollá jah ben gurra va 

 
37 Det är överraskande att Seldutnjuona inte märks i kartorna trots dess betydelse i den muntliga 
traditionen. Men området ligger som en halvö mellan Uddjávrre/Storavan och 
Gáhkal/Lullebådne/Gublijjávrre, sjöarna är en del av Skellefteälvens system (Grundström & 
Smedeby 1963:54).  
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ala valla dáh ben valla 

ålmáh ja valla aija alla aija valla a 

ala vala valla 

aija vala valla alla 

vaija alla valla a 

ja vala valla 

aija a 

la valla aija valla 

alla valla a 

la vala vaija 

aija vala valla 

alla valla valla valla va 

__________ 

Aija aija laija alla aija valla dai dien 

jag vill jojka om dessa doktorer 

och andra lärda män 

som skola hjälpa människorna 

som äro sjuka 

de både skär 

och syr ihop 

dessa män ja valla aija alla aija valla a 

ala vala valla 

aija vala valla alla 

vaija alla valla a 

ja vala valla 

aija a 

la valla aija valla 

alla valla a 

la vala vaija 

aija vala valla 

alla valla valla valla va 

(Grundström & Smedeby 1963:44) 
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Gunhild Spiik berättar att bakgrunden till vuollen är Norsas hyllning till de 

doktorer som hjälpte henne när hon blev sjuk och fick bröstcancer. Doktor Einar 

Wallquist som hade en god relation till Sara Maria Norsa ordnade så, att hon fick 

åka till Radiumhemmet i Stockholm. Där blev hon botad från sin cancer och 

vuollen föddes i detta sammanhang. Sara Maria Norsa pratade ofta om Doktor 

Baehrendtz som visserligen inte var hennes läkare, men som hade gjort starkt 

intryck på henne (Larsson et al. 2006). När hon jojkade Lierdai vuolle för 

ULMA:s delegation inkluderade hon även Björn Collinder i vuollen (Moberg 

1943:9).  

 När ULMA dokumenterade Arvidsjaursamerna beskrivs Sara Maria Norsas 

rörelsemönster ingående och även hennes mimik. När hon jojkar sin mor så är 

vuollen sjungen med “...verklig förnöjelse och solig vänlighet” (Moberg 1943:3). 

Jojken till geten beskrivs som “...lätt och delikat angivning och inte hade sin 

vanliga hårda och ansträngda röst” och kon beskrivs som tung och klumpig som 

illustration över kons rörelsemönster (Moberg 1943:5). 

 Frieri och kärleksbekymmer är ett vanligt tema och även Norsa jojkar två 

stycken vuolle som har anknytning till ämnet.  

[sång] Monno lijja val uššodamma valde du jiehtsasen  

bruđđasina val adniet haja valla ja vaija valla  

valla men val tjeroi valla vaija valla val  

[tal] no die Sara Maria  

de tjuodtjelii vuossu hardegisa  

moissedii fahteliide tjattnesti vattsestii ulgos 

juksodii sihpiehkii ja die juoiggastii jah die holai  

[sång] monno uššodam bien dukka heta lii bien Laššuo dijje  

aja valla bottal aja  

a godiev jihtsa tjattna val ielov ai ai reidnui jijjov jah bien bieivvie  

men de ittjii Dokka men de ginnaa tjuoigaditta valla va  

[tal] men de dahta šatti näuhtie dahta nieidda  

ihtjii nahka guöddiet dab surgov sodno lii vau ai ai nevries beaivvi vuelies  

bara den dab gu liigau uššodama pruuđđet  
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jah die sodno jämiii  

(Ruong 1954b:48f). 

__________ 

[sång] Jag hade tänkt få 

dig till min brud 

han grät valla valla val 

[tal] Då steg Sara Marja upp och 

tog ryggsäcken på ryggen 

och knöt bärbanden 

gick ut, band fast skidorna 

på fötterna 

jojkade och sade 

[sång] Jag trodde att Lassjo 

skulle duga åt er 

kåta har han 

och renhjorden kan han valla 

natt och dag, vajja vajja 

men han dög inte 

och nu åker jag 

[tal] Och det blev så 

att flickan inte kunde  

bära den sorgen 

hon var ju också i de svaga dagarna 

ty de hade ju tänkt gifta sig 

och hon dog 

(Arnberg et al. 1997b:181f) 

En jojk om en förlovning som inte blev av är den titulerad av SR (Arnberg et al. 

1997b:181). Sara Maria Norsas röst låter ansträngd när hon jojkar, stämbanden 

knarrar ordentligt när hon jojkar. Vuollen framförs på ett sätt som liknar Nils 

Petter Svenssons performans, båda växlar mellan tal och sång. I den första strofen 
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är det den unga mannen som tänkt sig ta sig en brud. Han är dock redan på 

defensiven och han gråter och sedan försvinner mannen i berättelsen. Man får 

följa hans perspektiv och Norsa är den unga mannen, men när Sara Marja i 

vuollen tar på sig ryggsäcken byter perspektivet sida och man får följa kvinnans 

förtvivlan. Först omtalas Sara Marja i tredje person och när Norsa börjar jojka 

igen har hon bytt och då är det Sara Marja som sjunger. När hennes blivande 

make inte duger för föräldrarna så skidar hon iväg. Sista raderna är talad och det 

är en sammanfattning om flickans öde. Hon blir så förtvivlad att hon dör. När 

hon åker iväg så är det för att aldrig komma tillbaka. Norsa hade lärt vuollen av 

sin mor och hon hade fått den av ungdomsvänner (Arnberg et al. 1997b:181). 

Det är med andra ord en historisk berättelse om förhållanden som beskriver 

Arvidsjaur under 1800-talet. Ruong pekar på en annan detalj som inte sägs rakt 

ut i jojken, att Sara Marja är gravid när frieriet sker, nevries beaivvi vuelies ‘i de 

svaga dagarna’ (Arnberg et al. 1997b:182, Ruong 1954b:43). Detta tyder på att 

det unga paret förmodligen haft ett utomäktenskapligt förhållande. Ruongs 

kännedom om traditionen i hans eget uppväxtområde väger tungt i hans analys, 

att de svaga dagarna är synonymt med graviditet. Johan Turis ritning På frieri 

visar en friarfärd, fast i ett nordligt område. Hans bild innehåller en figur av 

bærgalak ‘djävulen’ som alltid var närvarande vid sådana tillfällen. Turi skriver att 

det alltid fanns folk som ville göra ont och fördärva lyckan med sina tungor (Turi 

1987 [1917]:plansch 7). Detta tyder på att det var en farlig tid för mörka krafter 

och att mycket stod på spel runt en friarfärd. Djävulen var inte någon fysisk 

person som var närvarande, utan den fanns i varje deltagare som av avund kunde 

fördärva det nyblivna parets lycka och framtid. Rolf Kjellström skriver att vid 

frierier var det en särskild böneman som talade för friaren och diskuterade med 

fadern. Om fadern bjöd på kaffe betydde det att processen till ett bröllop kunde 

inledas, men om inget hände betydde det att föräldrarnas intresse för den tänkta 

brudgummen inte fanns. Denna tradition fanns fram till sekelskiftet 1900 och 

försvann i och med prästernas motstånd till denna sed (Kjellström 2000:267f). 

Någon böneman existerar inte i Norsas vuolle. Föräldrarna säger nej till 

trolovningen och dottern behagar inte ta någon annan än den hon är kär i och 

vars barn hon troligen bär på. Sara Marja dör, men det framgår inte om hon dör 

av sorg eller om hon dör i barnsäng. Man kan fråga sig om vuollen visar på ett 

brott i traditionen, när Sara Marja inte gör som föräldrarna vill eller om fallet är 
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besjunget just därför att det faller utanför den norm som gällde i lokalsamhället. 

Roger Kvist har visat att giftermålsmönstret mellan 1780 och 1860 i Tuorpons 

sameby i Jokkmokks socken i hög grad inte följde de mönster som var det 

normala, det vill säga att föräldrarna styrde äktenskapet utifrån i första hand 

ekonomiska förhållanden, i andra hand statusförhållande och i tredje hand 

arbetsförhållanden (Kvist 1988). Kvist menar att det borde ha varit liknande 

förhållanden i andra samebyar vid samma tid. I vuollen följer inte Sara Marja 

föräldrarnas råd och går hellre i döden än att gifta sig med en annan man. Detta 

torde styrka Kvists antaganden, men vad som är bortredigerat ur SR:s inspelning 

är den inledande berättelse som Norsa berättar. Denna inspelning tar upp allt 

som händer runt omkring inspelningstillfället. Bandprotokollet säger att 

inspelningen äger rum 1956, men det är samma inspelning som finns återgiven 

på CD:n Jojk. Denna dokumentationsturné varade mellan 1953 och 1954. Sara 

Maria Norsa säger att hon är 78 år och det stämmer in med hennes födelsdatum 

1876. Möjligtvis kan inspelningens första del med Anna Maria Johansson vara 

från 1956. Här gör Norsa en beskrivning över de två älskande som bor i 

Arvidsjaur socken och hur friaren förbereder frieriet genom att vidtala ett ombud, 

suogŋooaivi. Ombudet i detta fall är en kvinnlig granne. De två tar med sig en 

viidnaflasku ’brännvinsflaska’ och en silverskopa och beger sig till föräldrarna  för 

att förhandla. De hälsar på varandra, bjuder på flaskans innehåll, men mamman 

till Sara Marja är den som sätter sig på tvären och frieriet går fel (Norsa 1956). 

Först därefter kommer SR:s inspelning in, när den unge friaren går ut ur kåtan 

gråtande. I regel brukar det vara en man som beskrivs som den som förhandlar 

med fadern till dottern, men här är det kvinnorna som agerar. Den unge manlige 

friaren visar tecken på svaghet när han gråter och de starka personerna är 

kvinnorna: dottern som vägrar gå med på föräldrarnas nekande svar, modern som 

protesterar och ombudet som har rollen som förhandlare. 

 Sara Maria Norsa jojkar ytterligare en vuolle om äktenskapsförhinder. 

Men man die lii guita Stuorra suolluosna voja valla vaija val  

gussnie ai dah bien dullotj samieh leab bien val ieluid  

ja dahta kuina lii bien rekádam Arraksolesne aja val val  

men ben ittjii liika val prura dakkuo val juhtái vala vala  

men die duohta Ruonga mu närri juoiggat dasnie 
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vala vala vaja jå  

(Ruong 1954b:50) 

__________ 

Och det var på Storön vaja valla aa 

där samerna fordom har skött renar 

och den kvinna var född i Arraksuolo 

aja vala val aja vala 

men hon gifte sig inte där vala vala 

utan flyttade va vala 

men den där Ruong lurar mig att jojka [här] 

vala vala 

(Arnberg et al. 1997b:183) 

Vuollen Giftermål med förhinder handlar om en kvinna från Arraksuolo som 

skulle gifta sig med en man på Storön. Än en gång gäller det ett äktenskap som 

inte blir av. Denna vuolle säger inget om varför det inte blev något giftermål. 

Den berättar mer om förhållandena på Storön där samerna en gång skötte sina 

renar, men där renskötsel inte längre bedrivs. Kvinnan från Arraksuolo gifter sig 

inte där, utan hon flyttar någonstans. Arraksuolo är ett gammalt höstviste, som 

under 1940-talet hade tre gårdar. En gård drev en kombination mellan renskötsel 

och nötboskap och de två andra gårdarna var helt inriktade på nötboskap (Ruong 

1944:98). Det sägs inget om när händelsen äger rum, men man kan antaga att 

tidsspannet bör sammanfalla med vuollen om en förlovning som inte blev av, 

alltså tidigt 1800-tal. Ur innehållet kan man tolka att äktenskapet planerades över 

etniska gränser, men det kan lika gärna vara så att Storöns befolkning tidigare 

varit rennomader som övergått till att bli bönder. Det som är klart är att man inte 

kom överens eller att kvinnan från Arraksuolo flyttade iväg innan det blev 

bröllop. Avslutningsvis konstaterar Norsa att den där Ruong lurar henne att jojka 

här på plats, vilket visar på Ruongs betydelse vid inspelningstillfället. Hon 

använder orden Ruonga mu närri juoiggat dasnie, vilket betyder ‘Ruong lurar mig 

att jojka här‘. Sara Maria Norsa berättar inledningsvis i intervjun om bönder på 

Storön och det avsnittet är bortredigerat. Ruong får Norsa att jojka om kvinnan 

från Arraksuolo och hon inleder vuollen med att säga att den där Ruong lurar 
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mig att jojka och på så sätt har hon knutit ihop jojken med att kommentera 

inspelningstillfället (Norsa 1956).  

 När Sara Maria Norsa jojkar om vallning och renkalvning, så kommer 

handlingen att kretsa kring hennes eget liv. 

Aja vala aja vala aja vala aja vala  

Aja vala aja vala aja vala aja vala  

Aja vala aja vala aja vala aja vala  

Aja vala aja vala aja vala aja vala  

[tal] men die lii aj aj lieraktaina  

gu die beivvie bijjanii älgii  

die gilgen guuhkiehtit guuu 

die del ielluo tjohkana ja tjohkana  

bohata oo de vist manna juoiggo  

[sång] Aja vala aja vala aja vala aja vala  

Aja vala aja vala aja vala aja vala 

[tal] ja miesieh ja båtj manna leäb reagadam  

dobbien vuöaldnie jo di liv bara  

golbma vakkuo vuoras guh die juhtamin bijjas  

mu tjittjie geäŧ’ka misne deuuvdiin  

ittjen obo ost’ guh die beaivadihten  

die barra nuolastii ja goijkil abide  

men vieüssume tjitsaluukkiegaktsie jabie  

[sång] die dan val vol hergie jukka vaja  

val giessa oja vala val na  

[tal] die lieb vuorastanime i iba giella diste rihktiet de guulak  

[skratt]  

(Ruong 1954b:49f) 

__________ 
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[sång] Aja vala aja vala  

[tal] men så hade de lärt att när solen gick upp  

så skulle man locka  

och då samlades hjorden och kom  

och så jojkade jag igen kalvar och renar  

[sång] aja ala aja ala  

[tal] jag är född nere vid kusten  

och jag var bara tre veckor gammal  

när de flyttade uppåt landet  

och min mor hade mig i vaggan  

och ibland hade hon inte tid att stanna och sköta mig  

och när de stannnade till för dagen löste hon upp vaggan  

och lade torrt under mig  

och nu håller jag på att fylla 78 år  

[sång] vala vaja det är härken som drar  

aja vala val  

[tal] men nu håller jag på att bli gammal har inte röst riktigt  

och inte har jag röst heller  

(Arnberg et al. 1997b:182f) 

Vuollen om vallning och renkalvning handlar egentligen mer om Norsas liv än 

om renens liv. Ändå är det kontexten som är påtaglig. Renvallningen är livet och 

det som bestämmer dagsrytmen. Hon är född vid kusten den 15 mars 1876. Det 

framgår inte direkt i texten, men den som känner till renskötseln årscykel vet att 

det måste ha skett under vintermånaderna. Man flyttade nämligen till området 

runt Öjebyn varje vinter och flyttade på våren till Västra Kikkejaurs 

betesområden, det vill säga Seldutnjuona. När Norsa talar blir innehållet 

förklarande och sången bryter av talet och ger den extra kryddan i berättelsen. 

Norsas avslutning är vanlig i jojksammanhang, att man som en slags förklaring på 

att man levt ett långt liv, säger att hon håller på att fylla 78 år och är på väg att bli 

gammal. Rösten är på väg att svika henne också och sedan brister hon ut i skratt. 
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Vid inspelningstillfället är det tydligt vilken roll Ruong hade. Han var den klart 

ledande personen i gruppen.  Han säger tydligt till alla “...det är den ende som får 

tala nu, det är Sara Maria” (Norsa 1956). I bakgrunden hör man hur Arnberg 

eller Unsgaard talar med en Pelle som sitter i inspelningsbilen utanför. Ruong ber 

också Sara Maria Norsa att jojka de vuollen som senare publicerades i CD:n Jojk 

och när han driver på för fort svarar Sara Maria Norsa vuerrddet ‘vänta’ och då 

väntar Ruong (Norsa 1956).    

Fyra teman på Jonas Eriksson Steggos jojkar 

Biografi 

Vid en intervju 1954 gjord av Israel Ruong i Arjeplog inleder han samtalet med 

Jonas Eriksson Steggo och Sjul Andersson på följande sätt. 

[Ruong] Vi är i Arjeplog, det är under Mikaelihelgen 1954.  

Här sitter två gamla Arjeplogssamer,  

Jon Eriksson Steggo och Sjul Andersson,  

båda är gamla Tjidtjagsamer. 

Jon Eriksson Steggo är 81 år och lite till 

[Steggo] och fyra månader 

[Ruong] och fyra månader. Sjul Andersson är 79 år 

Andersson:  Jo 

[Ruong] Det är alltså upptagningar i Arjeplog den 3 oktober 1954. 

Nå hördu Jon Erik minns du någonting om dina förfäder 

[Steggo] Nej, inte kommer jag ihåg. 

[Ruong] Jaha. 

(Steggo & Andersson 1954) 

Intervjun verkar få ett snabbt slut, men Ruong omformulerar sin fråga och ber 

Steggo berätta lite om sina föräldrar. Steggo börjar prata och berättelsen är i gång. 

Sjul Andersson sitter mest som åhörare och han kommenterar bara med några 

enstaka ord. Steggo är lite komiskt finurlig och kommer med oväntade svar. Först 
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hans tillägg att han är 81 år och fyra månader, vilket inte är ett väntat svar från en 

man i den åldern och sedan säger han sig inte minnas någonting om sina förfäder.  

 Han berättar i Lapska sånger om sin uppväxttid som var upp till tioårs 

åldern då han hade kommit till sin fulla kraft fámoi nala båttám. Det var då som 

han vallade renar ensam (Grundström & Väisänen 1958:9). Det är inledningen 

till hans jojkepos som sedan blev en bok och jojken till beteslanden är den första 

vuolle som han presenterar i eposet.  

B
Bild 4 Jonas Eriksson Steggo med sin hustru Inga, tar en rast på fjället efter ett besök hos släktingar 
där de hämtat getterna. Foto: Lars Rensund.  Publiceras med tillstånd från Nordiska Museet, 
Stockholm. 

Det är sagt att Steggo var väl förberedd och att hans berättelse inte är en 

improvisation. Han väntade med sin berättelse medan man bytte skiva och 

fortsatte där han hade avbrutit berättelsen (Grundström & Väisänen 

1958:5f).Ternhag skriver att Steggos svit i Lapska sånger är ett konstverk, 

genomtänkt med berättelser och jojk som är skapad till en enhet och som är 

personlig (Ternhag 1990:). Jag är själv inte övertygad om att han hade förberett 



JUOIGANMUITALUSAT 

 

 109

sig för just detta tillfälle, då senare intervjuer med Steggo är uppbyggda på samma 

sätt, det vill säga jojk och berättelse är inspunna i varandra. Det verkar vara 

Steggos naturliga sätt att väva in jojk och tal “med konstnärligt uppsåt infogade i 

en sammanhängande självbiografisk text” (Grundström & Väisänen 1958:5).  

 Melodiskt liknar många av Steggos jojkar varandra, fast de handlar om 

andra förhållanden. Edström visar på detta att fem vuolle har exakt samma 

tonmaterial; e’, fiss’ och g’. Edström skriver att att slutsatsen av detta kan felaktigt 

tolkas att melodin saknar betydelse. Man måste se intervallerna och tonförrådet 

som en del av jojkens kontext för att göra en rättvis tolkning (Edström 

1978:142). Steggo jojkar med ett tonförråd som rör sig mellan 3- 6 toner och 

endast en liten del, cirka 15% av repertoaren har en mollters med eller utan 

inledningston. Molltersen ska vara ett kännetecken på att jojken är 

“svenskpåverkad” (Edström 1978:117, 156). När Steggo jojkar över sex minuter 

sina döda förfäder rör han sig bara mellan två och maximalt fyra toner och 

melodierna går knappt att särskilja och det blir oerhört suggestivt. Bredvid sitter 

Sjul Andersson och klämmer in några kommentarer över vem det är som jojkas 

(Steggo & Andersson 1954). Det är omöjligt för en utomstående att förstå vem 

det är som jojkas, eftersom dessa jojkar definitivt inte är tänkta för en större 

publik än den som är vid inspelningstillfället, alltså tre personer, Steggo, 

Andersson och Ruong. Den sistnämnda är försiktig i frågandet över vad som 

jojkas, vilket tyder på den kompetens Ruong har i inspelningssituationen. 

Intervjun har gått från skämt om ålder som började intervjun till att åtta minuter 

senare vara oerhört seriöst jojkande till de avlidna. Man kan kalla Steggos 

jojkning för episk. Han berättar en historia eller ger intryck och minnesbilder 

från sin levnadstid (Ternhag 1990:305). Hans intensitet, det vill säga det som ger 

den suggestiva effekten, förs framåt av övergången mellan tal och sång. Ternhag 

beskriver det som en balansgång på gränsen mellan talet och sången, där 

stavelsesång kan höras mitt inne i en talad mening (Ternhag 1990:310). Steggos 

andningsteknik beskriver Ternhag på det här viset: 

Sången flödar med mesta möjliga legato. Endast stöttoner och pregnanta konsonanter 

bryter flödet inom fraserna. Andningspauserna kommer tvärt, de hugger bryskt av både ord 

och melodibågar, utan hänsysn till den rytmiska pulsen. Sången fortsätter därefter lika 

abrupt, som om inanadningen aldrig ägt rum. (Ternhag 1990:311) 
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Steggo är en skapande traditionsbärare. Han för vidare det tidigare inlärda och 

han utvecklar det egna och allt ger en ny helhet och det blir hans livshistoria 

(Ternhag 1990:318). Mycket av hans perspektiv i jojken går bakåt mot det 

förgångna. Det är en man som uppnått en respektabel ålder. Han är över 70 år 

och han reflekterar över livet. Steggo är gammelmannen som inte kan följa med 

renarna lika snabbt som han en gång gjorde (Ternhag 1990:310). 

 Släkten Steggo har många jojkare som spelats in genom åren. Tirén spelade 

in Lars Eriksson Steggo (bror till Jon Eriksson Steggo) 1914, som jojkade tre 

vuolle, en till björnen, en till Sjul Andersson och en till järven  (Tirén 1914-

1915:del2:16).38 Lars Rensund skriver att vid 1900-talets början var den bästa 

jojkaren Lars Erik Steggo, Gebno-Pera.39 Den som fått mest uppmärksamhet vid 

sidan av Jonas Eriksson Steggo är hans brorson Jonas Edvard Steggo. Han 

dokumenterades av både ULMA och Sveriges Radio. Ternhag har gjort en 

jämförelse mellan Jonas Eriksson Steggo och Jonas Edvard Steggo och skriver att 

båda har intensitet i sången, samma motivkrets och röstbehandlingen är lika. 

Skillnaden på ytan är att Jonas Eriksson Steggo är mer poetisk, medan Jonas 

Edvard Steggo är ordknapp. Orsaken till denna skillnad kan bero på att Steggo 

den äldre ville berätta en livshistoria, medan Steggo den yngre inte hade de 

ambitionerna. Ternhag säger också - trots att Steggo den yngres vuolle är enkla – 

att hans sång är “mycket raffinerad och innehållsrik, trots att den i stor 

utsträckning inte bygger på en textlig mångfald” (Ternhag 1990:314f). Edström 

gör för övrigt samma kommentar som Ternhag och skriver att både Jon Eriksson 

Steggo och Jonas Edvard Steggo sjunger på ett likartat sätt, med ett harklande 

ljud som rösteffekt (Edström 1978:173).  

 Jonas Edvard Steggo medverkade i inspelning med ULMA som 

publicerades i Lapska sånger 2. Steggo jojkar 17 stycken vuolle och de flesta av 

dem har ingen text eller endast några enstaka ord. Det som framkommer är att 

Jonas Edvard Steggo precis som sin farbror växlar snabbt mellan olika melodier 

och har samma typ av intensitet i rösten (Grundström & Smedeby 1963:75-82). 

 
38 Dessa inspelningar från år 1915 har varit försvunna och spekulationerna om var de funnits har 
varit många. Historien om hur de återfanns finns att läsa på http://www.nb.no/tirenskoffert/ 
39 Rensund beskrivning av Gebno-Pera har jag redovisat i kapitlet Jojkens teoretiker. 
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Bild 5 Jonas Edvard Steggo, sittande. Bakom, t.v. Frans Fjällström och t.h. Lars Johan Lasko. 
Bilden är tagen runt 1930. Fotograf: okänd. Ett stort tack till Peter Steggo, sonson till J.E. Steggo 
för bilden. 

Av de personjojkar som Jonas Edvard Steggo sjunger presenteras några på ett 

sådant sätt att en utomförstående inte skulle förstå vem han jojkade. När han 

jojkar Erik-Änte vuolle ‘Erik Anton Bengtssons vuolle’ så är de enda orden 

vierama ákšov/men sabeka čäp’pe lii ‘täljyxan/men skidduktig’. Vuollen är 

minimalistisk till orden, men maximalt till sitt innehåll. Man måste känna till att 
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Erik Anton Bengtsson kallades för täljyxan därför att han var så skicklig i sitt 

hantverk för att förstå innebörden i vuollen och sabeka čäp’pe betyder att han var 

skicklig att göra skidor. Samma dolda budskap har Forsuddens lärarinna Brita 

Burmans vuolle som var gift tre gånger. Vuollen är betecknad som Buoidása 

lärárinna vuolle och texten är enkel Buoidás åija. Forsuddens samiska namn är 

Buoidás (Grundström & Smedeby 1963:79f). Det är svårt att veta om Brita 

Burmans vuolle egentligen är Forsuddens vuolle och eller att hon fått ta platsens 

vuolle som sin i detta fall. Vid Buoidásjavrre ligger för övrigt många gamla 

boplatser och sommargravar på en ö, Buoidássuolo. Den enda vuolle som Jonas 

Edvard Steggo jojkar i Lapska sånger 2 och som har en längre berättande text är 

Vuoras sáme vuolle ‘En gammal sames vuolle’. 

Nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå 

nå de lii gulah dulutj áigen nåvte att mijja vuoras 

almatj čuoigame ja vuossav iniime del čavelgin  

men de  

dálátj nuorah iž’žin vaša dis’te čuoi’gat uvtan 

väl’din 

hiestav ja ben vujjin daine ja ben man diet 

ii galga maŋás 

mannat dábba buccužii ja våla vala vala va 

la vala vala vala vala vala vala 

vala vala 

__________ 

Nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå 

hör i forna tider var det så att vi gamla  

åkte skidor och hade säcken på ryggen,  

men 

nutida unga ids inte längre åka skidor, utan  

de tar  

häst och kör med den, och  

varför skall det inte gå bakåt  

med renskötseln då ja 
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la vala vala vala vala vala vala 

vala vala 

(Grundström & Smedeby 1963:78f) 

Det är inte Jonas Edvard Steggos perspektiv som framkommer, utan det är den 

gamle mannen som klagar över de unga som behöver transportdon som hästen. 

Hans minne om forna tider återspeglas då man åkte skidor med ryggsäck och var 

beredd på långa strapatser. Det finns en kritik inbyggd mot den renskötsel som 

bedrivs, och om det ska tolkas som Steggos kritik eller den gamle samens kritik är 

svår att avgöra. Det kan mycket väl vara så, att Steggo kritiserar indirekt genom 

att använda den gamle samens ord om de historiska förhållandena, men att han 

åsyftar den renskötseln som bedrevs under hans levnadstid. Nils Petter Svensson 

kritiserar för övrigt också ungdomen som hellre spelar fotboll än ägnar sig åt 

renarnas skötsel (Svensson 1963b). 

 I Sveriges Radios inspelning finns det 35 jojkar inspelade med Jonas 

Edvard Steggo. Precis som vid ULMA:s inspelning är hans jojkar ordknappa med 

ett ord i jojken eller endast en fras som textas. Det finns en jojk som har en 

anknytande berättelse och det är vuollen till Matts Larsson Steggo. 

Vav vav vav vav vav vav vav vav 

Vav vav vav vav vav vav vav vav 

[tal] Gulluj [s?] de vuolest, stuorra […] gåbbå 

[Ruong] Juo, juojgas vil! 

Vav vav vav vav vav vav vav vav 

Vav vav vav vav vav vav vav vav 

nå 

[tal] Det är länge sedan han dog, men jag minns ändå. Jag var liten pojke, då var jag, jag 

blev lämnad hos dom, de där, gamlingarna en gång. Mamma for upp till fjälls och de övriga 

for till fjälls. Och jag var minst, liten. Jag hade inte ens börjat skolan, och de lämnade mig 

till de här gamlingarna, till Matts Larsson Steggo och Sara Greta. Och jag skulle vara där. 

Och det var ju präktigt det där. Jag minns särskilt en gång.  

Hon hade koke kött där och så palten. Då höll vi på att äta. En sån där liten parvelse, han 

lägger minne såna där vissa, jo, det är märkligt, lägg särskilt minne. Nå, så kokte hon 

palten, och så skulle vi äta då, och förstås, jag åt ju också. Jag var nog ganska frisk och äta, 
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det förstår jag. Och jag åt, och gubben åt också utmed, och så var det flottpannan, de hade 

ju palt och kött och flottpannan utmed.  

Och då har vi ätit som färdigt, så säger han åt mig mig: Juhkal dav ájaj! Drick upp det där 

också! Jag drack upp det där. Dån sjatta stuores, dån sjatta stuores. Ja mån, ja juhkaliv, 

juhkaliv, juhkaliv. Jo, detta lade jag särskilt i minnet, som om det vore i går. Han var 

präktig, mycket präktig var han. Bra vara hos dem. Jag var hos dem, till dom komme då, en 

vecka eller drygt. 

(Arnberg et al. 1997b:211) 

I inledningen jojkar Steggo så lågt att det nästan bara blir harklingar, nära på 

strupsång. Melodin och sättet att jojka gör den till en beskrivning av Matts 

Larsson Steggo, som var Jonas Edvard Steggos farfars bror. Jonas Edvard Steggo 

markerar slutet på alla sina jojkar med ordet nå. Det gör han här också, men i 

detta fall är det inte slutet på berättelsen. Jojken ger minnen som för Jonas 

Edvard Steggo tillbaka till hans barndom. Situationen beskriver ett samhälle där 

småbarnen kunde lämnas kvar hos släktingar när arbetet med renarna var för 

krävande. Han avslutar berättelsen med att säga att det var bra att vara hos dem. 

Även i denna intervju kan man höra Ruong skratta i bakgrunden och berättaren 

får en fin respons på sin historia. Situationen beskriver också en familj som inte 

verkar vara nödställd; de äter kött och palt och det finns mycket mat. Ingen 

behöver lämna bordet hungrig. Ordet juhkaliv repeteras tre gånger ‘och jag drack, 

drack, drack’, påminner honom om barndomen. Han drack upp flottet som 

samlades upp från ytan av grytan och som man vanligtvis doppade palten och 

köttet i. Att dricka upp flottet är en erfarenhet som man inte gör fler än en gång. 

 Matts Larsson Steggos vuolle är också inspelad med Jonas Eriksson Steggo 

melodi och text skiljer sig helt från Jonas Edvard Steggos version (Edström 

1978:173, Ternhag 1990:173). Jonas Eriksson Steggos inleder talande om att 

han ska bege sig till trakter där hans farbror levde. Han noterar att hans farbror 

var äldre än hans egen far. 

[tal] Na, de galgav vuol’get, bigŋunastav, bigŋunastav de das’te  

unnážii biŋobužai; ja mui’táv anj juoigadit ieččan áčče vielljav.  

Na, men jábmám lä sån, ai datta, men, 

men bár’dne má, bár’dne l guit viessomin: 
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[sång] vai gula de gul anja valla juoigaldav ållåv åv alla  

vålålåv åv allav al åv alla åv vå allav åv ållå allav  

al åv alla av åv vålalla åv vå alla å vå alla å vå alla 

[tal] de lii mu áčče vuorrasub viellja vuolle datta.  

Na de gagav ieččan áččev anj de juoigadit vil de.  

Na, de gagav gu ieččan áččev juoigav, dav hieitáv,  

de gagav juoigadit áčč-ájjáv. 

__________ 

[tal] Nå, nu skall jag ge mig av till trakter,  

som ligger längre bort härifrån, jag skall förflytta mig litet längre bort.  

Jag kommer ännu ihåg min egen farbrors vuolle.  

Nå, han är ju död också han, men hans son är dock ännu i livet. 

[sång] vai gula de gul anja valla juoigaldav ållåv åv alla  

vålålåv åv allav al åv alla åv vå allav åv ållå allav  

al åv alla av åv vålalla åv vå alla å vå alla å vå alla 

[tal] detta var min fars äldre brors vuolle. Och nu skall jag jojka min egen fars vuolle. Och 

när jag slutat den, så skall jag jojka min farfars vuolle. 

(Grundström & Väisänen 1958:76) 

Vad betyder det att Matts Larsson Steggo hade två vuollen som var så olika 

varandra? Minnesbilden för de de två jojkutövarna var förmodligen olika. Jonas 

Eriksson Steggo hade troligen en klar bild av sin farbror och hans vuolle 

presenteras mitt i en serie av olika personjojkar, där de två efterföljande jojkarna 

presenteras i denna jojk. Det blir en slags innehållsförteckning av vuollen. Jonas 

Edvard Steggos minnesbild är från en tid då han var liten och då blir hans 

minnesbild om sin farfars bror annorlunda än de minnen man har från tider när 

man är vuxen. Det kan också vara så att Matts Larsson Steggo var en betydelsefull 

person och att han hade flera personliga jojkar som var tillägnade honom, 

åtminstone känner vi till två stycken, det vill säga de ovan presenterade. Man kan 

också säga så som Ternhag skriver att “det ligger i jojkens natur att en stor del av 

både form och innehåll bestäms av exekutören” (Ternhag 1990:313), så det är 



KRISTER STOOR 

 

 
116

inte så konstigt egentligen att Matts Larsson Steggos två vuolle ser olika ut. Både 

Jonas Eriksson Steggo och Jonas Edvard Steggo har lagt sin personlighet i 

framförandet och vi vet inte om det är äldre taditionella jojkar eller om de är 

nyskapade. De är åtminstone skapad i en kontext som har haft betydelse för 

exekutören. Det är troligt att melodin kan vara traditionell, men texten är 

nyskapad (Ternhag 1990:313).  

 Det finns ytterligare en vuolle som både Jonas Edvard Steggo och Jonas 

Eriksson Steggo jojkar och det är lågfjällsområdet Barturtte. Ternhag har gjort 

jämförelsen mellan de två versionerna och minnet är det som skiljer dem åt. 

Ternhag skriver att Steggo den äldre förmedlar om ett liv som han kände till och 

som han levde, medan Jonas Edvard Steggo framför Steggo den äldres minnen i 

sin version (Ternhag 1990:315). Raden Jon Erik čeačče go dai nov juoigas dalle 

‘min farbror Jon Erik brukar jojka så’ är ett tydligt exempel på detta och som 

framförs nedan av Jonas Edvard Steggo: 

Å na vallav å na vallav å na vallav 

Å na vallav å na vallav å na vallav 

Å na vallav dabbe dat lii dov 

Barturte ija Bárturte va Bárturte dieb bien å ja vajja 

Juoiga davva Bárturte dieva 

Å na vallav å na vallav å na vallav 

Å na vallav å na vallav å na vallav 

Jon Erik čeačče go dai nov juoigas dalle 

de lija Barturte ne juo vuolle 

nå ja valla 

nå 

__________ 

Å na vallav å na vallav å na vallav 

Å na vallav å na vallav å na vallav 

Å na vallavvet du vad det här är 

Jag jojkar på Bárturte 

Å na vallav å na vallav å na vallav 
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Å na vallav å na vallav å na vallav 

Min farbror Jon Erik 

brukar jojka så 

nå ja valla 

nå 

(Arnberg et al. 1997b:208) 

Barturttes vuolle är en förklaring och kommunikation till Israel Ruong. Steggo 

frågar Ruong om han vet vad det är han jojkar och sedan förklar han i jojken att 

han jojkar Barturtte och Barturttes höjder. Sedan förklarar han att farbror Jon 

Erik brukar jojka på detta vis. Vi ser härmed hur traderingen har gått. Steggo den 

yngre har hört sin farbror jojka denna vuolle och jojkar nu den på sitt sätt och 

mycket intensivt. Jonas Eriksson Steggos vuolle till Barturtte har en annan 

kontext. 

Du duvva Bárturten nav ålla valla dana  

Bárturten av alla gunne lei gul del lei gul del själva va a 

la Bárturten av allav vuolle val av allav  

vai gul de lei allav ån av al av allav åv a gul a 

ållå dan gul Bárturten a gám’bal lei gul del de 

ä gättum eluin ak’tan de lei gul dal Bár- 

turte va stuorra n iello de be gättum avval dan nala 

__________ 

Detta är Barturtes, själva Barturtes vuolle 

vai gul de lei allav ån av al av allav åv a gul a 

nu har Barturtes gamling försvunnit tillika med hjorden 

Barturtes stora hjord har försvunnit 

(Grundström & Väisänen 1958:62) 

Man skulle kunna tro att Jonas Eriksson Steggo menar sig själv, när han jojkar att 

gamlingen har försvunnit och med honom renhjorden. Sammanhanget är att 

Barturtes vuolle är klart sammanbunden med den vuolle som presenterades innan 

av Steggo, det vill säga vuollen till Per Nilsson Ruong. Han jojkade denna vuolle 
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på Barturtte när han vistades på Barturtte. Steggo den äldre förmedlar först den 

vuolle som den gamle Per Nilsson Ruong jojkade och sedan jojkar han Barturte 

där den gamle inte längre finns kvar, annat än i jojken (Grundström & Väisänen 

1958:61f). Vi ser en historisk kedja från den vuolle som Per Nilsson Ruong 

jojkade och som Steggo den äldre jojkar. Steggo den yngre jojkar i sin tur den 

vuolle som hans farbror jojkade. Barturttes gamling som försvunnit och även 

hans renhjord är Per Nilsson Ruong. Samtidigt kan man säga att han är en del av 

Barturttes höjder, för han finns i minnet som är anknutet till Barturte, 

åtminstone för Jonas Eriksson Steggo. P.N. Ruong finns inte med i Jonas Edvard 

Steggos version och frågan kan ställas om Ruong längre är synonymt med 

Barturttes höjder. Utifrån Jernslettens teorier att man lever så länge man är 

ihågkommen och jojkad försvinner P.N. Ruong som en del av Barturtte. 

Barturttes melodi jojkas för övrigt på samma sätt av Steggo den yngre och Steggo 

den äldre, men den yngre jojkar mer intensivt och kraftfullt, vilket kännetecknar 

det mesta han gjorde som jojkare. 

 Jonas Eriksson Steggo levde i en kontext där jojken var en levande 

tradition. Hans släktingar före honom var duktiga jojkare och detta gällde även 

för de generationer som kom efter honom. Det var inte heller bara Steggosläkten 

som var goda jojkare, utan varje person verkade vara familiär med jojkens 

innersta väsen.  

Geografisk beskrivning 

I den episka berättelse som Jonas Eriksson Steggo jojkar får vi följa med honom 

på en resa som börjar där beteslandet för renarna är. Den första anhalten görs i 

Norge, dit man kommit genom att flytta över Skellefteälven vid 

Vuoggatjålmeluspe. Vid Ravdurttemassivet, som ligger mellan Gujjávrre och 

Miergenisjåhkå, och i området mot Lönsdalen i väster hade man sitt 

sommarområde, där man gjorde ost och hade goda dagar (Grundström & 

Väisänen 1958:12ff). Steggo tar oss inte bara med i geografin, utan han tar med 

oss i tiden och berättar om tider när han var dräng och vi hamnar tillbaks till 

svensk sida. Man får därför vara försiktig med att enbart utifrån hans berättelse 

bestämma de flyttningsvägar han haft, eftersom han inte följer någon tidsaxel, 

utan han går efter renskötselårets cykel och då kan betesmarkerna han berättar 
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om handla om nutiden (1940-talet) eller om det som varit tidigare. Kort sagt, ett 

cirkulärt tänkande där tid och rum inte följer en tidslinje. 

 Ett exempel på Steggos tidsredovisning är att när han kom till Stuorlåpme - 

vilket för övrigt är samma plats som Mavas - ökade renhjorden hastigt. Han 

utvecklar temat, det handlar inte bara om en sommar eller höst utan en längre 

tidsperiod. Steggo kom till en rik renägares land och samtidigt ökade hans egen 

hjord (Grundström & Väisänen 1958:19). Vid Stuorlåpme ökade hjorden fram 

till nödåren och tvångsslakten som tvingades fram från statens sida under 1930-

talet.40  

[sång] Ei gul nåv de gul dä vaija dav valla 

dav dav gul 

stuor n ieloi 

iednam lei 

gul n urrum 

a datta vala 

la valla 

ja iello guoccalii 

gul munji n áijái 

[tal] Guozai iello dåbben dasa gu duot maŋemus tvångsslakta šaddai  

de dat mi ielov maŋás gadotii  

de iello maŋás mannagudii gu tvåŋŋa åroi 

tvångsslaktav už’žuv adnet  

de dat rájes de iello maŋás čiskii  

ii dis de guoccale åvdån 

de hal’va sittá bär miŋŋunit  

uc’cot  

bin’not jigiis jakkái. 

__________ 

 
40 Om tvångsslakten som skedde finns att läsa i en uppsats av Ellacarin Blind (Blind 1989)  
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[sång] Detta har varit de stora hjordarnas betesland  

valla vala  

och hjorden ökade också hastigt för mig 

[tal] Hjorden ökade där 

till dess den stora tvångsslakten blev 

Det var den 

som gjorde att hjorden gick tillbaka i antal 

den började minska 

då det var tvång 

då jag tvingades att slakta 

Sedan dess har hjorden gått tillbaka i antal 

den ökade inte 

vill bara minska år för år 

(Grundström & Väisänen 1958:20f) 

Steggo säger att efter tvångsslakten förblev renhjorden liten och det kan man 

förstå när vi vet att renbeteskatastrofåren på 1930-talet drabbade hela det 

nordligaste området i Norrbottens län (se t.ex Nordin 2002:130ff). Att 

renhjorden minskade var inget ovanligt för en renskötare, men både tvångsslakt 

och nödår blev för hårt slag för Steggo. I samma vuolle Stuorlåbme, stuor ieloi 

iednam fortsätter han med att jämföra med problemen som funnits med regler 

och lagar som gällde gränsövergångar till Norge. Steggo kritiserar indirekt sina 

byvänner i Stuorlåpme, för att han ibland fick vara ensam för att hålla renarna 

från norskt område under vintern, samtidigt var han glad att det kunde ha varit 

farligt när de värsta stormarna drog fram. Han ansvarade endast för sitt eget liv 

som det framgår nedan: 

[tal] Nå, de dai uvdutj äigii ja duvle Vuodnai 

gu Vuodnai manai ja dåbben gud’din 

Ja månnå läv sutte dálve Vuonan mannam iktuk 

vaiku lii ållo äl’bmug Stuorlåmen 

lågev gåde ja kárániis dievva 

ja lul’de rei’sit vuol’de dåbbeld 

ádan 
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ádan 

ja vuol’de gu vuollelis Vár’gá rei’sit alás Mávvasa bákto ja nåv Vuodnai ja gáttot 

mudiin giežo dálvev årrot dåbben 

ja de läv už’žum dåbben årrot ja giccat iktuk dai åb’bå stuor ieloi dåbbeld Vuona bieles 

vár’jalit amá gud’dut 

jah dálkii čađa läv čuk’kim ja mannam ja mudiin läv šad’dam årrot ijav buccui ak’tan gu de 

dál’kárii duod’dariin ja bállet muot’taga sisa 

men liika ávon läv 

ávon gu iktuk liv 

att de guit häg’ga ieč’ča 

balliv jus lin kamrátah musne 

så ällam bin’det muot’taga sinne årrot giežo gukka ijav ja čåskes 

a ja dál 

dálkes ijaid 

men árrat gu läv baddjánam muot’taga sis’te ja gu lä guol’do ja dál’ke 

ja gul läv de ul’gus čuož’želam 

de l muod’da-guolgah luvvam 

muod’da l luvvam 

__________ 

Nå, förr i tiden, längre tillbaka (minskade den ju också) 

då den gick över till Norge 

och man slaktade dem (renarna) där 

Jag har en del vintrar varit i Norge ensam 

fastän det fanns mycket folk i Stuorlåbme 

tio kåtor och fullt med karlar 

jag har fått res nerifrån landet från trakten nedanför Vargisträsk och västerut över Mavas 

och så till Norge och vara där ibland hela vintern 

jag har fått vara där och ensam sträva med dessa ganska stora hjordar för att hålla dem borta 

från den norska sidan 

så att de inte blev (straff)slaktade där 

i oväder har jag fått samla dem och ibland blivit tvungen att vara med renarna över natten 

då det börjat bli oväder i fjällen och gräva ned mig i snön 

men jag har varit glad över att jag varit ensam 
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att det bara varit fråga om mitt liv 

jag fruktade att om jag haft kamrater 

så hade de inte härdat ut hela den långa natten i snön och kylan i dessa ovädersnätter 

men tidigt på morgonen har jag stigit upp ur snön i snöstorm och oväder 

och när jag kommit ut så har håret i pälsen varit fuktigt 

och pälsen våt 

(Grundström & Väisänen 1958:20f). 

När han kom ned till furuskogarna i Sverige, växer kritiken mot grannarna än 

mer. Med viss bitterhet säger Steggo att de rika renägarna, de flesta 

skötesrenägare41 som kom honom till mötes och for iväg med renarna. Steggo 

som gjort grundjobbet kände sig utlämnad och blev ibland själv utan renar efter 

en sådan resa (Grundström & Väisänen 1958:23). Till Arfomassivet går hans 

berättelse vilket var Steggos betesland, ett högfjällsmassiv, ett ovädersfjäll, men 

som ändå gett goda renår, liksom grannfjällsområden Sávllo och Urruhah. Med 

visst vemod berättar han om ätarna som finns i andra världskrigets Norge, det vill 

säga tjuvskyttar som man inte hade någon möjlighet att anmäla (Grundström & 

Väisänen 1958:32ff). De geografiska beskrivningarna Steggo gör handlar inte 

primärt om landet, utan de är endast en bas för de aktiviteter som pågick på 

platsen, eller att området varit rikt på rovdjur. Det är enbart sommar-, höst- och 

vårbeteslanden som jojkas. Vinterbeteslandet beskrivs inte alls, annat än i korta 

sidospår. 

Piteälven 

Piteälven är ett fritt strömmande vatten som har sina källor i gränstrakterna till 

Norge. Sjöar som Bieskehávrre och Mavasjávrre bevattnar älven som efter 

dramatiska färder genom det vilda landskapet, via sel, häftiga forsar och vattenfall 

så småningom rinner lugnt ut genom Svensbyfjärden till Bottenviken utanför 

Piteå stad. Piteälven är ca 400 km lång med ett vattenflöde på 160 kubikmeter 

per sekund. För allmänheten är älven känd just för sina vattenfall, forsar och för 

det goda fisket. Vad många inte vet är att Piteälven räknas till en av de fyra 

orörda älvarna i Sverige, trots att älven är uppdämd 30 km uppströms Piteå vid 

Sikfors och regleras av tre mindre dammar vid Bieskehávrre, Labbas-Rahppen och 

 
41 Skötesrenägare hade renmärke, ägde renar och i många fall var det inte samer (Nordin 2002). 
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Malmesjávrre (Stoor & Wästerby 1989). Demografiskt befolkas älven upp till 

Vidsel och Bredsel, ca 80 km från kusten, medan området ovanför Storforsen kan 

betraktas som obebott och det finns enbart enstaka gårdar vid älvkanten. Även 

om älvens landskap anses som öde attraherar den mycket turister sommartid, 

särskilt vid Storforsen och Trollforsens strömmar. Men för den inhemska samiska 

befolkningen som använt marken mellan den norska kusten och Bottenviken 

sedan urminnes tid, är älven en vän som man behöver och som man måste 

respektera. Piteälven ger liv, men den tar också liv och varje människa som 

kommer till älvkanten måste vara medveten om detta. Ett exempel på Piteälvens 

fördelar visar Stefan Mikaelssons uttalande: 

...renarna i Udtja sameby var kända för att de under de långa och varma sommarmånaderna 

gick ner till Piteälvens brinkar för att svalka sina varma klövar i Piteälvens svala vatten. 

Mycket kanske därav så har ingen klövpest härjat inom Udtja sameby, så långt tillbaka man 

på ed sin vittna kunna, att ingen därav hört någon tid annorlunda varit hava. Men både 

länsstyrelsen i Norrbottens län och renbeteskommissionen tyckte att udtja-bahtja kunde 

hålla sig på höglandet tjegar-tjavelk. Långt borta från både den strida Luleälven och den 

svala Piteälven. Och så är det än i denna dag som är i dag. (Mikaelsson 2005) 

Ett sätt att minnas älvens vildhet är att besjunga den och berätta historier om 

vattnet. Bland erkända jojkare som Jonas Eriksson Steggo, Jonas Edvard Steggo 

och Margareta Bengtsson fanns en repertoar om hur man skulle bete sig för att 

inte drabbas av älvens vrede eller för att utnyttja dess överskott som naturen gav.  

[tal] Na, de ver’tiv juoi’gat Peđuma ienov, šäl’va čázev dal, jågåv del 

[sång] Ä gul de be valla vållå 

de be vållåv ållåv  ållå 

dav gul Peđumavva ineov 

Iedno vallav allav alla 

gutti gålgåi griensas ja de 

vulus ai gidd sievvai 

Aija l 

davva gula Peđumavvan 
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ienov aväv allav vai gul 

davva Peđumavva gula vallav alla 

alla valla 

valla valla våija davva gula måd’de al 

[tal] måd’de almaža se lä dal má ai fierradat’tám dat ai, 

men ver’ti guit lik almatj juoigadit ändå; 

jah kan anj fierraditj dat maŋŋela  

ai gukkev vierláld čuž’žu 

[sång] avva dav gul valla Peđumavvav iedno  

vallav-alla 

[tal] ver’tiv hållat ráv’ga-čácce! 

Dadá dulužist de l urrum ráv’ga-čáccen jah årotj gukkev vieráld čuožžotj 

[sång] avva dav gula val-allav alla Peđumavvan ienov gula valla-val a-valla 

[tal] dadá gierragist de l urrum ráv’ga-čáccen, 

jah kan lä vulus ráv’ga-čáccen, 

hela iedno;  

gierragist dadá ullu,  

griensast läh ai almažah fierram, 

ullu griensan ja dulutj áiges ja, 

jah kan miette-čázev lä fierram gidda, 

innán gu sievvai lä båttám 

[sång] ai gul dav gul Peđumav gul u be vullu vulluv vulluv valla valla valla vullu 

alla-vålla 

__________ 

[tal] Nå, så måste jag jojka om Piteälven, själva vattnet, älven  
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[sång] Ä gul de be valla vållå 

de be vållåv ållåv – ållå 

denna Pite älv, 

älven vallav allav alla 

som rinner från gränsen och  

så ända ned till havet 

Aija är 

denna hör Piteälven till 

älven aväv allav vai hör 

denna Piteälv hör  

vallav alla 

Alla valla 

valla valla våija davva hör  

många mä 

[tal] många människor har den bragt om livet genom drunkning,  

men man måste ändå jojka; 

och ännu flera torde drunkna 

senare 

så länge världen står 

[sång] avva dav gul valla 

denna Pite älv  

vallav alla 

[tal] jag måste säga rauka-vatten! 

Gammalt tillbaka har den varit 

rauka-vatten och torde så vara 

så länge världen torde stå 
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[sång] avva dav hör val-allav 

denna Pite älv hör 

hör valla-val a-valla 

[tal] ända från sin källa bor det  i rauka-vatten 

och nedströms är det rauka-vatten, 

efter hela älven; 

från dess källa är det mycket, 

från gränsen har människor drunknat, 

hela gränsen och i gamla tider och, 

och längs med hela vattnet är det risk för drunkning ända till  

innan lugnet (havet) kommer 

[sång] ai gul denna Pite älv gul 

u be vullu vulluv vulluv valla valla valla vullu 

alla-vålla 

(Grundström & Väisänen 1958:69f) 

Nå, så måste jag jojka Piteälven, själva vattnet, älven, detta är början på Steggos 

jojk till Piteälven. Han jojkar inte om älven, Peđumaienov, Steggo blir en del av 

den. Texten som sjungs ut har ingen djupare innebörd, men när orden, Ä gul de 

be, sägs visar det en markering på att jojkens djupare innebörd börjar. När talet 

kommer, märker man direkt att tonen blir en helt annan och som ovan beskrivet, 

många människor har drunknat. Talet kommer i en känslosituation, där jojkaren 

inte har någon påverkan i livet, eller på det som hänt, till exempel så använder 

han potentialisformen när han beskriver framtiden om att människor torde 

drunkna. Han inleder sitt förhållande till Piteälven genom att använda ordet gutti 

vilket man använder om människor, det vill säga att älven har personifierats. Den 

är inte bara vatten utan den är också de personer som har drunknat i älven. 

Piteälvens namn har drag som visar på hög ålder. Vi ser gamla former som 

Peđumavvan ienov, där n:et markerar genitiv som inte längre  förekommer i 

dialekten. Samtidigt har den också nyare former såsom nyskapade ord som 

griensast, vilket visar på en kontinuitet, från gammalt till modernt vid 1940-talet. 
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Vid genomgång av hela Lapska sånger 1 återkommer växlingen mellan tal och 

sång och den snabba övergången mellan olika jojkar hela tiden. Vi ser alltså ett 

mönster i Steggos performans. Vad är det då som gör att Steggo börjar tala istället 

för att sjunga? En sådan växling kan ske mitt i ett ord. Notera att måd’de al, i 

vuollen avbryts mitt i ordet av talet. Steggos jojkning väcker ett minne genom 

orden måd’de al... och avbryter som han gör ofta mitt i ett ord, i detta fall 

almaža. Minnena blir känslosamma och måste förklaras och Steggo gör det i 

talets form. Talet och sången blir en enhet i vuollen och som måste beaktas med 

samma värde i analysen. Han talar om vattnet som är ráv’ga-čácce ‘rauka-vatten’, 

vattnet är besjälat av de drunknade människorna och de vill dra ned dig i vattnet. 

Det finns ytterligare nedtecknade jojkar till Piteälven av Jonas Eriksson Steggo 

och av hans fru Inga Steggo. De två jojkarna av Inga Steggo är ordknappa, lei guit 

mija Peđumav ‘det är vår Piteälv’ och repetition av orden Peđumav är den enda 

texten i den ena vuollen. I den andra vuollen avslutar hon med att säga “ja ha så 

dåli[g] röst, att ja ha” (Steggo 1943). Ett typiskt sätt att avsluta en vuolle, att 

nedtona sin egen kompetens. De andra nedtecknade versionerna av Jonas 

Erikssson Steggo beskriver Piteälven på samma sätt som ovan, att älven är farlig 

och blir lugn först när den kommer till havet. Margareta Bengtsson finns även 

hon nedtecknad och hennes version påminner i hög grad om Steggos variant, 

älven ger liv och många liv har den tagit tillbaka. 

 Jonas Eriksson Steggos jojkning måste som tidigare nämnt ses i sin helhet 

och jämföras med jojkarna som ligger före och efter. Piteälvens vuolle är starkt 

förknippad med vuollen till den gamle Snunks vuolle eller Buovdok som han 

kallades för sin flintskallighet. Därför är det naturligt att Steggo växlar över till en 

person som drunknade i Mávasjávrre och som nu är en del av Piteälven. 

(Grundström & Smedeby 1963:70ff).  

 

Datta gula 

dulutj Buovdok 

läi gul n aija 

fierrama be Mávasjávren 

a be valla 
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dav gul dulutj gula Buovdav 

gula valla 

alla dav gul valla valla 

dulutj gula Buovdav valla 

gula valla 

alla dav gul valla valla 

ålav ålav allav al 

[tal] jah de miette-čázev, 

miette-čázev läh fierram 

vulus maid almatj lä... 

 

mui’tá, 

jah kan åvdeb áiges maid almatj... 

mån iv muite; 

ližih juo fierram. 

Jah kan ain gukkev 

vieráld čuožžotj 

kan ain fierazih ai, 

dan e sammá 

Peđum-ieno čázen. 

Na, sammá Seldut... 

ja ai lä Seld... 

iv guit mån muite  

Seldutin läh gierragist 

nåv iedna almažah 

fierram guk’te, 

guk’te Peđumin, 

guit de baj’jet a, 

men mát’tih vuol’dne, 
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maide mån iv diede, 

Seldutin. 

__________ 

Denna hör 

den gamle Buovdok 

har gul n aija 

drunknat i Mávasjaure 

a be va  alla 

dav gul gamle hör Buovdav 

hör valla 

alla dav gul valla valla 

gamle hör Buovdav valla 

hör valla 

alla dav gul valla valla 

ålav ålav allav al 

och längs älvens lopp 

längs vattnet har drunknat 

nedströms har också människor... 

minns, 

och förr i tiden har också människor... 

jag minns inte; 

torde ha drunknat 

Och så länge  

världen torde stå 

så torde också drunkna 

den samma 

i Piteälvens vatten 
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Nå, samma Skellefte... 

ja är också Skel... 

jag minns inte 

Skellefteälven är källan 

att så många människor 

drunknat som, 

som i Piteälven 

i dess övre lopp 

men kanske i dess nedre lopp 

men det vet jag inte, 

i Skellefteälven. 

(Grundström & Väisänen 1958:70f) 

Jonas Eriksson Steggo jojkar den gamle Snunk, Buovdok, som drunknade i 

Mavasjávrre. Snunks fullständiga namn var Nils Larsson Snunk. Dessa två jojkar, 

Piteälvens vuolle och den gamle Snunks vuolle, är starkt sammanknutna till 

varandra. Steggo växlar snabbt över från vattnet till en person som nu tillhör 

samma vatten. Efter Buovdoks vuolle växlar Steggo ytterligare in på nästa jojk 

som är en vuolle till Skellefteälven, som då står som en kontrast till Piteälven. 

Vuollen till Skellefteälv och den gamle Snunk går i 69 slag medan Piteälvens 

vuolle går mycket snabbare, i 108 slag. Tempot kan indikera Piteälvens vildhet i 

jämförelse med Skellefteälven. Man kan säga att Steggos jojk till Piteälven 

egentligen är en trilogi, där både Snunk och Skellefteälven ingår i beskrivningen. 

 Jonas Edvard Steggo har jojkat sin far som också drunknade i Mávasjávrre 

och denna text finns endast nedtecknad, men den ger en bra bild av Piteälvens 

komplexitet. 

Pite älv gav mat åt många 

men tog också mångas liv 

Pite älv tar många liv 

Piteälven den tog många liv 

men den gav också mat åt många 

Nu kom jag på att jojka Piteälven 

den tog ändå ifrån Mavas 
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och ända till 

Högt uppe på Mavas42 tog den min faders liv 

den tog mångas liv 

längs efter hela sitt lopp 

Jag skall jojka 

många fick sorg vid Piteälven 

den tog mångas liv 

men den gav också mat åt många 

ända från Mavas och längs efter hela sitt lopp 

vid mina källflöden tog den min faders liv 

den gav mat åt många 

men tog också mångas liv 

(Ruong 1954a:38) 

Jonas Edvard Steggos jojk till Piteälven är en hyllning till älven, som är rik på 

resurser och samtidigt är den sorglig för den tillhör lika mycket hans far. De 

många repetitionerna visar på känsligheten i ämnet. Återkommande tema i alla 

versioner är att den gav liv och mat åt folket, men den krävde sin tribut och 

därför var den farlig. Den blev lugn först när den kom till havet. Det är tydligt att 

alla som har jojkat Piteälven har samma tema i innehållet, älvens farlighet men 

också rikedom som man måste förhålla sig till. Genom att jojka älven så påminns 

man om de människor som levt och som fortfarande är en del av det sociala livet 

och till vilka man måste ha en god relation. Annars kan de dra ned dig i vattnet. 

Björnen 

Djurtema är ett mycket vanligt motiv i jojkar från alla områden i Sápmi. Renen 

och vargen är förmodligen de allra vanligaste djuren som beskrivs. Även björnen 

beskrivs ofta och så även i Arjeplogsområdet. Jonas Eriksson Steggo jojkar ett 

flertal björnjojkar. I en intervju med Israel Ruong säger han att han aldrig har 

jagat björn och att han bara sett björn en gång i hela sitt liv. 

 
42 Jonas Edvard Steggos sonson, Peter Steggo, påpekade för mig att hans farfarsfar ska ha drunknat i 
Riebnes (även den en del av Piteälvens vattensystem). Israel Ruong påpekar samma sak i sin 
beskrivning över J. E. Steggos liv (Arnberg et al. 1997b:203).  
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En enda gång har jag sett en björn med egna ögon. Han var mycket stor. Pannan var bred 

som en (suobdeg) rotvälta. Jag gick till [en] björk i närheten och siktade med min stav på 

pannan. Men gevär hade jag inte. Då pratade jag med honom. Han titta på mej, men en 

bakben som stöd under underkäken. “Du får leva för mig, för jag har inget gevär. Men du 

får inte ta mina renar” Så småningom gick in i skogssnåret. (Ruong 1958:17) 

Trots att Steggo bara träffat på björn en enda gång så har han en rik repertoar av 

björnjojkar. När han jojkar för ULMA:s delegation så kommer björnjojkarna som 

en serie och de är starkt anknutna till varandra. Steggo börjar med att tala om 

Gustar, bär’dna-lán’da ‘Björnlandet Gustar och sedan jojkar han Gus’tara vuolle 

‘Gustarfjällets vuolle’. 

[tal] da lä Gus’tarin, gu duvle giđđa-áigen ge de bär’dna l 

[sång] vai dav Gus’tarav gula davva Gus’tarav gul de gul bär’dnalánda lei gul datta Gustar 

valla valla valla val 

valla valla dah gul bierdnah 

gu de gålmå 

såmes giđán 

[tal] gu åb’bå gål’bmå be men be Gustar-bieive-bielen  

gám’bal dál’ve-båroid čiikariin vui’dnih 

ikk iv le mån ietj vuoi’dnám 

men gulliv gu mu vivva giettoi munji 

gutt lii várev čuoi’gamin buccuid dav Guov’delav 

de čiikariin vuoi’dná gål’bmå bierdna  

dan Gus’tara-bákte vuolen 

de lä gám’bal-båroh 

dál’ve-båroh 

vai ližih 

na bákten fierram danne 

gu de daide bajeda 

de lä ak’ta unna bierdnatj de dat vuol’gá vuostak dåk 

dat unna bär’dna 

ja daina giccá men så ii nagag bajás åž’žot 
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Nåv ádai de lii stuor bär’dna 

akta 

ja dat del gieččai šávot duonne 

gu ižžii dåt unna bierdnatj naga vál’det dav 

De vulgii ietj dåkkå 

Na, de väldii ja de guddii 

väldii ja gesii 

guddii bajjelii ja de biejai bålne nala 

Ja de vit guozai bajás vit, bajás vit 

ja de gårjoi ja viimag de lin vuol’gám bajás dan bák’tái.  

___________ 

[tal] på fjället Gustar43 på våren 

då björnen är där 

[sång] Gustar, hör, detta, det är björnland, detta Gustar valla valla valla val 

det var tre björnar en vår 

[tal] hela tre björnar på Gustarfjällets solsida 

man såg under vintern gamla kadaver efter dödade renar 

ja, jag såg dem ju inte själv 

men jag hörde min måg berätta därom 

han hade färdats på skidor över Guovdel och hade då sett tre björnar nedanför Gustarbakte 

det var gamla kadaver 

under vintern dödade renar 

eller kanske 

nå, de hade väl fallit utför klippan 

en liten björn gick dit först och skulle lyfta upp kadavret 

han bökade länge med det men orkade inte få upp det 

 
43 Ett fjällmassiv mellan Piteälven och Skellefteälven. 
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Så var där också en stor björn 

han tittade stilla på när den lilla björnen inte orkade få upp kadavret 

Han gick då själv dit 

Så tog han och bar 

tog och drog 

bar kadavret upp och lade det på en tuva 

Så sprang han åter upp och lade sig 

och slutligen hade alla de tre björnarna kommit upp på klippan.  

(Grundström & Väisänen 1958:40f) 

Innan Steggo jojkade Gusttars björnland hade han jojkat sin måg Pavval Ruong 

som han tyckte mycket bra om. Då är det naturligt att Gusttar fjällmassivs vuolle 

egentligen handlar om en situation som hans måg hade berättat om. Det handlar 

med andra ord lika mycket om björnarna på fjället som fjället i sig självt. Men här 

återberättar Steggo mågens berättelse som berättar hur en björn kan bete sig. Det 

är en narrativ om hur björnhonan hjälper den mindre med kadavret. Sedan 

fortsätter Steggo att jojka björnens vuolle i Tjidtják. 

[sång] Va ai dav gula bär’dna bieriv gu 

la å dai de val å å å val å å vala 

[tal] dal dulutj 

duluttj almažah nåvte jui’gin duo Čiž’žákin dale bierdnav nåvte 

[sång] daina vuliina beä vå alla val a a la 

[tal] men de duot nuortab dåben nuo’rtan dan  

Peđum-ieno nuortatj bieles nuortas de jis iežá vuliin jui’gin 

ja de dai vuolle 

dah jis nav jui’gin 

__________ 
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ja, denna, hör, björn, hö- 

ör val å å å val å å vala 

[tal] så jojkade man förr i tiden på Tjidtjak om björnen 

[sång] med denna vuolle beä vå alla val a a la 

[tal] men där längre norrut, från Piteälvens norra sida och norrut därifrån jojkade man en 

annan vuolle 

och den vuollen lät så här.  

(Grundström & Väisänen 1958:42) 

Tjidtjáksbjörnen som de gamla jojkade ger ett historiskt tidsdokument och då 

saknas detaljerna, möjligen är de glömda, men melodin finns kvar. Även i denna 

vuolle så övergår Steggo till nästa vuolle till björnen i ett annat område längre 

norrut. Han har knappt slutat jojka Tjidtjákbjörnen innan han har övergått till 

Barturttebjörnen och då blir det hans eget vittnesmål. 

A vaija daveeav alla valla davev allav alla vav alla dav gul allav alla bierdnav allav alla a 

aval allav allav allatj sáno bierdnav alla va 

[tal] ik’ti läv mån de bierdnav 

ja guokte bále läv de viesodiin mån bierdnav tydligen už’žum čilmiin vuoi’dnet 

ja vil bär guoražin 

Ja men ii le musne val bir’so 

giđan giđan vuostak vui’dniv 

juo lii grásse 

men stuorak lii bär al’vai 

ja de dii’bma vidi 

dii’bma giđđa-dálven gu budii  

ak’ta mi båråi buccuid 

guok’te buccu båråi 

ja de gil’giv bal’det dav datte daivast 

amá viesov dakkat daida gunne buccuh 
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de guortatilliv bieivev 

men ii lam musne báreb bir’so gu salongatj 

Men de ušudiv å gilljotav guit 

Gilljov ja 

Aima nágen vuožáv dain unna salongažiin ja gilljov 

ižžii så dal salong-skåttås bal’la 

men de vulgii nuortas ras’tá Bieskehávre ja de dåk nuortatj biellái Kärråive Vuorbmanåive 

gugu 

ja de gádoi ai de nåvte gái’ka giđav 

Så skáđák lii vuoin ma de 

___________ 

A vaija daveeav alla valla davev allav alla vav alla dav 

ja denna björn 

denna förunderliga björn alla val 

[tal] en gång, ja två gånger under min livstid har jag med eget öga fått se en björn tydligt 

och därtill nära intill 

men jag hade ingen bössa 

det var på våren jag först såg en björn 

det fanns redan gräs 

stor var den alldeles förskräckligt 

och så i fjol åter igen 

i fjol på vårvintern 

kom en som rev renar  

två renar rev den 

och jag skulle skrämma den ifrån platsen för att den inte skulle göra sig något ide där det 

fanns renar 

Jag följde efter den en dag 

men jag hade inget annat skjutvapen än ett salongsgevär 
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Men jag tänkte: 

Jag skriker väl 

Skriker och 

Jag skjuter väl något skrämskott med det här lilla salongsgeväret 

Inte blev björnen skrämd av ett skott från ett salongsgevär 

men så gav han sig i väg norrut tvärs över Pieskehaure och så till norra sidan av Kärråive till 

Vuorbmanåive 

och så blev han borta hela våren 

Han var ett skadedjur 

(Grundström & Väisänen 1958:42f) 

För det första så skiljer sig Steggos intervju med Ruong tio år senare, där han 

säger att han endast en gång sett björn. Han hade bara en stav i Ruongs intervju, 

vilket i och för sig kan betyda att han bara hade ett småkalibrigt vapen. Medan i 

Lapska sånger 1 har han sett björnen två gånger och han hade ett salongsgevär 

som han sköt skrämskott med. Det förvånar mig att Steggo endast sett björn två 

gånger då det fanns mycket björn i Steggos område, vilket även Rensund 

beskriver om området i Seldutvágge och Bäno i boken Renen i mitten (Rensund 

1984). Förklaringen förblir diffus då man vet att Steggo var mycket ute med 

renarna. Det gemensamma med de två olika inspelningstillfällena är att Steggo 

samtalar med björnen och björnen förstår givetvis vad han säger. Steggo nämner 

björnen med ordet sáno vilket är ett uttryck för en högaktning för björnen 

(Grundström & Väisänen 1958:43). Björnsångerna handlar alla om tidpunkten 

vårsommar när björnen söker sig till de nyfödda renkalvarna. Ovan så får man 

informationen att det första gräset hade vuxit upp, det bör vara i juni månad. När 

Steggo berättar om när han skriker, siktar och skjuter skrämskottet gör han korta 

pauser för att öka på dramatiken i berättelsen. Björnen försvinner norrut och han 

avslutar med att kommentera att björnen är ett skadedjur. I intervjun 1954 jojkar 

Steggo två vuolle till björnen, den första beskriver björnen att han sover hela 

vintern och att björnen byter sida en gång under vintern. I den andra jojken 

kallar han björnen för lastabæljje ‘bladöra, lövöra’ och för bærdnaajjav ‘björnfarfar’ 
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(Ruong 1958:17). Det senare har en mytologisk förklaring som bland annat 

prästen Pehr Fjellström skrev 1755 i en Kort berättelse om lapparnas björnafänge. 

Björnfar gifter sig med en samekvinna och de får en son som lever med 

människorna. När björnfar har levt sitt liv färdigt ger han sitt liv till sin hustrus 

yngste broder som var den snällaste av hennes bröder (Fjellström 1981 [1755]). 

Steggo för alltså ett samtal med björnen och det finns fler exempel på liknande 

kommunikation bland Arjeplogssamer. 

Tat gamgel skuorga tanin vuolin juoikat ja hållai  

tai rengo ruvitailjvattjatji ja tai tan vasse kåtan påti  

ja buokki smava mesit ja pakti vuolen  

tan bårrate ja kuokta lilla mangen 

ja tie son Anna akkats kaunati njargalis pakti vuolen  

ja lä Sara pallai ussjoti tie so laden-ja tie  

vuolgi palta raiga ja lä paijil partorde  

ja tie usse last mangel tate kåssa sjattai 

__________ 

Den gamla björnjägaren besjunger dig 

med denna sång 

och talar med dig 

Du gick med breda labbar denna vår  

och noppade små kalvar  

och spisade dem under klyftet  

och hade två ungar  

och då mötte du 

Ammas hustru under Njargalis klippa  

och som då blev rädd  

och tänkte att hon skulle bli anfallen 

Då strök du ned i skogen  

och då reser du över Barturte 

därefter under klyftan 
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visste jag inte vart du for 

(Tirén 1914-1915:16) 

Lars Eriksson Steggo, Jonas bror, som jojkade ovan nämnda vuolle, samtalar och 

jojkar björnen, som om han själv är björnjägaren. I Tiréns inspelningar från 1915 

jojkar Lars Eriksson Steggo björnen, samma vuolle som finns upptecknad av 

Tirén själv.44 Det som präglar vuollen är att den stegrar sig i tonhöjd hela tiden 

och intensiteten ökar, för att i den sista versen gå tillbaka till en slags grundton. 

Inledningen börjar han med tat gamgel skuorga ‘den gamle björnjägaren’, skuorga 

är en benämning på den person som dödat björn (Korhonen 1979:156), vilket är 

ett statusuttryck. Björnhonan med två ungar äter renkalvar och träffar på Ammas 

hustru som blev rädd. De sista raderna visar att björnjägaren följer efter björnen 

men tappar bort spåret. Precis som Jonas Eriksson Steggos björnjojk så skräms 

björnen till andra områden. Samma vuolle som Lars Eriksson Steggo jojkar finns 

också inspelad av Sveriges Radio, insjungen av Anders Gustaf Fjällman. 

[sång] De det juoigadiija dai  

da bierdna aija vala muoddagiide  

vala vala vala val  

[tal] albmadis ajja si li  

[sång] men minjemusat de lii bildiime  

da ja ber jullurite vulgii Benu buoldo  

raigiev vulu  

de be juoigadiija no be ummas gierrau sa  

gul de be njolggai odtjuoi aj  ja val 

[tal] Njolggai sa dat odtjuoi degger gieuraid nah skrihjoujin 

[sång] Men verraimus lii gu be de  

gavdnadii gukti vieljadtjiin de gul ittsii vela  

duosta daid die balddiet dah ittsii  

gah lam rat balddiemusa  

 
44 Vid skrivande tillfälle är den inspelningen oacciderad, men den finns bevarad vid DAUM, 
Dialekt- och folkminnesarkivet i Umeå, SOFI, Språk- och folkminnesinstitutet. 
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vala alla va 

(Ruong 1954b:38) 

__________ 

Han jojkade björnarna aja valla 

de pälsförsedda 

vala vala vala 

[tal] Skräckinjagande gubbar är de 

men till sist skrämde vi honom 

och han for rullande 

utför Bänus sluttning 

och han jojkade 

mången stark man 

fick han att springa 

[tal] han fick dem att springa, de skrytsamma 

men värsta var det 

att möta två bröder 

dem vågade han inte  

försöka skrämma 

Nej, de var ju inte till att skrämma 

vala ala va 

(Arnberg et al. 1997b:197) 

Anders Gustaf Fjällman hade lärt vuollen av sin morfar Anders Larsson som var 

en björnjägare. Fjällman börjar nästan skratta när han jojkar att björnen for 

rullande nedför Bänos sluttningar. Björnen som är så skrämmande och som har 

skrämt mången skrytsam man, blir en komisk figur när han rullar nedför slänten. 

Det är samma melodi som Lars Eriksson Steggos version, men Fjällmans jojk går 

i ett snabbare tempo. Ammas hustru har försvunnit ur bilden och ersatts av 

raderna om risken för björnen att möta två bröder. De två bröderna är också ett 

tema som ofta återkommer i samiska berättelser (se t.ex. Stoor 2004). Johan Turi 
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berättar också att björnen har en mans vett och nio mans styrka och är inte rädd 

för människor. Björnen är rädd för två bröder därför att en broder älskar sin 

broders liv högre än sitt eget (Turi 1987 [1910]:98). Ánte Mikkel Gaup från 

Guovdageaidnu i Finnmarks fylke, Norge jojkar björnen med nästan exakt 

samma text som Turi beskriver “ovdal hálidan doarrut mun vel/ ovcciin amas jo 

olbmuin de jo/ ovdalii jo go guvtiin vieljažin” (Fjellheim 2004:243). Man finner 

alltså samma tradition i norr som i söder, vilket visar på den grad av betydelse och 

spridning björnmyten har. Lars Rensund har skrivit om ett björnmöte. Han 

skriver med samma tradition som Steggo och Fjällman gör muntligt. Det blir en 

vuolle i skriven form. Rensunds mor åkte skidor till renhjorden som betade strax 

ovanför trädgränsen på de första barfläckarna. Rensund skriver det inte men 

tidpunkten måste vara maj månad. Där möter hans mor en björnhona med tre 

ungar. Rensunds mor ropar till björnen och samtalar med henne. Björnhonan 

försvinner till Seldutvágge med den minsta ungen på ryggen (Rensund 1984:44f). 

 Alla berättelser om mötet med björnen har samma innehåll. Man samtalar 

med björnen och man talar om för den att försvinna från markerna och lämna 

renkalvarna i fred. Sedan beskriver man vad som hände vid det speciella tillfället. 

Även om jojken berättar om historiska händelser så jojkar man händelsen som 

om den hände samma vår. Respekten för björnen finns, ingen dödar björnen, 

men däremot så skrämmer man den till andra områden. Lars Rensund nämner 

om en oskriven lag som fanns i området. 

I samernas urgamla oskrivna lag om björnen har det hetat: Är han fredlig och låter renarna 

och kalvarna leva och beta i fred så må han också själv få leva - men visar han sig vara 

närgången, jagar, skingrar och dödar våra renar och småkalvar, då ska han straffas med 

döden. (Rensund 1984:111) 

I slutet av Jonas Eriksson Steggos vuolle säger han att björnen är ett skadedjur 

och det framkommer i alla presenterade jojkar. Det som presenteras i andra texter 

är, att om björnen har förgripit sig på människan så ska han inte behandlas med 

respekt (Rensund 1984:110). Trots allt, så har björnen hedrats med stor vördnad 

och det finns flera berättelser som intygar det. En sådan historia är varför björnen 

sover hela vintern. 
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En gång kom Jesus vandrande och skulle över en oländig myrmark och då träffade han 

några djur som gick och betade där. Först bad han hästen att bära honom till andra sidan 

men hästen nekade. Sedan frågade han renen men också renen avvisade honom. Då träffade 

han björnen och frågade om han ville bära honom och björnen var genast villig och bar 

Jesus över till andra sidan. Som belöning fick björnen att han skulle få sova hela vintern 

som en enda lång natt. (Rensund 1984:111) 

Och så var det med den historien. 

Släkten Sjaggo 

När Jonas Eriksson Steggo jojkar sin mor berättar hon till honom att inte sluta 

med renskötsel. Mitt i den strofen blir det tyst i nio sekunder, om det beror på 

praktiska detaljer vid inspelningstillfället är omöjligt att säga. Men en längre paus 

i en berättelse brukar indikera att innehållet berör talaren djupt. Det 

framkommer i texten viss kritik mot att han inte fick vara i fred i Vilddo, där han 

bodde i åtta år som nybyggare med sin fru. De hade kor, får och häst, han 

uttrycker det på följande sätt: idniv guok’te gusa, aktav gusav ja guok’te gusa jah de 

hiestažav ja de nága sávzaid. Han hade ko, skaffade ytterligare någon och på det 

några får. Hästen står i dimunitiv, vilket kan betyda att hästen är liten, men 

troligare är det ett uttryck för att han tyckte om hästen. Hans mors vuolle 

handlar inte bara om hans mor, utan lika mycket om honom själv och den 

livssituation som han hade. Man kan säga att Steggos jojkning är annorlunda om 

man jämför med jojkar i till exempel nordsamiskt område. Han för samtal med 

sig själv och tanken för honom in i olika banor. Israel Ruongs begrepp ‘komplexa 

jojkar’ kommer väl till pass, särskilt när det gäller Sjaggo-jojkarna. Det finns flera 

parallella handlingar och vuollen handlar inte alltid om den person som givit 

titeln till jojken. Innan Steggo går över till att jojka Pavval Ruong säger han: ii 

mana guokten sajen de dat áttá/ näv’re l dat ai ‘det går inte att vara på två ställen/ 

det går dåligt det också’ (Grundström & Väisänen 1958:25). Han kände sig 

splittrad mellan ett bofast liv och ett nomadliv och glider snabbt över till att säga 

att på Barturtte var han med på renskiljningarna. Genast glider han in i att jojka 

Pavval Ruong. 

[sång] Da be vidi val dana Pávval Ruoŋŋa gul n 

ielo maŋen aija gul čuvudijiv ai 
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dan a valla valla va Pávvála val avav Ruoŋŋa ielov 

Valla n äi iello lei gul n aijä av alla valla val de av stuorra n iello lei gula 

Allav al gul al Bárturten av al bån’dá gula valla bån’dá lii gula dai 

uvdutj äigii gula val stuor iello lei gula val de be valla val 

dav av å be valla 

[tal] jákkáv ii 

[sång] lagab ai guokte duvsánije budija dai bárrahumos äigii ala val dan Pav Ruoŋŋa n ala 

ielov a 

valla val 

[tal] gu medan iečča judii, de lii stuor iello 

men de ai vuorastuvai ja julgiis šad’dagudii ja ai de jageh nev’run de ai de suoi’bma maŋás 

manai, uc’cu, bin’nu, uc’cogudii, ai das’te ai bielloh, ja de nåv lä mannam gái’ka,  

gái’ka båres almažiist, duoh nuortatj bielakiist áijái malläh Luok’ta-sämiist, lä ai nåv 

gall daidne lin ai stuorra ieloh 

dadne Sjággo-Pierakužan lii ai stuor iello 

__________ 

[sång] så vidare: Pavval Ruongs hjord följde jag 

denna Pavval Ruongs hjord 

hjord hade han också 

stor hjord 

hör han var Barturtes rikeman, han var rik förr i tiden 

och hade, hör, en stor hjord 

[tal] jag tror  

[sång] närmare två tusen i de bästa tiderna 

denna Pavval Ruongs hjord 

valla val 

[tal] medan han själv flyttade var hans hjord stor, 

men då han blev gammal och började få ont i benen 
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och det blev sämre år, då började hans hjord så småningom gå tillbaka 

minska, även skällrenarna 

och så har det gått för alla, alla de gamla samerna 

också dessa som flyttar på norra sidan om Piteälven, de som hör till Luoktabyn 

även för dem har det gått så 

nog hade de också stora hjordar 

Sjaggo-Per avlidne hade också stor hjord 

(Grundström & Väisänen 1958:26) 

Steggo hyser stor respekt för Pavval Ruong och det framkommer vid flera 

tillfällen under hela inspelningen. Ruong hade en stor renhjord, uppemot två 

tusen renar, vilket är mycket. Steggo repeterar orden stuor iello ‘stor renhjord’ och 

bån’da ‘rik’ vid flera tillfällen. Ruong var en betydelsefull man, men som med 

ålderns höst förlorade renar, även skällrenarna som är viktiga för en god 

renskötsel. Sedan kommer kritiken; han säger att så har det gått för alla de gamla 

människorna. När man själv inte orkar vara med under kalvmärkningen under 

sommaren, är det vanligt att inte alla kalvar hinner märkas och då minskar 

hjorden eftersom för varje år. Det ligger en dubbelbottnad betydelse i Steggos 

kritik. Menar Steggo att alla äldre människor förlorar sina renar när de själva inte 

orkar att vara med eller är det en kritik mot de nyinflyttade nordsamerna som 

blivit konkurrenter om betesmarkerna? Att även “de gamla samerna” längre 

norrut drabbats på ett liknande sätt, kan tyda på att detta är ett nytt fenomen. Då 

ligger tolkningen nära till hands att Steggo menar de nyinflyttade familjerna. 

Även Gunnar Ternhag har diskuterat renskötselns tillbakagång för Steggo själv 

med utgångdpunkt från hans texter. Det har blivit konkurrens om renbetet och 

nya driftsformer i renskötseln påverkar Steggo (Ternhag 1990:309).  

 I vanlig ordning så leder en vuolle till en ny och redan innan nästa vuolle 

har börjat introducerar Steggo den avlidne Piera Sjaggos vuolle. 

Vai dav gul dav gul ai gul dan Ár’vása gul båndá av gul davva stuora n ielov gu 

lai vai gul dan gul stuorra n ielov gul ai de lei gul bär gu 

la bär 

[tal] gu vuobme dále čakčai, gu de muotta värii nanne 
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__________ 

Ja, denna Arvesfjällets rikeman, hör, denna stora hjord, hör, ja denna stora hjord 

[tal] var som en skog om höstarna, som snö på fjällen 

(Grundström & Väisänen 1958:27) 

 Arvesfjällets rikeman Piera Sjaggo. Steggo beskriver Sjaggos renhjord som en 

skog om hösten. Då renhornen på rentjurarna är som störst blir sinnebilden som 

en skog i fjälldalen. Renhjorden springer så tätt som om det vore snö på fjället. 

Vilket också kan tolkas som att han hade många vita renar. Steggo jojkar vidare 

om Sjaggos stora renhjord. 

[tal] Ar’vása birra lijjiv mån dav juoigadam dan dulutj Sjaggo båndá ielo,  

båndá della 

Ai de juo sievvan juoigadiih davva gu 

la Sjaggov gula stuorra n iellov gula av al a 

dav gul n ielokužav gula gu gul stuorra rát’ 

kamine čakčai daidne a a 

gu gul 

[tal] äl’bmug už’žu rat’ket ul’gus ielos váren ja iečča 

bärdniin ja vielljain ai väk’ken, håi’gá  

ielost ul’gus gái’ka guos’se-buccuid 

ja iello ii švaža, ii äl’bmug, ja äl’bmug ižžii naga uccedit ielov 

de lii nåv čär’getis stuor iello 

Na de lin ai 

väl’lja lii guoran ai siegen danne,  

nuorab väl’lja mii lii ai bån’dá 

__________ 

[tal] Jag hade jojkat om Arvesfjället om den gamle rike Sjaggos hjord 
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man jojkar om denna Sjaggos stora hjord 

som var ett hav 

om denna oerhört stora hjord 

denna stora hjord som han skiljde på höstarna där 

[tal] allmogen fick skilja ut sina renar ur hans hjord på fjället 

och själv hjälpte han tillsammans med sin son och sin bror till med att skilja ut ur hjorden 

alla de främmande renarna 

och hjorden rörde sig inte, inte folket, och folket orkade inte minska hans hjord 

så väldigt stor var den 

och brodern var också där tillsammans med honom 

den yngre brodern,  

som också var rik 

(Grundström & Väisänen 1958:27f) 

Man kan notera att Steggo repeterar den stora renhjorden och att Piera Sjaggo var 

en förmögen man. Detta understryker att så verkligen var fallet. Renhjorden 

jämförs med ett hav, en obestämd mängd. Sjaggo skiljde inte ut sina renar utan 

hjälpte till att skilja de andras renar istället. Att renhjorden inte rörde sig kan visa 

på att det rörde sig om ganska tama renar och att allt gick stillsamt tillväga. Trots 

att man skiljde ut så minskade inte hjorden nämnvärt, vilket tyder på att 

Sjaggofamiljen hade mycket fler renar än alla andra tillsammans. Det framgår 

också att en ensam person behöver hjälp av familjen och i detta fall är det hans 

yngre bror. Vuollen har en ovanlig inledning, han talar Ar’vása birra lijjiv mån 

dav juoigadam ‘Jag hade jojkat om Arvesfjället’, ordet birra ‘om’ brukar vanligtvis 

inte användas när man jojkar eller talar om en specifik vuolle. Det framgår också i 

Steggos andningsteknik, att ta en paus mitt i ett ord, som rat’ (paus) kamine, på 

svenska blir det ungefär skil (paus) ja. I regel så kommer efter en sådan paus en 

förändring i berättelsen och han börjar tala. Det blir en mellanform av tal och 

sång. Denna typ av halvsjungande är vanlig inom jojktraditionen och särskilt 

inom detta område. Jonas Edvard Steggo jojkar ofta på det viset. I serien om 

Sjaggosläkten går Jonas Eriksson Steggo vidare till Gám’bal-Lansa, nuorra bállásaš 

stuor čuoi’ge vuolle ‘Gammel-Lansa, den i sin ungdom store skidlöparens vuolle’ 
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Åi de gula da atta la la Lansa va alla a dan gula gám’bal a valla  

laaaa Sjaggo la stuor čuoi’ge dulutj áige lä 

[tal] nuorra bállásaš stuor čuoi’ge 

hå stálpe čuoi’ge läi gul n áijái 

[tal]men bån’dá lii dat ai, iello-bån’dá,  

valla va 

[tal] men dálle l vuoras de l juo, ja dálle l dadne ållerdomsheiman  

ja hä fámotiebmen lä šad’damin del, men dal ain dat lik váz’zá ändå såbbážii,  

guktiin såbbážiin váz’zá 

valla va 

__________ 

o denna Lansa, den gamla, gamla, gamla Sjaggo 

den store skidlöparen förr i tiden 

[tal] han som var en stor skidlöpare när han var ung 

vargrännare var han också, hör 

[tal] men rik var han också, rik på renar, men nu är han redan gammal, och han vistas på 

ålderdomshemmet här  

och håller på att bli kraftlös, men han går likväl ännu med käpp,  

med två käppar går han 

valla va 

(Grundström & Väisänen 1958:28f) 

Vuollen går i ett tempo som hör till en skidlöpare, han var en god skidlöpare som 

också rände med skidor efter vargen. Han hade mycket renar också, vilket i och 

för sig är ovanligt. De som hade mycket ren brukade inte ha tid själva att jaga 
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varg och därför lejde man goda vargjägare, som hade jakten som en viktig 

utkomst. Talet går också i ett högt tempo, men när Steggo talar om att Gám’bal-

Lansa har blivit gammal, ger Steggo intrycket att Gám’bal-Lansa blivit gammal i 

förtid. Han måste gå med käpp, till och med två käppar. Sedan jojkar Steggo 

vidare vuollen Ár’vása bån’dá ‘Arvesfjällets rike man’, vilket i min tolkning är 

samme person som Gám’bal-Lansa. Melodin är snarlik, men tonhöjden är sänkt 

ungefär en halv ton. 

Vai dav gula Ár’vása, dan stuor Árv  

åå na na Ár’vása gul dat å  

gula bån’da lei ändå della å gái’ka 

__________ 

Ja, denna Arvesfjällets, denna Arvesfjällets, rik var han ändå och allt 

(Grundström & Väisänen 1958:29) 

Från Ár’vása bån’dá flyter Steggo vidare till Gám’bal-Gáddeka vuolle. 

Ja de gul dav ai å gám’bal Gáddek medan läi gul viessomin de dah gul gám’bal Gáddekah 

vai vai stuor’ráh gul lijjin gul a gám’bal Gáddekav å gula 

[tal] men dálle l juo dat jábmám,  

ja nåkkåm lä Gáddeka fuol’ke, ällä diste daiste dalle ak’tag båzoi, al gierragah buccui-gum 

Gáddekiis 

dah läh juo de 

dah läh juo de gättum Gáddeka giera 

iellä dis ak’tage 

de lä dal bär Sjaggoh 

__________ 

och den där gammel-Gaddek, medan han levde, hör, de där gammel-Gaddekarna de var 

storväxta, och den där gammel-Gaddeken, hör 

[tal] men nu är han död, och Gaddek-familjen de är borta, ingen enda ren ha de kvar, 

ättlingarna är som renägare ur räkningen 
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Gaddeks ättlingar, de är, de är redan försvunna 

ingen finns kvar 

det är nu bara släkten Sjaggo, som finns kvar 

(Grundström & Väisänen 1958:28) 

Övergången till Gám’bal-Gaddeka vuolle sker omedelbart och tempot förändras. 

Gaddekfamiljens vuolle är starkt förknippad med Sjaggo, eftersom de använde sig 

av samma renbetesområde. Det finns en annan vuolle som Steggo jojkar och som 

beskriver Gaddekfamiljens eget närliggande fjällområde, Säiddevárre 

(Grundström & Väisänen 1958:66f). Steggos vuolle till Gaddekfamiljen blir ett 

historiskt dokument. Här finns bevisen på att familjen en gång i tiden använt 

dessa marker, men att de försvunnit som renägare och kvar är endast familjen 

Sjaggo. I talet måste han ta om saken flera gånger över att ingen enda är kvar av 

familjen Gaddek och det blir en sorglig ton. Gaddekarna som var så storväxta är 

borta som renskötare och det är bara Sjaggo kvar. Då blir det naturligt att Steggo 

kommer in på Piera Sjaggos vuolle. 

Ai dan Pieran n a bárdneh läiga guok’te bárdne da val Petter årdnig  

ja bä Lásse lä ava 

[tal] de läh dah vil dah de Sjaggois de gieran 

jah te lä Jåkkmåkke sámeh,  

gunne läv mån mannam gidd Virihávren 

iž’živ de häk’kat mui’tá Virihávre vuolev, men muitážav má. 

__________ 

den där Piera hade två söner, Petter, ordningsmannen,  

och så Lasse 

[tal] de är ättlingar av Sjaggona 

och så är det samerna i Jokkmokk,  

där jag har varit ända till Virihavre 

jag kan inte i hast erinra mig Virihavre-låten 
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men jag kommer nog ändå ihåg den 

(Grundström & Väisänen 1958:30f) 

 I serien av vuolle som presenteras om Sjaggofamiljen och de som hört till deras 

närhet finns övergångarna naturligt och man kan fråga sig när en vuolle börjar 

eller slutar. Detta är särskilt tydligt i Piera Sjaggos vuolle som lika gärna kunde ha 

varit hans söners vuolle. Vuolle nummer 30 är Såirái vuolle ‘Såirasläktens vuolle’ 

släkten kallas så för deras långbenhet (Grundström & Väisänen 1958:32). I Piera 

Sjaggos vuolle har Steggo redan fört tanken vidare till Virihávre och Såirás vuolle 

börjar långt innan den är noterad i boken. När Steggo fortsätter sin jojkning och 

så småningom i nummer 31 Såirá vuolle ‘Nils Petter Persson Pavvals vuolle’ 

hamnar han naturligt tillbaka till ordningsmannens Petter Sjaggos vuolle. Det är 

tydligt att Pavvalsäkten och Sjaggosläkten är på något sätt står i relation med 

varandra. 

Nå be de galgav del juoi’gat jise davva Sjaggo n årdnigav  

gul Peter Sjaggov Ár’vásan gul n årdnigav 

gul å hå nåv av av dav gul nåv av av dav gul åvå alla Sjaggo n gula val 

la valla valla val dav gul n Ár’vása gul håla håla håla 

håla håla håla 

gul Sjaggov  gul n årdnigav gul uh 

[tal] de l Sjaggo-Petter vuorrasub bárdne vuolle datta 

__________ 

nå be de nu åter skall jag jojka om ordningsmannen Sjaggo, hör, Petter Sjaggo, 

ordningsmannen på Arves, hör, å hå nåv hör, om Sjaggo på Arves gul nå å 

[tal] detta är Petters Sjaggos äldre sons vuolle 

(Grundström & Väisänen 1958:65) 

Vuollen börjar omedelbart efter att Steggo avslutar Såiras vuolle. Han jojkar 

ordningsmannen Petter Sjaggo, men säger som avslutning att detta är Petter 

Sjaggos äldre sons vuolle. Han har jojkat tre generationer Sjaggo med två stycken 

vuolle. Därefter jojkar han Petter Sjaggos frus Elsa Sjaggos vuolle. 
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Nå be de lei gula n avva Sjaggo gulan ár’báža vuolle mav ållå  

valla val val ållå vålla vå val valla a vål å vålla av av av av ålla  

vålla vå av av av a vå av ålla av av av av ålla  

vålla vå dav gula ållå å ållå å valla 

[tal] na de lii Sjaggo dan ár’báža, dan Petter 

[tal] är det slut? 

__________ 

nå be de lei gula n avva änkan Sjaggos vuolle mav ållå 

valla val val ållå vålla vå val valla a vål å vålla av av av av ålla  

vålla vå av av av a vå av ålla av av av av ålla  

vålla vå dav gula ållå å ållå å valla 

[tal] det var änkan Sjaggos, denne Petters 

[tal] är det slut? 

(Grundström & Väisänen 1958:65f) 

Innehållet i texten ger informationen att Elsa Sjaggo är änka och med det kan 

man tolka att Petter Sjaggo försvunnit som Steggo uttrycker sig om de som 

avlidit. Slutet på vuollen ger dock information om inspelningstillfället, när Steggo 

ställer frågan, är det slut? Vilket betyder i detta fall, är skivan slut, ska jag ta en 

paus? I och med det försvinner vuollen som Steggo börjat tala om. Grundström 

har dock lagt till i texten att Elsa Sjaggo är mor till Petter Sjaggo, med andra ord 

änka till Piera Sjaggo.  

 Det finns en respekt för släkten Sjaggo hos Steggo. Han jojkar deras stora 

renhjordar, deras livsöden från att vara goda skidlöpare till att de måste gå med 

två käppar för att ta sig fram. När Steggo jojkar en persons vuolle så handlar den i 

regel lika mycket om andra personer. Personen i vuollen står i relation till andra 

samhällsmedlemmar och därför är det naturligt att de också inkluderas i jojken. 
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Avlidna och levande vänner 

Gunnar Ternhag skriver att Steggo har gammelmansperspektivet i sin performans 

(Ternhag 1990:310). Det påståendet passar väl in när Steggo jojkar sina vänner, 

både de som är i livet och de som är avlidna. Jojkarna är som tidigare beskrivet ett 

slags inre samtal han för med sig själv. Han jojkar sin kusinson Jonas Gustav 

Fjellman på följande sätt: 

[tal] De ga[l]gav del juoi’gat Jonas Gustav Fjellmanne, mu láve bárdne, vuolev, šälve almaža 

vuolev, vuorrasamos mi lä del Čiž’žákin urrum mu áigen juo 

vuorrasub’bo l dat muste,  

sábmen ai urrum, mu släk’ta l datta 

de gagav 

men dálle ii le dist 

juo l del de vuoras sån dálle 

jákkáv nága 

kan 

lagab gákce lågen, giežav-låk,  

giežav-låk, náge kan giežai jigii  

vuoras gal’gá dat ålmái 

men sábmen lä urrum dulutj áiges ja mu muiton 

mu släk’ta l dat 

de dal juoigastav de 

de galgav de juoigadit e ä del gul vai gul de vå valla valla  

de län gula valla ållå de län gula davva  

alla de vöåv alla ållå åv al å av ål åla valla valla val å 

[tal] de lä mu láve bár’dne dat 

dåv alla ållåv al å ållåv alla vallav 

dåv alla ållåv al å ållåv alla vallav 

dåv alla ållåv al å ållåv alla vallav 

dåv alla ållåv al å ållåv alla vallav 

juo lii 
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[tal] juo lii nav mäl’gat, sedá gu läv vel vuoi’dnám,  

jah kan ien dist vuoi’dnalaža dan vieráldin 

ne val å men sittat lejjiv gul anj viessot å ja gávnadit vele gu liimen viessomin al ållå 

lå, jus liv bär mát’tet å nålå nålå a valla a valla a 

å nålå nålå a valla a valla a 

[tal] na, de gagav vit juoi’gat nubbe,  

nubbe vit ieččan sliekta vuolev, vidi mu sam 

vit láve, men  

láve bárdne vuolev 

__________ 

jag skall nu jojka Jonas Gustav Fjällmans, min kusins sons egen vuolle, hans som har varit 

den äldste på Tjidtjak-fjället i min tid 

han är äldre än jag 

same har han också varit 

han är släkt med mig 

men nu flyttar han inte längre, han är redan gammal, jag tror han är närmare 80 år, 70 år 

och några till, kanske 77 år gammal 

men same har han varit sedan gammalt och så länge jag minns 

ja, så jojkar jag då 

så skall jag nu jojka, hör, vå å valla valla 

[tal] han är min kusins son 

dåv alla ållåv al å ållåv alla vallav 

dåv alla ållåv al å ållåv alla vallav 

dåv alla ållåv al å ållåv alla vallav 

dåv alla ållåv al å ållåv alla vallav 

ja, det är  

[tal] ja, det är nu länge sedan jag såg honom,  

och kanske vi två inte få se varandra mer i denna världen 
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men jag skulle vilja leva ännu en tid, så att vi finge träffas i livet ännu en gång, om jag bara 

kunde å nålå 

å nålå nålå a valla a valla a 

[tal] ja, så skall jag också jojka en annans vuolle,  

också han en kusinson 

(Grundström & Väisänen 1958:72f) 

Kusinbarnet Jonas Gustav Fjellman är äldre än Steggo själv. Steggo använder 

ordet sábmen ai urrum, ‘att [Fjellman] varit same’, det vill säga att han varit 

renskötare, men inte är det längre. Jag har själv hört många gånger i Västerbotten 

och i södra Norrbotten uttryck som “jag har varit lapp/same den senaste veckan” 

och det har sagts av samer själva. Termen lapp eller same verkar vara synonymt 

med att vara renskötare bland många i detta område. Fjellman som varit “same” 

så långt man kan komma ihåg är nu en gammal man och inte längre same enligt 

det synsättet. Steggo befarar att han aldrig kommer att få se Fjellman mer. 

Vuollen har ett relativt långsamt tempo och även här så stoppar Steggo mitt i en 

mening, juo lii ‘ja det är’, sjunger han och repeterar ordet i talform och plötsligt 

har vuollen gått över till en talande berättelse. Det finns en respekt för äldre 

människor och Steggo visar vördsam respekt till Fjellman. Det finns också en sorg 

över att de två aldrig kommer att träffas igen. Fjellman var den äldste på Tjidtják 

och därför hade han den respekten mot de andra. Övergången till nästa vuolle 

sker genom att han säger att han ska jojka en kusinson och det är Sjul Andersa 

vuolle. Sjul Andersson är även mycket god kamrat till Steggo. 

Hulä de be vållå val de be vållå va valla valla val valla valla val al val valla a al al vållå av av 

av alla av av a vå 

la 

la av av av ållå åv val, alla alla av val allållå val ållå åv 

de lii mu 

[tal] de lii mu nuorra bállásatj ak’tan kamráta,  

gu väriin buccuv mannamin lijjiv, de sådnå, nuorab lii dal sån muste men ändå 

kamra, kamráta läi gul geina län bajjánama vanj aktalákkái ja vällå 

låv å ja dálle de 



JUOIGANMUITALUSAT 

 

 155

[tal] jah dálle del de juo, nå vuoi’dnalin lik nága bälii 

la av av av ållå åv val, alla alla av val allållå val ållå åv 

la av av av ållå åv val, alla alla av val allållå val ållå åv 

__________ 

Hulä de be vållå val de be vållå va valla valla val valla valla val al val valla a al al vållå av av 

av alla av av a vå 

la 

la av av av ållå åv val, alla alla av val allållå val ållå åv 

han var min 

[tal] han var min samtida ungdomskamrat, då jag gick med renarna i fjällen, yngre än jag, 

men ändå 

min unge kamrat var han, med vilken jag vuxit upp tillsammans vällå 

[tal] och nog ha vi ju nu träffats några gånger 

la av av av ållå åv val, alla alla av val allållå val ållå åv 

la av av av ållå åv val, alla alla av val allållå val ållå åv 

(Grundström & Väisänen 1958:73f) 

Sjul Andersson blev en livslång kamrat till Steggo. Israel Ruong intervjuade de 

båda 1954 under Mikaelihelgen i Arjeplog. Ordet kamrat återkommer flera 

gånger och han använder ordet bállásaš ‘som hör till den tiden’ (Korhonen 

1979:16). De lii mu nuorra bállásatj ak’tan kamráta, ‘han var min 

ungdomskamrat’. Att de har träffats några gånger, ska inte tolkas bokstavligen, 

utan det betyder att de har träffats väldigt mycket. När Steggo jojkar för Ruong 

1954 visar samspelet mellan de båda, Steggo och Sjul Andersson, att de känner 

varandra mycket väl. Det är mest Steggo som pratar och jojkar, medan Sjul 

Andersson är den som kommenterar. Det verkar vara den invanda roll båda intar 

gentemot varandra (Steggo & Andersson 1954). Man hör hur inspelningen bryts 

efter Sjul Andersa vuolle, så det är svårt att avgöra om övergången från hans vuolle 
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till efterkommande Nils Gustav Fjelmmanne vuolle verkligen ligger i en kedja som 

övriga jojkar gör. 

Du de galgav juoigadit dan gula dulutj a gul jämikav gul dav Nils Gustav Fjellmanne 

vuolev 

gula våija dav gula vålå valå våla vai gul dav gula vålå 

al dav gula Fjellmannev gula å våla dav gu 

la de lei gul de bean 

[tal] de läh bär muitalusan báccám deis gám’bal dillutj almažiis munji bär vuoleh 

ja n gul deist giera vanj 

[tal] na, vies’soj läh má ai mánáh, dat Jonas Gustav Fjellmanne lä bár’dne 

__________ 

nu skall jag jojka den gamle döde Nils Gustav Fjellmanns vuolle, hör, denne Fjellman å 

våla gula våija dav gula vålå valå våla vai gul dav gula vålå gula å våla dav gu 

la de lei gul de bean 

[tal] av dessa gamla dåtidens människor har bara deras vuoleh stannat i mitt minne 

och icke något från förfäderna i övrigt 

[tal] nå, deras barn är ju i livet, denne Jonas Gustav Fjellman är son 

(Grundström & Väisänen 1958:74f) 

Av förfäderna har Steggo svårt att komma ihåg, men minnet verkar vara knutet 

till vissa ord som signalerar honom om gamla förhållanden. Det som är kvar av 

dåtidens människor, de avlidna, är deras vuolle och de avlidna har anknytning till 

dagens människor genom sina barn. De finns kvar för att man jojkar dem och 

genom senare släktled. Därför hänger Nils Gustav Fjellmans vuolle ihop med 

hans son Jonas Gustav Fjellmans vuolle och då måste Steggo jojka sonens vuolle 

på nytt. Vuollen är noterad som Jonas Gustav Fjellmanne vuolle II. 
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Ja nåv da dav gulaa ver’tiv anj juoigastit vai del gullih de lei gula n anja da da gula vai gul de 

lei gul anja valla valla valla val å å  

låv valla valla vallå vallå vallava 

låv valla valla vallå vallå vallava 

[tal] de lei dan Nils Gustav Fjellmanne bár’dne 

__________ 

och nu måste jag ytterligare jojka hans vuolle, så att man får höra valla valla 

lei gul anja valla valla valla val å å  

låv valla valla vallå vallå vallava  

låv valla valla vallå vallå vallava 

[tal] han var Nils Gustav Fjellmans son 

(Grundström & Väisänen 1958:75) 

Steggo knyter ihop familjen Fjellman genom att jojka sin kusins son Jonas 

Gustav Fjellman och sedan hans faders vuolle (Steggos kusin) för att sedan 

påminna åhöraren om sonen Jonas Gustav Fjellmans vuolle II. Jonas Gustav 

Fjellman är på sätt och vis helt identifierad genom sin släkt och därför jojkas hans 

vuolle i samband med den andra släkten och jojken är det medel som knyter ihop 

släktbanden. 
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DISKUSSION OCH JÄMFÖRANDE ANALYSER  

Gaski skriver att jojken följer ett mönster, men det mönstret behöver inte se 

likadant ut överallt. I Jokkmokkstrakten är det vanligt att jojken inleds med 

orden juoigadiv gå (se t.ex.Arnberg et al. 1997a:CD2:80). I Arjeplogs- och 

Arvidsjaurområdet är en liknande början die bien, datta gula markeringar på att 

en vuolle har börjat. I New Mexico visar Charles Briggs hur den spansktalande 

befolkningen markerar hur en berättelse ska börja och hur hela berättelsen följer 

ett mönster som alla inblandade känner till (Briggs 1988:59ff). Genom att 

studera berättelsens struktur där starten markeras och även slutet markeras kan 

man avgöra när en historia har sitt djup. Den insatte vet vad som är på gång, som 

när Nils Petter Svensson jojkar sin fader och han markerar die bien harbme båhta, 

så vet lyssnaren att nu börjar berättelsen i jojken. På Sveriges Radios inspelning 

blir detta väldigt tydligt då man märker hur berörd Svensson blir vid minnet av 

sin fader. Karin Stenberg använder till och med die bien två gånger när hon jojkar 

Seldotnjuona. Man ser samma typ av markeringar när Jonas Eriksson Steggo 

jojkar Piteälvens vuolle, datta gula eller alla dav gul. Gula kan vara en uppmaning 

till åhöraren att lyssna eller gul kan också vara en partikel. Ternhag påpekar just 

detta när han säger att, 

oftast börjar Steggo med en relativ kort sekvens med sjungen jojk, varefter resten av texten 

framsägs. Det är som om inledningen är viktigast, liksom anger inriktningen, och därmed 

kanske mest förberedd. (Ternhag 1990:310) 

Inledningen är viktig som riktningsgivare, men jag ser talet som budskapsgivaren. 

När man jämför Svensson med Steggo och för övrigt Norsa med, ser man att den 

djupa meningen med texten ligger i talet. För Steggos del kommer talet när det 

kommer an på frågor som är svåra att göra någonting åt för människan, till 

exempel när han jojkar Piteälvens vuolle.  Människan som varelse måste finna sig 

i att naturen sätter gränser för mänsklig aktivitet. Då kommer uttryck som ver’tiv 

hållat ráv’ga-čácce!/dadá dulužist de l urrum ráv’ga-čáccen jah årotj gukkev vieráld 

čuožžotj ‘jag måste säga rauka-vatten!/gammalt tillbaka har den varit rauka-vatten 

och torde så vara så länge världen torde stå’. Begreppet rávga finns för övrigt 
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spritt över ett stort område i Sápmi, det finns belagt i norr, i Konrad Nielsens 

ordbok står det raw’ga ‘ghost of a drowned person’ (Nielsen 1979 [1938]:266f) 

och Olavi Korhonen skriver ráv’ga ‘vålnad efter drunknad person’ (Korhonen 

1979:141). I norska språket förekommer ordet draug ‘dødning; gjenferd av en 

druknet som seiler i en halv båt og varsler død’ (Dokumentasjonsprosjektet/EDD 

& ILN 2007). Detta visar att traditionen om drunknade människors själar inte 

enbart är en muntlig berättelse i Arjeplogområdet, utan finns där människor rört 

sig i farliga vatten. Att Piteälven är rauka-vatten får symbolisera älvens karaktär 

och vara en varning för befolkningen som nyttjar den; var försiktig! Älven 

personifierad blir lugn först när han/hon kommer till havet. Alla som besjunger 

Piteälven prisar också dess rikedomar som simmar i den och för att åtnjuta dem 

så måste man trotsa faror. Älven ger många liv, men i gengäld tar den tillbaka sin 

tribut. Summa summarum så överväger det positiva och därför är människorna 

kvar vid älvens vatten.  

 Det finns startfraser som markerar början på en berättelse och de kan 

komma mitt i det man förväntar sig vara en jojk. Avslutningen har också 

markeringar och den som tydligast markerar ett sådant slut är Jonas Edvard 

Steggo. Ruong har dock inte noterat den avslutningen i sina handskrifter eller i 

det tryckta materialet. Nästan samtliga av Jonas Edvard Steggos inspelningar 

avslutas med ordet nå. Jag har själv noterat att i samtal samer emellan så används 

ordet nå eller nånå i väldigt hög grad och om det besvaras med samma nå eller 

nånå, så vet man att de inte har något mer att säga till varandra. I och med det så 

tar samtalet slut. I sydsamiskan har ordet nåå-nåå en mer formell betydelse, det är 

en avskedshälsning ‘adjø så lenge, på gjensyn’ (Bergsland & Magga 1993:219). 

Ett annat sätt avsluta en jojk är att göra som Knut Sjaunja gör mahtes jo na 

baddjel/gutta låk jagi/ mmm mmm ‘så länge jag lever/och över sextio år är jag’. 

Han gör en sammanfattning som visar på den erfarenhet han har och samtidigt 

blir det en markering till lyssnaren, att detta har jag att säga och så är det med 

den saken. Sara Maria Norsa gör en liknande avslutning men vieüssume 

tjitsaluukkiegaktsie jabie/ die dan val vol hergie jukka vaja/ val giessa oja vala val na/ 

die lieb vuorastanime i iba giella diste rihktiet de guulak ‘och nu håller jag på att 

fylla 78 år/ vala vaja det är härken som drar/ aja vala val/ men nu håller jag på att 

bli gammal har inte röst riktigt/ och inte har jag röst heller’. Vid en jämförelse 

mellan Sjaunjas jojkar (Arnberg et al. 1997a:#85-90) och Norsas vuolle Vallning 
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och renkalvning (Arnberg et al. 1997a:#55) att båda handlar om deras liv, fast än 

titeln inte säger så. Markeringen att berätta sin ålder blir väsentlig; de vet att de 

har erfarenheter av livet. Bägge två skrattar gott när de säger det och det ger en 

inramning och en trevlig atmosfär. 

 Om det vore så enkelt med att jojken börjar med en startfras och avslutas 

med något liknande, vore det elementärt att markera början och slutet på en jojk. 

Jonas Eriksson Steggos flera vuolle till Sjaggosläkten och Såirasläkten är ett sådant 

exempel på hur komplicerat det kan vara att göra en sådan bedömning. 

Överhuvudtaget så leder Steggos jojkning från en vuolle till nästa i en serie som 

hör ihop. När han jojkar Pavval Ruongs vuolle så har han i den talande 

avslutningen redan kommit in på Piera Sjaggos vuolle. Frågan som kan ställas är 

om Grundström missuppfattat när Piera Sjaggos vuolle börjar? Vuolle nummer 

24 som är Piera Sjaggo, Ár’vása bån’dá (Grundström & Väisänen 1958:27) börjar 

med sång och i traditionell transkriberingsmetodik brukar de flesta av alla 

jojkupptecknarna transkribera den delen som är sjungen. Denna vuolle har sex 

takter nottranskriberat med repris, vilket ger totalt tolv takter. Jonas Eriksson 

Steggos jojkning visar att man även måste vara lyhörd för hela berättelsen. I 

denna övergång måste man ställa frågan om när den ena vuollen slutar och när 

nästa börjar. Piera Sjaggos vuolle börjar med andra ord långt innan den 

presenteras i Lapska sånger 1. Man kan samtidigt också diskutera om Pavval 

Ruongs vuolle slutar tidigare än det som står noterat. Grundström eller 

Väisänen/Smedeby har inte missuppfattat situationen, det visar deras arbete. Det 

som framkommer i deras text, men som inte explicit sägs, är att när Steggo jojkar 

Pavval Ruong så hör kontexten ihop med släkten Sjaggo. Ruong var rikemannen 

på Barturtte och Piera Sjaggo rikemannen på Árvesduoddar; de är sina jämbördes 

gelikar och grannar. Även “gammel-Gaddekarna” som Steggo beskriver dem hör 

in i denna berättelse som var på Árvesduoddar tillsammans med Sjaggo, men nu 

är de borta. Likväl både Pavval Ruong och Gambal-Lansa (Lars Nilsson Sjaggo) 

som båda i ung ålder var oerhört spänstiga, måste på sin ålders höst gå med 

käppar och som blev kraftlösa, är en del i detta. Steggo beskriver det med sorg 

och vemod i rösten. När Steggo återknyter Sjaggoserien med att åter jojka Piera 

Sjaggo vuolle, en annan melodi och text som mer anknyter till hans söner. Från 

denna vuolle föds nästa vuolle Såirái vuolle. Det låter inte som om denna 

övergång är planerad, utan den väcks i minnet. Det blir en paus innan han 
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kommer in på Jokkmokkssamerna och Virihávrre vuolle. Steggo försöker att jojka 

denna vuolle, men den vill inte riktigt infinna sig i minnet och han kommer av 

sig och hamnar in Såirái vuolle i stället.  

 Det etnokritiska och postkolonialistiska perspektivet som bland annat 

söker det underförstådda, är en antikoloniell kritik (Krupat 2002). Mönster i 

berättelsen finns och det är inte alltid synligt om man inte öppnar sina sinnen för 

vad informanten egentligen menar. Ett flertal texter tar upp samhällsfrågor och 

som samtidigt kan vara politiska, utan att för den delen utge sig för att vara det. 

Det framkommer i Karin Stenbergs repertoar och hennes texter i Dat läh mijen 

situd (Lindholm & Stenberg 1920). Hon är väl medveten om den politiska roll 

hennes framföranden har och hon beskriver gärna om förhållandena i norr både 

för SR:s delegation och i TV-programmet med Kjell Madsén. Hon blir lärarinnan 

för lyssnaren, vilket också var hennes profession. Att synas och höras var också ett 

politiskt ställningstagande. Vilket senare under 1970-talet också blev ett sätt att 

framföra sina politiska ståndpunkter, något som Karin Stenberg redan gjort 

under en 50-årig tidsepok. I Knut Sjaunjas jojkning framgår det tydligt en 

samhällskritik mot kommunalkontoret i Gällivare och mot myndigheterna som 

förhindrar honom att köpa öl i stadens utskänkningsställen, trots att han har 

pengar.  

Menen de råivudin viel  

de jus mån såmes bali jugesta  

in mon val siis gearjedah  

oastan man gal siis viine oame  

ruđain mån oastazan viel  

man iežai maistema  

vugdih sii nu birru ålo [skratt] 

(Ruong 1954a:23) 

__________ 

Och om jag dricker litet 

någon gång 

så tigger jag ingen om brännvin 

med egna pengar köper jag det 
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och för att de själva ska få smaka 

säljer de ibland fan så mycket [skratt] 

(Arnberg et al. 1997b:231) 

Överhuvudtaget är det viktigt för Sjaunja att visa att han aldrig behövt tigga 

någonting av någon någonsin. Han måste i och för sig köpa sitt brännvin av de 

som samtidigt tigger utav honom för att få smaka. Dessa säljare står för någonting 

han själv inte vill vara. Genom att markera i jojken sin egen självständighet står 

de för det annorlunda, de andra. Sjaunja speglar sig själv i det främmande, 

defintionen av de andra är en bild av honom själv (jfr Sahlins 1988:10). Sjaunjas 

berättelser har likheter med Nordamerikas urfolksberättelser om Custer. General 

George Armstrong Custer står för någonting som man själv inte vill vara och 

genom att berätta historierna markerar de sin egen identitet. Genom att 

kontrastera Sjaunjas jojkberättelse får vi en kontext som visar på den självbild som 

han själv vill ge. Han är inte den som tigger, han är duktig som renskötare, han 

han har råd att köpa sitt brännvin själv och han kan strunta i vad 

kommunalkontoret säger, han är oerhört stolt om man spetsar till argumenten. 

Även Jonas Eriksson Steggos jojkar innehåller underförstådda meningar som 

också kan räknas som samhällskritiska. När han berättar om ätarna som finns i 

Norge under andra världskrigets dagar, innebär det att han är politiskt bunden. 

Han kan inget göra åt de rentjuvar som finns där, för de befinner sig på farliga 

marker för de svenska samerna och det vet ätarna om. De norska myndigheterna 

som bötesfäller renskötarna som befinner sig på norskt område vid fel tidpunkt 

klandras också. Även de som har skötesrenar får kritik. Det framgår inte om dessa 

renägare är etniska svenskar eller inte, men saken är den att de bryr sig lite om 

renskötaren som strävat under svåra förhållanden och som lämnas kvar utan 

någon ersättning. Det kan även tolkas som kritik mot storrenägarna som inte bryr 

sig om de mindre bemedlade samerna. Steggos beundran för de stora renägarna 

Pavval Ruong och Sjaggosläkten tyder dock inte på att denna tolkning om 

storrenägare är fruktbar.  

 Performansen är icke-repetetiv. När den framförs så kan den inte göras om 

på samma sätt, för då har sammanhanget förändrats mellan aktör och 

auditorium. Det kan ha varit ett tillfälle skapat för stunden eller tillhört en 

ceremoni, rit för folket, ett slags evenemang. Precis som andra evenemang har 

verbal konst en tidsram när det hände och i en speciell kontext med deltagare och 
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talare/sångare (Clements 1996:6). När Jonas Eriksson Steggo dokumenterades 

skrev Collinder att Steggos performans inte var improviserad (Grundström & 

Väisänen 1958:6). Ternhag håller med att Steggos framställning är en väl 

medveten akt för just detta tillfälle (Ternhag 1990:306). Att döma av senare 

inspelningar med Steggo vill jag mena att han givetvis var förberedd, men att 

hans jojkberättelser är en del av hans naturliga sätt att jojka. Jämför man med 

Nils Petter Svensson när han jojkar sin far och mor, är hans senare inspelningar 

likvärdiga i formen. Känslorna blir inte riktigt detsamma i intervjun från 1963 

jämfört med inspelningen 1953. Sara Maria Norsas framföranden är också lika i 

sin form. Jag vill föreslå utifrån detta att en jojkare skapar sig en grundrepertoar 

som de känner sig bekväm med och därifrån kan de göra utvikningar. När det 

gäller Jonas Eriksson Steggo är det vissa ord, platser och personer som har 

anknytning till varandra som styr hans vägar. Jag tror inte att han i förväg tänkt 

sig att jojka Såirasläkten, utan det kommer naturligt som en del i en kedja. Den 

muntliga produkten rymmer minnen som bär på en historia som man inte 

förväntar sig. Håkan Rydving beskriver till exempel hur Nils Mattias Anderssons 

jojkning visar på gamla värderingar om livet och synen på döden. Där minnet har 

en betydelse för att hålla människor i livet och motsatsen en människa som var 

fredlös kunde vara socialt död (Kjellström et al. 1988:84). När SR ville spela in 

Nils Mattias Anderssons epos ytterligare en gång 1965 var han inte förmögen att 

återupprepa Renhjorden på Oulavuolie. 45  Det som hände utan att 

expeditionsmedlemmarna var medvetna om saken, var att Andersson fortsatte sin 

berättelse där han slutade 1953. Han minns och blåser i elden som Anna, hans 

framlidna fru gjorde. Andersson slutade sin vuolle 1953 med orden ja die lean 

moi goabbotjok vuorras ‘vi är båda gamla” (Arnberg et al. 1997b:162, Ruong 

1954a:54). Det är med andra ord ett liknande sätt att avsluta jojken som Sjaunja 

och Norsa gör, att konstatera att man är gammal eller erfaren. Således ett mönster 

i jojken. 

 Nils Mattias Anderssons vuelie till Renhjorden på Oulavuolie kallar Ruong 

för komplex jojk. I det begreppet inräknar han sådana jojkar som har flera 

motivkretsar som flätas ihop i jojken. En jojk till ett fjäll, kan lika gärna handla 

om människorna som levat där, om renarna som betar där, eller om händelser 

 
45 Andersson var en gammal man, 83 år och man kan egentligen inte kräva att han ska minnas på 
kommando. 
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som inträffat på platsen (Arnberg et al. 1997b:24). Det förekommer alltså 

parallella handlingar i en vuolle. När Nils Petter Svensson jojkar sin fader så 

handlar det lika mycket om deras hund och Nils Petters Svenssons moder. Den 

komplexa jojken är ett sätt att visa på hur allting hänger ihop: ingen människa 

kan leva utan samhörighet till marken eller till djuren eller till andra 

medmänniskor. Minnet och historien flätar in sig i varandra och befruktar 

traditionen.  

 En tradition som Jonas Eriksson Steggo var bärare av, är den episka 

berättartraditionen. Vansina menar att episka berättelser har en historisk 

dimension som kan beskriva en tidigare händelse eller person. De kan också 

förändras i både form och innehåll (Vansina 1985:25). Torkel Tomasson 

publicerade i Samefolkets Egen Tidning (Tomasson 1939), den episka berättelsen 

Om den olycksbådande smörkitteln. Den är en komplex jojk med flera motiv 

inflätade i varandra. Sara Maria Norsas Giftermål med förhinder har samma 

motiv, även den är episk till sin karaktär (Arnberg et al. 1997b:183). Jojkar med 

frierimotiv är ganska vanliga både i norr och söder. Det väcker frågeställningar 

som tidigare diskuterats om äktenskapet skedde enbart med föräldrarnas tillstånd 

eller om det fanns en fri vilja hos de unga som ville gifta sig. Jojkarna om 

frierimotivet handlar uteslutande om unga människor, även om vi vet att det var 

norm att gifta om sig om den äkta hälften dog. Giftermål mellan äldre människor 

var inte ovanliga, men intresset att jojka dem verkar inte ha funnits, åtminstone 

när det gällde frieri. De två ovan nämnda jojkarna kan indikera på att det fanns 

en fri vilja att gifta sig för kärlekens skull, trots allt. I Tomassons nedteckning 

efter Matts Jonsson-Borgström, har ett utomäktenskapligt förhållande redan 

inletts och resulterat i att den unga kvinna blivit gravid. Det är inte givet att ett 

kärleksfullt förhållanden funnits tidigare, men troligt. Det vi får förmoda är att 

ett sexuellt intimt umgänge skett mellan just de två. I Den olycksbådande 

smörkitteln verkar det inte finns någon kärlek mellan kvinnan och mannen, men 

däremot hos mannen för det lilla barnet (Tomasson 1939). Kvinnans föräldrar 

har gett sitt samtycke till äktenskapet, men mannens föräldrar existerar inte i 

berättelsen. Det kan tyda på att han är ensam. Ett äktenskap är viktigt för 

mannen, för man kan inte leva ensam som nomad och man har behov av en 

familj. Mannen behöver äktenskapet mer än vad kvinnan behöver i detta fall. De 

unga måste, så att säga, sona sina ungdomliga äventyr och ta det fullständiga 
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steget in i vuxenvärlden, det vill säga att gifta sig och skaffa familj. Men i denna 

berättelse dör kvinnan i barnsäng och mannen får ta ansvaret för tre nya 

människor, barnet och svärföräldrarna.  

 I Norsas version är det kärleken som styr handlingen och modern som 

sätter stopp för äktenskapet. Norsas berättelse leder inte till äktenskap på grund 

av moderns motstånd och den unga kvinnan dör också i barnsäng. Bägge jojkarna 

kan ses som varningar till ungdomar att vara försiktig eller undvika intimt 

umgänge med andra; det kan vara farligt och leda till otrevliga händelser. 

Föräldrarnas styrning över sina barn kunde ske genom berättelser och genom 

jojken.  

 I alla jojkar har minnet en stor betydelse och jojken är ett medel för att 

minnas gamla händelser. I ett flertal fall återkommer också synsätt som berättar 

om kunskaper som traderats genom generationer. Man finner det särskilt i 

förhållandet till rovdjuren. När vargen kommer för nära renhjorden så tilltalar 

och hotar man den. För vargen liksom björnen förstår människans tal, 

åtminstone förstår de samiska. Om vargen får ens vajor att gråta, så kommer män 

av kvinnor födda få vargens ungar att gråta. Män födda av kvinnor, riktiga 

karlakarlar som Gambal-Lansa som är goda vargrännare, kommer att jaga vargen 

tills den fälls, om vargen inte lyssnar till människans ord. Att ord som Anna Sofia 

Vinkas fäller i vuelien om vargen alleh mo altot tjieroto, ‘få inte mina vajor att 

gråta’, så innebär vajornas gråt att deras kalvar fallit offer för vargens käkar. 

Vinkas svar till vargen att ietne-kierkak to tjerotet  ‘födda av kvinna’ kommer att få 

dig att gråta, vilket betyder att människan ska jaga dig och döda dig i gengäld. I 

Sárivuopmi norr om Torneträsk finns en luohti som beskriver vargen ur en 

vargjägares perspektiv. Mon dat lean geafes máná biebmi ‘jag är fattiga barns 

försörjare’, där vargen är de fattiga barnens förmyndare och när det finns gott om 

varg så höjs lönen för varje fälld varg (Arnberg et al. 1997b:245, Porsbo & 

Nordenhem 1988:26).  Detta är bra för den som måste leva på vargjakt. Susanna 

Jannok Porsbo skriver att det fanns en tyst överrenskommelse att den som tog 

reda på rovdjursdödade renar fick ta det skinn som var helt. Ofta var det 

bellingarna som var orörda och de kunde användas till skosömnad, benholkar 

eller till handskar (Porsbo & Nordenhem 1988:26). Icke-angreppspakten innebär 

att man inte jagar rovdjur om inte nöden kräver det. Samma fenomen gäller 

också björnen och i de flesta Arjeplogsjojkarna dödar man inte björnen. Man 
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talar till den och ber björnhonan ta med sina ungar och lämna området. Man har 

enorm respekt för björnen, vilket kan ha med björnens styrka att göra och man 

vet att den kan vara farlig. Anders Gustaf Fjellman och Lars Eriksson Steggo 

jojkar samma vuolle till björnen, men med olika innehåll och de visar båda två 

vikten av ett genusperspektiv. Att när björnhonan möter en annan 

människohona, det vill säga en gift kvinna, Ammas hustru, blir björnhonan 

skrämd, så till den grad att hon rusar nedför slänten under Njargalis klippa. 

Björnjägaren är bara observatör i vuollen och han antar att björnen far iväg mot 

Barturtte. Fjellmans version tar plats på ett helt annat fjäll 50 km längre sydväst 

på Bäno. I hans vuolle är det en björnhanne som är huvudobjektet och han 

skrämmer de mest skrytsamma, men inte Fjellmans subjekt i vuollen. De lyckas 

skrämma björnen så att han rullar utför Bänos branta sluttningar, för björnen rår 

inte på två bröder. De två bröderna återkommer ofta i samiska berättelser. Turi 

beskriver det, Ánte Mikkel Gaup jojkar det. Bröder ställer upp för varandra och 

därför måste björnen vara försiktig i sin relation till människan. Pehr Fjellström 

har skrivit ned en berättelse om historien om kvinnan som rymde från sina elaka 

bröder och gömde sig i ett björnide. När björnfar kom till idet så uppstod tycke 

mellan honom och kvinnan. De två gifte sig och fick ett barn. Björnfar som gifter 

sig med en kvinna är inte någon form av tidelag, utan snarare ett tecken på 

björnens mänskliga egenskaper. Deras son vandrar vidare i livet som människa 

och deltar i det sociala livet. Därav människans nära relation till björnen, som 

kan är människans släkting. När björnfar bestämt sig för att livet är färdigt för 

honom så bestämmer han sig för vem som ska få fälla honom. Det är systerns 

yngste bror, som var den som var snällast mot honom (Fjellström 1981 

[1755]:14-17). Precis som för jägarna i Kanada är det inte skjutskickligheten eller 

konsten att spåra djur som är det väsentliga för en god jägare. Skytten måste stå i 

en god relation till naturen och till sitt byte, för djuret som ger sitt liv har bestämt 

vem som ska få fälla honom/henne. Det ser vi exempel på i Fjellströms 

nedteckning.  

 De gånger som man hade besvär med björnen var alltid under våren, när 

den steg upp ur idet och var hungrig och jagade renkalvar. Det ser vi också i de 

flesta jojkarna till björnen, de sker för det mesta under maj eller juni månad. Det 

finns dock andra jojkar och berättelser, (ej presenterade här), om björn under 

andra årstider.  
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 Text och kontext hör tydligt ihop. Man kan inte ta textens innehåll enbart 

på vad som bokstavligen sägs, utan man måste beakta vad som beskrivs. 

Fallgropar som träbenet kan tolkas helt olika, beroende på vilket område 

inspelningen är gjord i. Jojkarna beskriver också historia, hur förhållandena såg ut 

och andliga värden. Att kvinnorna inte var rädd för att blöta ned skor och 

skoband visar inte bara att kvinnor var med aktivt i vaktandet av renhjorden. Det 

visar också att i jobbet som renvaktare krävdes det mycket strapatsrika 

förflyttningar, där jokkar skulle vadas över. Behövde man hjälp med att vaka över 

renarna om natten, så fanns den hjälpen nära till hands, när ingen människa var i 

närheten. Närheten till naturen var inte bara bokstavlig där fanns också de 

osynliga som var en realitet. Många jojkar beskriver också vilka betesland man 

utnyttjat för renarna. Muntliga tradition bör med andra ord ses som historiska 

dokument som kan användas till exempel för att visa på en närvaro i områden 

man använder eller har använt. När L.E. Larsson född 1874 jojkar om 

barndomsminnen “...som aldrig går ur mitt minne, så länge jag lever.” (Moberg 

1943:11), beskriver den om förhållandena bland skogssamer och de svåra 

förhållandena som rådde vid 1800-talets slut. Det var så fattigt “...att man tog 

renskinn som rakades och kokade till soppa och sovel.” (Moberg 1943:11). 

Berättaren blev tydligen själv så rörd av sitt framförande och Collinder yttrade sig 

om Larssons framställning “...att den gripit honom i otroligt hög grad både ur 

innehålls- och rent konstnärlig synpunkt och han jämställde denna berättarkonst 

med den bästa ryska.” (Moberg 1943:11). 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med avhandlingen har varit att studera berättelser i jojkar och se i vilket 

sammanhang utövarna har presenterat sina alster. Källmaterialet är arkivmaterial 

från ULMA:s insamlingar av jojk under 1940-talet i Arjeplog och Arvidsjaur 

socknar. Arkivmaterialet har också inspelningsprotokoll som berättar om 

förhållandena under inspelningstillfällena. Protokollen beskriver varje utövare, 

vilka kommentarer de fällt och även protokollförarens analys av performanternas 

uttryck. Insamlingen resulterade bland annat i två skrifter Lapska Sånger 1 

(Grundström & Väisänen 1958) och Lapska sånger 2 (Grundström & Smedeby 

1963). I dessa två böcker har Harald Grundström grundligt bearbetat och 

översatt nästan vartenda ord ordagrant. Till det har Smedeby och Väisänen 

transkriberat jojkarna till musikaliska noter.  

 Dessutom har jag använt mig av Sveriges Radios insamlade material från 

1953. Israel Ruongs handskrifter och översättningar av jojkinspelningarna har 

varit grunden för de samiska texterna. Hans texter har jämförts med innehållet i 

boken Jojk (Arnberg et al. 1997b) och det har gett en ytterligare dimension i 

synen på jojk. Dessutom finns det bortredigerat material som ger en god bild över 

dokumentationsarbetet. Dessa band finns bland Israel Ruongs efterlämnade 

handlingar på Språk- och folkminnesinstitutet i Uppsala (SOFI). 

 Kompletterande material har hämtats in från Dialekt- och 

folkminnesarkivet i Umeå (DAUM), som är en del av SOFI. Främst är det 

inspelningar från 1960-talet i Arvidsjaur och från Tiréns samlingar. Även vissa 

kompletterande intervjuer har gjorts med informanter i Arvidsjaur.  

 Den teoretiska ramen har främst ugått från samiska forskare, författare och 

jojkare, såsom Johan Turi, Israel Ruong, Nils Jernsletten, Lars Rensund, Paulus 

Utsi, Nils-Aslak Valkeapää och Harald Gaski. Jag har strävat efter att ge ett 

inifrån perspektiv på analysen av jojken. De ovan nämnda samiska forskarna och 

författarna har en insikt i jojkens innebörd och som är fruktbara i analysen av 

jojkens berättelser. Johan Turi skrev redan 1910 boken Muitalus sámiid birra 

(Turi 1987 [1910]) och hans teorier om jojken som en minneskonst kan ingen 

forskare gå förbi. Hela Turis begreppsapparat har testats om igen flera gånger och 

både Ruong och Jernsletten bygger sina teser på Turis text. Rensund, Utsi och 
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Valkeapää är mer jojkens praktiker. De skriver och berättar om den utifrån deras 

egna upplevelser. Valkeapää praktiserade dessutom jojk till vardags och som 

estradform, även Ruong och Jernsletten var/är erkänt duktiga jojkare. Gaski är 

den som använt ett litterärt perspektiv och utvecklat teorierna om jojk som 

litteratur. Han använder sig av ett etnokritiskt och postkolonialistiskt 

tillvägagångssätt, som beaktar den samiska litteraturen i med annan 

urfolkslitteratur. Urfolkstexter kan användas som ett verktyg för att påvisa 

nationalstaternas ignorans mot sina egna urfolk. Samtidigt kan ett sådant 

perspektiv ge en bild både från en akademisk sfär och ett inifrånperspektiv och 

därför ge en ny bild där båda sidorna befruktar varandra.   

 Den muntliga berättelsen är en typisk folkloristisk forskningstradition. 

Jojken är en berättelse som sjungs eller talas. Den handlar ofta om händelser som 

traderats från mun till mun i flera generationer. Det är först under 1900-talet 

som större dokumentationer gjorts av jojken. De tidigare exemplen från 1600-, 

1700- och 1800-talet är mer spridda och inte insamlade med ett mål för att ge 

jojken en helhetsbild. För att förstå jojken bör man inkludera jojkens kontext, 

eller jojkarens sociala bakgrund för att förstå innehållet i texten.  Ett meddelande 

har en dubbel subjektivitet, både sändarens budskap och mottagarens möjlighet 

att tolka budskapet. I ett sådant sammanhang får den performativa aspekten stor 

betydelse, aktören och lyssnaren har ett sammanhang som påverkar tillfället. Man 

kallar det för performans och det är en artistisk aktion som inbegriper både aktör 

och lyssnare (Bauman 1977:4). Aktören kan i berättande stund, beroende på 

utseendet av publiken, ge budskap som kan tolkas olika beroende på lyssnarens 

kunskap i ämnet. För att förstå de koderna måste man ha insikt i den kulturen 

aktören kommer ifrån. I berättelserna finns det kunskap som bygger på 

traditionella värderingar.  

 De två jojkarna Sara Maria Norsa, Arjeplogs socken, och Nils Petter 

Svensson, Arvidsjaur socken, kommer båda från en skogssamisk tradition. Norsa 

kommer från samebyn Västra Kikkejaur och hon var bosatt i byn Abraure, medan 

Svensson är från samebyn Mausjaur och bosatt i byn Borgsjö. De båda 

representerar en jojktradition där både tal och sång är viktiga ingredienser i 

jojken. De är med andra ord jojkberättare. Av det dokumenterade materialet 

finns inga jojkar som de två jojkar gemensamt, de har var och en sin egen 

repertoar. Norsa hade på äldre dar ganska knarriga stämband när hon jojkade. 
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Det finns inga upptagningar av henne som ung, men hon var långt över 60 år när 

hon dokumenterades första gången. Vuollen till Seldotnjuona är en jojk som är 

rikligt representerat inom Västra Kikkejaur. Vuollen beskriver området som är 

beläget öster om Arjeplog och som avgränsas av Skellefteälvens vattendrag. 

Terrängen är så pass vid och varierad att den fungerar alldeles utmärkt som 

sommarbetesland för samebyn. Jojkutövarna beskriver alla vikten av att släkten är 

med när man hör kalvarna grymta, även om man själv inte är delaktig i 

renskötselarbetet. Identiteten hör både till släkten och till landet Seldotnjuona. 

Norsa är en mycket god berättare och hennes två vuolle om att Valla renar och 

Giftermål med förhinder är goda historielektioner på gamla traditioner. Nils Petter 

Svensson beskrivs som att han jojkar med en pressad bariton, med ganska öppen 

mun och att han representerar en stil med moll och förmollsstruktur. Vilket var 

ganska vanligt i Arvidsjaurområdet. Svensson blandar det talade budskapet med 

det sjungna och när han jojkar sin fader växlar han mellan tal och sång. Talet blir 

också en växling i perspektivet också i vuollen. När han talar så gör han det 

utifrån sin fars perspektiv. Nils Petter Svensson agerar för en kort stund som sin 

far. Vuollen till fadern är också ett exempel på det Israel Ruong kallar för 

komplex jojk. En komplex jojk har flera parallella handlingar och motivkretsarna 

flätas in i varandra. Det vill säga att jojken som handlar om hans fader, handlar 

lika mycket om faderns goda hund, Nils Petter Svenssons mor, hur man sköter 

renar på ett bra sätt och dessutom ger den en bra bild på relationen inom 

familjen. 

 Knut Sjaunja som är fjällsame och kommer från Gällivare, Sörkaitums 

sameby, representerar en mer nordlig jojktradition. Men hans jojkning påminner 

starkt om traditionen längre söderut. Sjaunja är liksom Norsa och Svensson goda 

jojkberättare. Sjaunjas jojkning karakteriseras av Arnberg och Edström som 

berättelser, mer än jojkning. Med mitt sätt att definiera och se på jojk, där både 

tal och sång är en del av jojken. Då passar Sjaunjas jojkberättelse väl in i min 

definition. Hans berättelse är en livshistoria som börjar med ett konstaterande att 

han aldrig behövt tigga och även lyckats med att uppfostra två barnkullar. Sedan 

övergår han till att beskriva hur man lyckas bäst för att få en stor renhjord. Det 

har gått så bra att han inte behöver hjälp från myndigheterna för barnens skull. 

Han är däremot starkt kritisk mot myndigheterna och nykterhetsnämnden. Det 

sägs inte rakt ut i texten utan det är underförstått. Med Israel Ruongs 
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kommentarer om vad som händer mellan bandupptagningarna visar att just 

denna kritik är befogad. Sjaunja är också skrytsam när han beskriver sin ungdom 

och hur han som ung charmerade flickorna i omgivningen. En av flickorna 

började som piga hos honom och sedan gifte de sig och fick barn. Han avslutar 

jojken på ett typiskt vis genom att deklamera sin ålder, vilket också Sara Maria 

Norsa gör. 

 Jonas Eriksson Steggos jojkproduktion är stor och innehållsrik och han har 

därför fått ett eget kapitel. Steggo är från samebyn Luokta Mavas i Arjeplogs 

socken och han bodde vid sjön Mavasjávrre en stor del av sitt liv. Han hade en 

brorson Jonas Edvard Steggo som fungerar som en jämförelse i traditionen 

mellan generationer. Båda två har ett liknande röstläge och bägge kan jojka 

suggestivt. Jonas Eriksson Steggo har en episk berättarstil och om man inte ser 

jojken som både tal och sång är det i praktiken omöjligt att säga när hans 

jojkning börjar eller slutar. De båda Steggo har några jojkar som har samma 

motiv, bland annat vuollen till Matts Larsson Steggo. Jonas Edvard Steggo jojkar 

sin farfars bror mycket suggestivt och ansluter till det en berättelse om honom. 

Det blir minnen från en liten pojk som fick stanna hos gamlingarna när familjen 

var ute till fjälls med renarna. Jonas Eriksson Steggos version är helt annorlunda 

både musikaliskt och i berättandeformen. Detta visar bland annat att det är 

exekutören av jojken som bestämmer innehållet, för det finns ingen fast form i en 

vuolle (Ternhag 1990:313). Jonas Eriksson Steggo fyller även han upp epitetet 

god jojkberättare. Hans jojkar har de flesta den komplexa formen som Jonas 

Edvard Steggo, Norsa, Sjaunja och Svensson också är representanter för. Lapska 

sånger 1 är ett gott exempel på hur svårt det är att avgöra när en jojk börjar, 

eftersom de flätas in i varandra. 

 Det har diskuterats om den episka jojken har funnits i sydligare områden, 

och en hypotes som framställts är att episk jojk bara funnits i norr, i nära kontakt 

med finsk kultur. Av det material som framkommit, bland annat Torkel 

Tomassons uppteckningar av episka jojkar och de av mig valda jojkutövarna, 

visar att det har funnits episk jojk i Västerbotten och i södra Norrbotten 

åtminstone fram till 1960-talet.  Av det jag känner till idag, förmodar jag att den 

traditionen nästan försvunnit med generationen som är födda på slutet av 1800-

talet. Jag säger nästan försvunnit, för jag vet att det finns en kvinna, Elsa 
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Kristoffersson i Lövberg, Vilhelmina kommun som jojkar episkt. Berättandet är 

för henne det viktiga i jojken.46  

 
46 I det insamlade jojkmaterialet från 1940- och 50-talet och som nu finns på olika arkiv i landet, 
främst på SOFI i Uppsala och i Umeå, har Israel Ruong varit en viktig del i dokumentationen och 
jag är oerhört tacksam över det arbete han lagt ned. Detta ger oss nutida forskare unikt material att 
analysera.  
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Čoahkkáigeassu 

 
Mu ulbmil dáinna nákkosgirjjiin lea leamaš dutkat muitalusaid juigosiin ja 

dárkkistit man oktavuođas juoigit leat buktán ovdan sin luđiid. Gáldun mu 

dutkamii leat leamaš juigosat maid dalloš suopman- ja álbmotmuitoarkiiva, 

ULMA, čohkkii 1940-logus Árjjátluovis ja Arvehávrris. Arkiivamateriálas leat 

maid báddenbeavdegirjjit, mat čielggadit mot dilli leai báddemiid oktavuođas. 

Beavdegirjjiin boahtá ovdan geat juoigit ledje ja maid sii lohke ja máinnašedje 

báddendilálašvuođas ja maiddái beavdegirjjiid čálliid čilgehusat juigiid birra. 

Báddemiid boađusin leat šaddan guokte girjji, Lapska sånger 1 (Sámi lávlagat 1) 

(Grundström & Väisänen 1958) ja Lapska sånger 2 (Sámi lávlagat 2) (Grundström 

& Smedeby 1963). Harald Grundström lea dáin girjjiin hui vuđolaččat čállán 

teavsttaid sámegillii ja jorgalan sámis ruoŧagillii goase sánis sátnái. Teavsttaid 

lassin leaba Smedeby ja Väisänen čállán musihkalaš nuohtaid. 

 Mon lean maid geavahan materiála maid Ruoŧa rádio čohkkii 1953. Israel 

Ruong dahkan giehtačállosat ja jorgalusat báddejuvvon materialii leat leamaš 

vuođđun mu bargui. Su giehtačallosat leat buohtastahttojuvvon Jojk-nammasaš 

girjji sisdoaluin (Arnberg et al. 1997b) ja dat lea duođai viiddidan juoigama 

sisdoalu ja saji. Gávdno maid eretčuhppojuvvon materiála maid mon lean 

guldalan ja mii addá buori gova báddendoaimmas. Dát báttit gávdnojit giella- ja 

álbmotmuitoarkiivvas Uppsalas (Språk- och folkminnesarkivet, SOFI) ja gullet 

Israel Ruong-rohki áššegirjjiide. 

 Teorehtalaš vuolggasadji leat vuosttamužžan leamaš sápmelaš dutkit, čállit 

ja juoigit, nugo Johan Turi, Israel Ruong, Nils Jernsletten, Lars Rensund, Paulus 

Utsi, Nils-Aslak Valkeapää ja Harald Gaski. Ja mu ulbmil lea leamaš buktit ovdan 

juoigama analiissa siskkáldas perspektiivvas. Namuhuvvon dutkit ja čállit dovdet 

juoigama siskkáldas doaimma ja lea munnje leamaš stuora ávkin go lean 

suokkardan juoiganmuitalusaid. 
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Guovtti juoigis, Sara Maria Norsa, Árjjátluovi suohkanis eret, ja Nils Petter 

Svensson, Arvvehávrris eret, lea vuovdesápmelaš árbevierru duohken. Sudnos lea 

juoiganárbevierru masa gullá sihke muitaleapmi ja juoigan/lávlun ja goappašat 

oasit leat deaŧálaččat juoigamis. Soai leaba rievtti mielde juoiganmuitaleaddjit. 

Norsa lea hui čeahpes muitaleaddji ja su luođit muitalit boares árbevieruid. 

Svensson muitala ja juoigá vurrolaga ja go son juoigá áhčis de son muktá 

perspektiiva go muitala, dalle son muitala áhčis perspektiivvas ja lea oanehaš 

botta iežas áhči sajis. Su áhči vuolli lea ovdamearka dakkár luđiide maid Israel 

Ruong lea gohčodan kompleaksa luohtin. Kompleaksa luođis leat máŋga 

dáhpahusa oktanaga; su áhči luohti lea maid su šuvona luohti, su eatni luohti ja 

maiddái mo galggašii guođohit bohccuid ja de vel lassin addá buori gova mo leat 

gaskavuođat sin bearrašis. 

 Knut Sjaunja lea duottarsápmelaš ja lea Jielleváris eret, gullá Unna Čerožii, 

ja sus leat juoiganárbevierut mat gullet davvelii. Muhto su juoiganvuohki 

sulastahttá árbevieruid mat gullet lulleliidda. Arnberg ja Edström mielde su 

juoiganvuohki lea eanet muitaleapmi go juoigan. Mu oainnu mielde gullá sihke 

muitaleapmi ja juoigan (lávlun) juoigamii. Su juoiganmuitalus lea su eallima birra, 

ahte ii leat goassege dárbbašan gearjidit ja lea sáhttán šaddadit bajás mánáid 

guokte geardde. Ja de son juoigá-muitala got galgá šaddadit ealu. Sutnje lea 

geavvan nu bures ahte ii leat dárbbašan veahki mánáide eiseválddiin ollenge.  

 Jonas Eriksson Steggos leat olu juigusat ja danin sus lea sierra kapihttal dán 

barggus. Steggo gulai Luokta Mavas čerrui, mii  lea Árjjátluovi suohkanis, ja son 

orui Mavasjávrris guhká. Su vielja bárdni, Jonas Edvard Steggo, sáhttá oaidnit 

dego buolvvaid gaskasaš juoigin. Goappašagain leai seammalágán jietna ja 

seammalágán juoiganvuohki. Jonas Eriksson Steggos leai epihkalaš 

muitalanvuohki ja su juoigamis ii sáhte earuhit goas juoigan álgá ja heaitá jus ii 

váldde vuhtii muitalanosiid. 

 Lea olu digaštallojuvvon jus epihkalaš juoigan lea gávdnon oarján ja lea 

maid buktojuvvon hypotesa ahte epihkalaš juoigan lea dušše gávdnon davvin, 

suoma kultuvrra oktavuođas. Dat materiála mii gávdno, ovdamearkka dihte dat 
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epihkalaš juigosat maid Torkel Tomasson lea čállán vulos ja dát juoiganmuitalusat 

maid mon lean válljen buktit ovdan, duođaštit bures ahte epihkalaš juoigan lea 

gávdnon Lulli-Sámis goittotge 1960-logu rádjái. 
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Summary 

The goal of this dissertation is to study narratives in the yoik tradition among the 

Sami people in northern Sweden. Yoik is the way Sami people express themselves 

in song and lyrics. The word yoik stems from the Sami verb juoigat ‘to yoik’ and 

the songs are called luohti, vuolle or vuelie.  

 The data in this thesis are primarily taken from collections and recordings 

of yoik from the 1940s and 1950s. These materials typically describe the 

performers, their audience as well as what is being communicated. The 1940s 

material, for example, presents men and women yoiking and telling stories to the 

field researchers. This enterprise resulted in two books, Lapska sånger 1 and 

Lapska sånger 2 (Lappish Songs 1 and 2) (Grundström & Smedeby 1963, 

Grundström & Väisänen 1958), written and edited by Harald Grundström, who 

did thorough translation of the songs. Smedeby and Väisänen transcribed the 

yoiks into standard Western musical notation. Among the material from the 

1950s, I have mainly used Swedish Radio’s collection from 1953. This project 

featured recordings of yoikers from Karesuando in the north to Jämtland in the 

south and was originally published in 1967 as a set of LPs and a book (with text 

in Swedish and English); it was re-released in CD format in 1997 (Arnberg et al. 

1997b). As a supplement I also used Israel Ruong’s manuscript and translations 

were part of the SR project, but were not published in either edition. I have 

compared his manuscript and the recordings, which were not edited. I argue that 

all of this provides new insights about what occured during the recording sessions 

in the field. Material from the 1960s, obtained at DAUM Umeå, has been 

considered as well. Finally, I also conducted complementary interviews to gather 

personal information about the performers.  

 As a theoretical frame for this thesis, I have used the work of Sami 

indigenous scholars, authors and yoikers, such as Johan Turi, Israel Ruong, Nils 

Jernsletten, Lars Rensund, Paulus Utsi, Nils-Aslak Valkeapää and Harald Gaski. 

Each of these individuals has an insider’s view of the yoiking tradition; moreover, 

their work all convereges on the subject of yoik as storytelling. Johan Turi was 

the father of Sami literature who wrote his first book in the North Sami language 

Muitalus sámiid birra, known in English as Turi’s book of Lapland (Turi 1987 

[1910]). Turi’s view that yoiking is an art of remembrance cannot be questioned. 



JUOIGANMUITALUSAT 

 

 177

Although his thesis has been challenged numerous times, Turi’s firmly grounded 

inside perspective bestows his view with the utmost authority. Both Ruong and 

Jernsletten used Turi to develop a theoretical frame within a scholarly context. 

On the other hand, Rensund, Utsi and Valkeapää are examples of practitioners, 

writing about their lives and feelings, and a great many of their texts concern 

yoik. Valkeapää was also a multimedia artist and a musical performer. 

Incidentally, both Ruong and Jernsletten distinguished themselves as excellent 

yoik singers, as well. Gaski is a literature professor a who has discussed yoik as a 

form of oral literature. His theoretical approach to this topic revolves around 

issues of ethnocriticism and postcolonialism, which now constitute a 

comprehensive field of interest among many indigenous scholars.  

 Verbal art is a folkloristic field that has been the primary focal point of my 

own research. Yoik is a verbal art, which includes both song and spoken messages. 

It relates stories of old times, events and it has been transferred across generations. 

The first sound recordings of yoik are from the early 1900s, undertaken by Armas 

Launis in Finland and Karl Tirén in Sweden, both using the phonograph and 

wax cylinders. With the new techniques that developed during the 20th century, 

however, it was possible to achieve a more comprehensive understanding of yoik. 

Now it was possible to re-listen to the stories that were told and place them in a 

context where the performers’ artistic skills, together with their social background 

and their relation to their audience were evident. Earlier, messages could be lost, 

but now it was possible to understand the stories better, because a message has a 

double subjectivity, the sender’s and the receiver’s way of interpreting it. Such 

details are at risk of going undetected, unless the performance can be observed 

many times. As Bauman has noted, performance is an omportant key to 

analyzing traditional songs, and it is crucial to consider both the performer and 

the audience (Bauman 1977). The performers may change the story, depending 

on the response of audience or the listeners’ ability to understand the subject. In 

most stories one can find knowledge that has been transferred across generations. 

 The yoikers Sara Maria Norsa from Abraure in Arjeplog parish and Nils 

Petter Svensson from Borgsjö, Arvidsjaur parish, are good representatives of the 

forest Sami yoik tradition. Both of them use song and speech in their 

performances; they are storytellers. Norsa’s voice in her older days was squeaky 

when she was yoiking. There are no recordings of Norsa when she was young. At 
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the time of the recording she was already over 60 years old. One of her 

performances is the vuolle to Seldotnjuona, her reindeer’s summer grazing land. 

This vuolle is very popular among yoikers and there are many recordings of this 

particular song. The lyrics describe the best area for reindeer grazing and a good 

way of living for herders’ families. Their identity belongs to this land and the 

yoik singers who do not live in that land are yoiking of their kin who are 

migrating in the area and they all belong to the land. In Svensson’s performance, 

i.e. when he is yoiking his father, he becomes his father in his vuolle. In fact, he 

transforms spiritually into his father. Ruong termed this style of yoiking a 

complex yoik, which means that there are parallel plots and different stories 

intertwined with each other. For example, in this vuolle Svensson’s father, the 

story is also about his dog, wife, the best way to herd and the relationship within 

his family. Knut Sjaunja, a mountain Sami from Gällivare is another yoiksinger, 

but his style is nevertheless more reminiscent of the southern tradition.  Sjaunja is 

more a storyteller than a singer; his story is about his own life. He relates a 

situation when he was young, about how the authorities discriminated against 

him. He was not allowed to enter bars and he could not buy liquor, even if he 

had money. Sjaunja also talks about his youth when he was looking for a wife. In 

his story he also tells us how to herd reindeer, in the same way as both Svenssson 

and Norsa do in their songs. Jonas Eriksson Steggo from Mavas, Arjeplog parish 

is also a mountain Sami. Steggo is the main source in Lapska sånger 1, having 

performed almost all of the yoiks in this collection. His nephew Jonas Edvard 

Steggo is also a good yoiker whose own tradition provides an excellent 

comparative source with that of his uncle. The uncle is more of a storyteller, 

yoiking epic vuolle while the nephew is more accurately a singer describing his 

stories mostly through the use of vocables. All of these yoikers share a common 

way of starting a story: they use certain keywords which alert the listener that a 

part of a story is beginning. Sometimes it can be very hard to tell when a vuolle 

starts or end.  

 It has been previously discussed, whether an epic yoik tradition existed in 

South Sami areas. One hypothesis says that the epic yoik was found only in 

northern areas in close connection with Finnish culture. This study, however, 

posits that there was an epic yoik tradition in Västerbotten County and in the 
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south of Norrbotten County and probably the last of these epic singers passed 

away in the 1960s.   
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Appendix 

En nedteckning av Jonas Eriksson Steggos vuolle till Piteälven: 

A gul dav gul 

Peđumav gul 

de be vållåv 

ållåv ållå 

dav gul Peđumava ienov 

iedno vallav 

allav alla 

gutti gålgåi 

griensas ja de vulus ai gidd 

sievvai 

Aija 

davva gula 

Peđumavan ienov avav 

allav allav vai gul 

davva Peđumava 

gula vallav alla 

alla valla 

valla valla 

våija davva gula 

måd’de al 

__________ 

A gul dav gul 

Piteälven gul 
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de be vållåv 

ållåv-ållå 

dav gul Piteälven 

älven vallav 

allav alla 

som rinner 

från gränsen och ända till  

till lugnet 

Aija 

denna hör 

Piteälven avav 

allav allav vai gul 

denna Piteälv 

hör vallav alla 

alla valla 

valla valla 

våija denna hör 

många al 

(Steggo 1943) 

En nedteckning av Inga Steggos vuolle till Piteälven: 

Alla va-ai Peđumav 

ava av av alla va 

lei guit mija Peđumav 

ava av av alla va 

__________ 
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Alla va ai Piteälven 

ava av av alla va 

Det är vår Piteälv 

ava av av alla va 

(Steggo 1943) 

En nedteckning av Margareta Bengtssons vuolle till Piteälven: 

Datta Peđuma 

gul iedno val juo val 

biebmai måd’dásav 

men gul valla váldii ai 

måd’dasav hieggav valla 

valla valla 

__________ 

Denna Pite älv, 

[gul] hör älven val juo val 

födde många, 

men, gul, tog också 

många liv valla 

valla valla 

(Bengtsson 1943c) 

Ett kort utdrag ur Lars Rensunds bok Renen i mitten som handlar om ett 

björnmöte: 

En afton åkte mor till renhjorden.  

Hon åkte efter skogskanten strax nedanför de översta björkarna.  

På barfläckarna strax ovanför skogskanten på fjället betade renhjorden,  

vajorna med de små kalvarna.  



KRISTER STOOR 

 

 
196

Plötsligt får hon se en stor björnhona med tre ungar  

komma från skogen på väg upp till fjället. 

Då ropade hon till björnen och sa:  

"Har du tänkt upp till fjälls och renarna.  

Där har du ingenting att göra.  

Tjuv! Nu ska du försvinna fort härifrån, där du inte syns.  

Inte ska du komma och äta upp mina renkalvar!  

Att du inte skäms!"  

På samiska heter det: 

guosal tån ossjutim, varraj.  

Dåbben tån ih aktagav aneh dakkat.  

Suolah!  

Dä gallgah spaita gahtot gonne ih vuoinoh.  

Ihta gallgah tån båhtet jah muo miesit bärråt!  

Ih tån åbå skamadah! 

Då hon ropade första gången,  

ställde sig björnhonan på bakbenen  

och lade framramen ovanför ögonen  

och kikade mot henne  

och då hon hade kikat en stund,  

föll hon tillbaka på alla fyra benen,  

vände om och började springa ned mot skogen.  

Strax stannade hon och tittade tillbaka  

för att se om ungarna kom efter.  

De två större ungarna var bakom henne,  

men den tredje som var minst var långt efter.  

Då väntade björnmamman tills minsta ungen hann fram,  

så tog hon och kastade ungen på ryggen  

och ungen knäppte fast  

och så for hon springande ned till skogen i Sildutdalen. 
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Mor brukade jojka björnens vuolle och säga:  

"Björnen förstår allt vad människan säger -  

hon for springande ned till Sildutdalen  

och minsta ungen hade hon på ryggen!  

Vala vala vala...va-la -vala vala vala vala vala". 

(Rensund 1984:44f) 

Pehr Fjellströms nedteckning från 1755 om Kvinnan som gifte sig med björnen. 

Tre bröder hade en enda syster, hvilken hatades av sina bröder, at hon nödsakades taga sin 

tillflykt i vilda marken; då hon uttröttad, änteligen råkar på ett Björnhide, dit hon ingår at 

hvila: til samma hide kommer ock en björn, som efter närmare bekantskap tager henne till 

hustru, och aflar med henne en Son. Efter någon tid, sedan björnen blifvit gammal, och 

sonen uppväxt, skal björn hafva sagt til sin hustru, at han för ålderdom skul nu ej längre 

kunde lefva, ville derföre gå ut på första snö om hösten, at hennes tre bröder kunde se sporr 

efter honom, och således ringa och döda honom. Ehuruväl hans hustru sökte detta på det 

högsta at hindra, lät björnen sig doch ej öfvertala; utan gjorde som han sagt: at de tre 

bröder kunde af hans sporr honom omringa. Här på befaller björnen at et stycke mässing 

skulle fästas i hans panna, til ett teckn at han både kunde igenkännas ifrån andra björnar; 

såsom ock at hans egen son, som ock nu var gången ifrån honom, ej måtte honom döda. 

Sedan nu djup snö fallen var, följas de 3 Bröder at fälla denna björnen, som de tilförne 

ringat. Då frågar björn sin hustru om alla 3 bröderne hade varit henne like hätske? Hvartil 

hon svarade, at de 2:ne äldre varit emot henne svårare, men den yngste något mildare. 

När då desse bröder komma till björnhidet, springer björn ut, och öfverfaller den äldsta 

brodren, biter och sårar honom ganska illa, då björnen oskadd går straxt derpå in i sit hide 

igen. När den andre brodren kommer, löper björnen ock honom emot, och skadar honom 

på lika sätt som den förra, och går så in i sitt hide igen. Sedan befaller han sin hustru, at 

fatta sig om lifvet. Sedan hon det giordt, går han på två fötter, bärandes henne ut ur hide; 

hon befaller då sin yngsta broder skiuta honom, hvilket ock skiedde. Den omtalte hustrun 

sätter sig nu et stycke der ifrån, öfvertäcker sit ansikte, såsom den der ej hade hjerta at se, 

det björn blef skuten, och skulle nu flås: skyttar doch med ena ögat der på. Här af skal 

sedan den seden vara kommen at intet gvinfolk får se björnen eller björnkarlarna, utan 

allenast med förtäkt ansikte, och genom en mässingsring; Hvar om nedanför berättas skal. 

Sedan nu de 3 bröderne hade fält Björnen, samt alt köttet var lagt i kittelen at kokas, 

Kommer Sonen, för hvilken de 3 bröder berätta, at de skutit et underligit djur, som haft ett 
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stycke mässing i pannan. Denne säger, at det är hans fader, som med en sådan mässing 

blifvitteknad, och påstår derföre lika lott i Björn med dem. När de ständigt der til neka, 

hotar sonen dem, om de ej ville gifva honom lott, skulle han väcka up sin fader, tager så ett 

spö, med hvilket han slår på huden, säjandes, min fader stat up! Min fader stat up! Deraf 

begynner köttet i kättelen så häftigt kokas, at det syntes såsom ville det springa up, hvaraf 

de nödsakades at gifva honom lika lott med sig. (Fjellström 1981 [1755]:14-17) 

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseums översättning av samma björnhistoria som 

ovan med lulesamisk ortografi, finns i deras basutställning. 

Bienna 

Báhtariv mähttsáj, muv gålmåt vieljas. Danna gávnnadiv Buoldagaltjajn 

Viesojma ålmmån ja áhkájin moadde jage ja riegádahttiv sunji bárnev 

Gå Buoldagasj vuoraskuvaj dibdij ietjas guoradallat ja birastuvvat vieljastam 

Gåhtjoj viejkkbáhkkátjav gálluj dábrit dåbdomärkkan 

- Lidjiin gus vieljastat gájka dunji ovta moarrá? 

- Nuoramus vielljam vehik liddnáp lij vásstediv 

De vuolgij ålgus ja vuorrasamos vieljadam vastet sárjjij 

Sisi boahtám, javlaj munji 

- Adnala mujsta. Guottij de muv ålgus 

Gåhttjuv nuoramus vieljav ålmmån gåddet 

Surgov tjiegatjit gåbttjiv oajvev lijnijn, dåssjá tjalmmebielijn sjieksjiv gå suv njuovvin ja 

ruojvijin 

Gå lij rujtan bådig bárnnáma viejhke biehkev bierna gállon vuojnij 

- Áhtjám lihpit gåddåm! 

Dasev dav sidáv!  

Gå juornnun de bárnnáma náhkev tsábmestij ja javlaj 

- Áhttjám, badjána! Bádjána! 

De rujtta nav sälldaát råhtjagådij vaj vielja ettjin duosta iehtjádav gå oasev vaddet 

 

Margareta Bengtssons vuolle till Israel Ruong. 

Gul lagabui gávna guina-av 

iežán gu dåbben gidd 
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Jukkasjervan gula valla valla valla 

valla val 

iv mån mátte hållåt jugu ieš 

de viises vai dumpos iv maino 

n iv láitek heller val val 

men ruvligin val anáv gávnadit valla 

valla valla valla 

Våi våi valla han fann inte en kvinna 

närmare än i Jukkasjärvi 

hör valla jag kan inte säga om 

han är vis eller dum, jag varken 

berömmer eller tackar honom 

men roligt tycker jag det var att träffas 

valla valla valla 

(Bengtsson 1943a)  
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