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Raedienaehtjie or God - a study of the religious change in Sápmi based on trials regarding Sámi 

witchcraft, superstition and heresy during the period 1649-1739. 

 

Abstract: 

By the year 1100 Sweden was Christianized, but the Sámi indigenous religion persisted among the 

Sámi people up until the mid 18th century. Up to the 17th century the efforts to convert the Sámi to 

Christianity was fairly weak, but increased pressure came after the protestant reformation. Death 

sentences could now be carried out for practicing the old religion.  

      In this essay I have examined court protocols from trials regarding Sámi witchcraft, superstition 

and heresy during the period 1649-1739. I have analyzed the protocols in order to get a better 

understanding of how the religious change in this area came about, and how the Sámi people 

themselves regarded their crimes and their religious belief. I have also tried to find out how deeply 

rooted Christianity really was within in the Sámi community and in the Sámi area (Sápmi) during this 

period. It is commonly believed, that it was mainly the Sámi shaman (the noaide) who was charged 

and sentenced in these witchcraft trials and I have examined whether or not this really was the case by 

looking for common denominators and characteristics among the people on trial. 

    By using a qualitative hermeneutical method in analyzing these documents I have learned that 

Christianity was not very deeply rooted in the Sámi community during this period and it is clear that it 

was in the southern parts of Sápmi that the old religion persisted the longest. I have also come to the 

conclusion, that the Swedish church was fairly tolerant towards the Sámi practising the old religion up 

to the year 1689, when the policy changed prominently. As for common denominators, the accused are 

all male and none of them are referred to as a noaide in the protocols. It is in this discovery I claim to 

bring something new to this subject field. 

 

Key words: Sámi, Sámi religion, indigenous people, witchcraft, mission, church history, religious 

history 
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Raedienaehtjie eller Gud Fader – en studie av religionsskiftet i Sápmi med utgångspunkt i 

trolldomsrannsakningarna i Lappmarken 1649-1739 

 

Sammanfattning: 

År 1100 var Sverige ett kristet land, i alla fall till namnet, men det skulle dröja ytterligare nära 700 år 

innan de svenska samerna helt övergett sin gamla tro och gått över till den kristna läran. 

Religionsskiftet skedde långsamt, och även om många samer döpte sig redan under medeltiden är det 

först under 1600-talet som man på allvar kan se hur den gamla samiska religionen försvinner till 

förmån för kristendomen.  

        Denna uppsats syftar till att utöka förståelsen för hur detta religionsskifte gick till, och hur detta 

upplevdes av de berörda samerna själva. Genom att analysera protokoll ifrån lappmarkens domböcker 

rörande religionsbrott (så kallade trolldomsrannsakningar) har jag undersökt hur de åtalade samerna 

själva uppfattade sina brott och hur de försvarar sig själva inför rätten, samt hur stark kristendomens 

ställning var bland den samiska befolkningen under denna period. Jag har även strävat efter att få en 

tydligare bild av vilka dessa personer var, och om detta svarar mot den gängse uppfattningen om att de 

åtalade i regel var nåjder.  

      Genom en kvalitativ hermeneutisk metod har jag kommit fram till att den gamla samiska tron under 

skiftet mellan 1600- och 1700-tal fortfarande var relativt stark i stora delar av de svenska lappmarkerna, 

och min undersökning visar också att det var i de södra lappmarkerna som den gamla tron levde kvar 

längst. Jag har också dragit slutsatsen att den svenska kyrkan var relativt tolerant mot religionsbrott hos 

samerna fram till år 1689 då missionsverksamheten gick in i ett nytt skede. Jag kan också konstatera att 

det inte finns någon homogenitet hos de åtalade samerna – ålder och social status varierar markant, och 

ingen av dem beskrivs som nåjder i källmaterialet 

  

Nyckelord: samer, samisk religion, trolldom, mission, kyrkohistoria, religionshistoria 
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INLEDNING 
 

Tå een stoor Siukdom och dödh öfwergick hans boskap af Reenar, då hade han åtskilliga 

gånger stått på sina knän med upplyfta händer och anropat den Allrahögste Guden uti 

himmelen om hielp och bijstånd, att hans Boskap icke måtte utrootade warda [...], lijkwäl 

skal det honom ingalunda kunnat hiälpa utan dymedelst blifwandes förorsakat att söka och 

tillgå andre Medell Neml. Trääafgudars tillbidiande Ofrande och Trummespeel. 
1
 

 

Lars Nilsson brändes på bål i Arjeplog år 1693 tillsammans med sin spåtrumma och sina 

avgudar av trä. Han var en av många samer som under 1600- och 1700-talet åtalades, och 

dömdes, till dödstraff av Svea Hovrätt för att ha utövat sin gamla religion. Vad som är unikt 

med fallet Lars Nilsson är att hans död på bålet är det enda dokumenterade fallet av att 

dödsdomen faktiskt har verkställts.
2
 Andra samer, som mottagit samma dom som Lars, slapp så 

vitt vi vet undan med böter, spöstraff eller förvisning från sina marker efter att ha erkänt sitt 

felande och lovat bot och bättring. Lars däremot, vägrade. 

     Som blivande gymnasielärare i religion och historia har jag ofta stött på den här historien 

bland både gymnasieelever och medstudenter på universitetet. Lars Nilssons död på bålet får 

då symbolisera den svenska kyrkans våldsamma missionsverksamhet i lappmarkerna och Lars 

öde har närmast fått eget liv – en snabb sökning på Internet visar att Lars Nilsson nästan 

uteslutande beskrivs som en nåjd, och att han dödades just i egenskap av detta. Föreställningen 

om att ett stort antal samer dödades i samband med tvångskristnandet tycks vara förhärskande 

bland många, men en granskning av de samtida rättegångsprotokollen ger en annan bild – här 

kan vi bland annat läsa samernas försvarstal, olika vittnesmål, domarnas utfall och den kristne 

prästens kommentarer. I protokollen från de svenska lappmarkernas domböcker möter vi Lars 

Nilsson och många andra samer som stått inför rätta för innehav av spåtrummor, för avguderi, 

trollskott, offerriter och Gudsförsmädelser. Det är fängslande läsning som säger mycket om sin 

tid, och kanske främst om hur samisk religion långsamt försvinner till förmån för 

kristendomen. De åtalade bör betraktas som några av de sista som fortfarande öppet praktiserar 

den gamla tron, och en granskning av protokollen ger en bild av vilka de var och hur de tänkte 

och resonerade kring sin världsbild. Den här uppsatsen kommer att handla om dessa 

människor. 

 

 

 

 

                                                 
1
 ENA (Erik Nordbergs arkiv), s 261 

2 Hans Mebius, Bissie - studier i samisk religionshistoria, Östersund 2003, s 29. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Denna uppsats har som studieobjekt relationen mellan samisk religion och kristendom mellan 

åren 1649-1739. Detta är en tidpunkt då den gamla samiska tron slutligen ger vika för den 

kristna läran.  

    Syftet med uppsatsen är att utöka förståelsen för hur detta religionsskifte gick till, och hur 

detta upplevdes av de berörda samerna själva. Detta görs genom en analys av protokoll ifrån 

Lappmarkens domböcker, där både enskilda anklagade och grupper av samer kommer till tals. 

I forskningsarkivet vid Umeå Universitet finns Erik Nordbergs manuskript 

”Trolldomsrannsakningarna i Lappmarken 1649 – 1739” där ett stort antal av dessa protokoll 

har sparats för eftervärlden. Genom att analysera protokollen hoppas jag kunna undersöka hur 

de åtalade samerna själva uppfattade sina religionsbrott och hur de försvarar sig själva inför 

rätten. Detta bidrar till en ökad förståelse om hur dessa individer tänkte kring trosfrågor, och 

den egna religiositeten. Jag hoppas även få en tydligare bild av vilka dessa personer var, och 

om detta svarar mot den gängse uppfattningen. Förhoppningsvis kommer detta att ge en bild av 

brottet mellan kristendom och samisk tro i området, samt hur stark kristendomens ställning var 

bland den samiska befolkningen under denna period. Jag hoppas få svar på följande frågor: 

- Vad säger materialet om kristendomens ställning i området vid den aktuella tidpunkten?   

- Hur resonerar de åtalade kring sina brott? Hur försvarar de sig?  

- Vad karaktäriserar de åtalade? Finns det några gemensamma nämnare? 

 

METOD OCH KÄLLMATERIAL 

För att få svar på mina frågeställningar har jag använt mig av en kvalitativ hermeneutisk 

metod, där jag granskat och analyserat manuskriptet "Trolldomsrannsakningarna i Lappmarken 

1649 –1739", sammanställt av kyrkoherde Erik Nordberg (1896 –1971). Nordberg arbetade 

som präst i Arjeplog, och kom under hela sitt liv att arbeta med forskning runt hur denna bygd 

en gång hade kristnats och hur kristendomen därefter spritts bland befolkningen. Med tiden 

kom Nordbergs forskning att omfatta hela övre Norrland, och i forskningsarkivet i Umeå kan 

man bland annat hitta det material som jag i denna uppsats tänker arbeta med. Här har 

Nordberg samlat och kommenterat främst protokoll ur Lappmarkens domböcker rörande 

allehanda trollkonster som lagts samer till last vid rättsvårdande instanser, och det är 

naturligtvis en guldgruva att ösa ur. Materialet omfattar inte samtliga rättegångar mot svenska 

samer, men en stor del av dem återfinns här och det faktum att Nordberg transkriberat det 

handskrivna materialet till maskinskrivna ark gör naturligtvis mitt arbete lättare.  
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PROBLEM OCH AVGRÄNSNINGAR 

Det finns naturligtvis en del problem med både material och metod. Inledningsvis är Nordbergs 

manuskript mycket omfattande, och de olika fallen skiljer sig markant från varandra. I en del 

fall kommer de åtalade inte själva till tals utan protokollen konstaterar bara vad som skett och 

vilken åtgärd som togs, och i andra fall finns mängder av vittnesmål och bakgrundsinformation 

att hämta. Jag har därför tvingats beröra vissa fall mer och andra fall mindre. Under den här 

tidsperioden åtalades mängder av människor i Sverige i trolldomsrelaterade mål, både svenskar 

och samer. Mitt primära urval har därför skett genom att jag analyserat huruvida fallen tydligt 

rör samisk religiositet eller inte (mer om detta urval i min analys, på sidan 9). Jag bör också 

poängtera att jag inte går in i mitt arbete med utgångspunkten att trolldomsrannsakningarna var 

en del av de svenska häxprocesserna, som vissa författare anser, utan att de var en del av den 

svenska missionsverksamheten.
3
 Jag bör också klargöra att min undersökning endast fokuserar 

sig på svenska Sápmi, och den berör alltså inte de norska eller ryska samernas situation.
4
  

       Min metod är hermeneutisk, vilket ju innebär en forskningsmetod där tolkningen är 

central. För att kunna dra slutsatser utan att generalisera måste därför forskningen baseras på 

ett stort och varierande underlag, och jag anser mitt material vara nog omfattande för att mina 

slutsatser ska vara relevanta för forskningsområdet.  

      

FORSKNINGSLÄGE 

Många har arbetat med Nordbergs manuskript, d.v.s källmaterialet, tidigare och min 

undersökning är därmed inte ensam i sitt slag. Innan Nordberg samlat in och bearbetat texterna 

hade några av dem redan återgetts i ett antal historiska tidskrifter, vissa så tidigt som 1891, och 

utdrag ur materialet har även använts i ett flertal böcker om samisk religion och i ett stort antal 

tidskrifter.
5
  Jag har dock inte stött på någon som arbetat med materialet i sin helhet, utan i 

regel har man använt och bearbetat olika fall snarare än att skapa en helhetsbild utifrån de 

samlade protokollen. Eftersom mitt syfte är att analysera större delen av materialet är det alltså 

här jag anser mig bidra med något nytt inom det aktuella forskningsfältet. Daniel Lindmark har 

i sin bok En lappdrängs omvändelse: svenskar i möte med samer och deras religion på 1600- 

och 1700-talen utförligt analyserat materialet runt det så kallade avguderiet i Silbojokk, 

inklusive de uppföljande kommissionerna, samt fallet Lars Nilsson och han har alltså gjort en 

likartad undersökning som den jag ämnar utföra. Men då våra frågeställningar skiljer sig från 

                                                 
3
 Lars-Ivar Hansen & Björnar Olsen: Samernas historia fram till 1750, Stockholm 2006, s 265, Christian Mériot: 

Samerna, Furulund, 1994, s 23. 
4
 se bilaga 1, karta 3. 

5
 Carl Martin Edsman, Från silverfisken i Skaga till träguden i Silbojokk ,Uppsala 1996,  s 372. 
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varandra anser jag ändå min undersökning vara relativt unik.
6
  En annan som arbetat med 

materialet är Carl Martin Edsman, som i sin bok Från silverfisken i Skaga till träguden i 

Silbojokk granskar Nordbergs arbete och delar av materialet.
 7

 Karin Granquist har också 

arbetat en del med Nordbergs arkiv, exempelvis i artiklar som ”Thou shalt have no other gods 

before me – witchcraft and superstition trials in 17th- and 18th-century Swedish Lapland” och 

”Till vem ger du din själ? – berättelsen om Lars Nilsson på liv och död”.
8
        

       En stor mängd böcker behandlar samisk religion under den tidsperiod jag arbetar med, dvs 

mitten av 1600-talet fram till mitten av 1700-talet. Inledningsvis kan jag nämna Erik 

Nordbergs egna Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken under 1600-

talet. Denna bok innehåller gedigen bakgrundsinformation runt samernas kristnande och utöver 

detta mängder av källskrifter rörande den aktuella tidsperioden. Bissie – studier i samisk 

religionshistoria är en samlad översikt av samisk förkristen religion mot bakgrund av aktuell 

forskning, och är skriven av Hans Mebius. Denna bok bör betraktas som ett standardverk för 

den som vill få en insyn i samisk religion under den aktuella tidsperiod som jag refererar till i 

denna uppsats och Mebius går i boken igenom både historik, källor och aktuella 

forskningslägen. De rättegångsprotokoll och skriftliga källor från 1600- och 1700-talet som 

används berör delvis mitt eget forskningsområde, varpå Mebius bok används i stor utsträckning 

i denna uppsats. I Håkan Rydvings The end of drumtime – religious change among the Lule 

Saami 1670s-1740s behandlas kristnandet av Lulesamerna och slutligen bör också Lars-Ivar 

Hansen och Björnar Olsens Samernas historia fram till 1750 nämnas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Lindmark, Daniel, En lappdrängs omvändelse: svenskar i möte med samer och deras religion på 1600- och 

1700-talen, Umeå 2006. 

7 Edsman, s 369. 

8 Granqvist, Karin, ”Till vem ger du din själ - berättelsen om Lars Nilsson på liv och död”, i Fordom då alla djur 

kunde tala -samisk tro i förändring, red. Åsa Virdi Kroik, Stockholm 2001. 
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HISTORISK BAKGRUND 

KRISTNANDET AV SAMERNA 

År 1100 var Sverige ett kristet land, i alla fall till namnet. Olof Skötkonung, kung över svearna, 

hade då låtit döpa sig och kring år 1050 ska asatemplet i Uppsala ha raserats och ersatts med en 

kyrka.
9
 Men det skulle dröja ytterligare 700 år innan samerna helt övergav sin gamla tro och 

övergick till den kristna läran. Religionsskiftet skedde långsamt, och även om många samer 

döpte sig redan under medeltiden verkar det som om man istället för att bryta med den gamla 

tron istället inlemmade den kristna guden i densamma. Vad som talar för detta är exempelvis 

att Jesus och Moder Maria förekommer på medeltida samiska trummor och att kristna föremål 

har hittats på samiska offerplatser.
10

 Samerna var inte heller helt isolerade från den kristna 

sfären innan religionsskiftet – kyrkoplatser var även handelsplatser, och handeln med de 

bofasta efter kuster och älvdalar hade med all säkerhet gett samerna en ganska god kunskap om 

den kristna läran redan under tidig medeltid.
11

  

       Att man i rikets norra avkrokar hade en hednisk befolkning verkar inte ha bekommit de 

svenska kungarna särskilt mycket under medeltiden, och någon högaktiv mission mot samerna 

sattes inte in under Sveriges katolska period. Det fanns inte många kyrkor eller kapell i de glest 

bebyggda lappmarkerna under denna tid, och stora delar av Norrland var ännu relativt 

outforskade av den svenska kronan. Visserligen bedrevs mission i samband med den svenska 

kolonisationen norrut – redan 1346 ska ärkebiskopen ha döpt finnar och lappar i ett kar utanför 

det nybyggda kapellet i Torneå – men det var först efter reformationen som man på allvar 

började arbeta mer aktivt för att omvända samerna till den kristna läran.
12

 Martin Luther själv 

var tydlig i frågan om avguderi och hedendom och konstaterar i en av sina skrifter att 

”Överheten, som har sin makt av Gud själv, måste utrota avgudadyrkan i sina länder. Om 

överheten sviker sin plikt och inte straffar synden, drar den Guds vrede över hela folket”. 
13

  

Under 1600-talet införlivades dessutom stora delar av den mosaiska lagen från Gamla 

testamentet i den svenska landslagen och nu kom alltså Guds lag att börja tillämpas i svenska 

domstolar. Attityden mot avvikande läror förändrades därmed markant – kroppsbestraffningar 

eller dödsstraff kunde nu utdelas för allt ifrån sedlighetsbrott till avvikelse från ”den sanna 

tron” och i stora delar av Sverige låg röken från häxbålen tät. Den juridiska organisationen 

                                                 
9
 Maja Hagerman, Spåren av kungens män, Stockholm 2004, s 9. 

10
 Lennart Lundmark, Så länge vi har marker – samerna och staten under 600 år, Stockholm 1998, s 51 

11
 Bill Widén, ”Religionsskiftet från hedendom till kristendom bland samerna i Nordskandinavien”, i 

Nordskandinaviens historia i tvärvetenskaplig belysning, red. Evert Baudau, Umeå 1980, s 265. 
12

 Nordberg, Erik: Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken under 1600-talet, Umeå 73, s9 
13

 Kajsa Larsson, Blad ur samernas historia, Stockholm 1994, s 63. 
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hade även den förändrats och samerna, som nu i allt högre grad var knutna till den svenska 

kronan, blev därmed allt mer involverade i det svenska rättsystemet. Genom detta hade 

prästerskapet och kyrkan fått ett nytt verktyg i kampen mot den gamla religionen. I takt med att 

allt fler nybyggare slog sig ner i lappmarkerna byggdes också allt fler kyrkor och detta, i 

kombination med en intensifierad missionsverksamhet, sameskolor samt en ökad kyrklig 

verksamhet bland samerna själva, ledde med tiden till att den gamla tron övergavs.
14

 År 1739 

skapades dessutom Kungliga Direktionen över lappmarkens ecklesastikverk som skulle verka 

för en mer aktiv mission i området genom att rikta in sig exklusivt på de nomadiserade 

samerna, och detta tycks också ha fått önskad effekt.
15

   

       Exakt när man kan tala om att den nya tron ersatt den gamla är svårt att säga, men samtida 

vittnesmål och rapporter visar på att den gamla tron var satt ur spel under 1770-talet.
16

 Lars 

Levi Laestadius, som var väl insatt i den samiska religionen och det samiska samhället, 

sammanfattar samernas trosliv såhär i en skrift utgiven år 1840:  

Nu för tiden känna Lapparne sina forna Gudar endast till namnet, och äfven det är på 

många ställen förgätet. Likväl herrskar ännu bland dem mycken vantro och vidskepelse, 

såsom en dunkel aning från ett förgätet fordom. […] Det är icke ännu stort mer än 200 år, 

sedan Lapparne mera allmänt började antaga Christendomen, och ännu för 100 år sedan 

funnos rama hedningar i Luleå Lappmark.  
17

 

 

 

SAMISK RELIGION UNDER DEN AKTUELLA TIDSPERIODEN 

Att definiera samisk religion är svårt, inte minst för att skriftliga källor ofta saknas. Dessutom 

har den gamla religionen sett annorlunda ut beroende på tid och plats – samisk religion år 700 

såg knappast likadan ut som samisk religion år 1700, och det finns geografiska skillnader 

mellan sydsamiskt och nordsamiskt område gällande allt ifrån religiösa föreställningar till 

gudanamn. Den gamla religionen var också synkretistisk och upptog element ifrån andra 

religioner den konfronterades med – först ifrån den fornnordiska tron (asatron) och med tiden 

även från kristendomen. Jag har i denna uppsats valt att använda begreppet ”den gamla tron” 

om den samiska religionen, eftersom jag inte anser det vara lämpligt att benämna den vid 

denna tidpunkt synkretsiska religionen som ”förkristen”. Vid 1600-talets slut befinner sig 

dessutom den samiska gruppen mitt i en religiös förändring, många är redan kristna och de 

allra flesta är döpta och går i kyrkan. Samisk religiositet under denna tid är alltså tudelad – 

kristna samer lever sida vid sida med icke-kristna, och antagligen befann sig många i ett 

                                                 
14

 Lundmark, s 52. 
15

 Sölve Anderzén, Att lära them som behöfwa – undervisning, byabön och dop i Kemi och Torne Lappmarker, 

Umeå 1995, s 5. 
16

  Lundmark, s 58. 
17

 Lars Levi Laestadius, Fragmenter i Lappska Mytologien, Åbo 1997, s 7. 
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övergångsstadium där man vacklar mellan två olika trosföreställningar.
18

 Schefferus beskriver 

under 1600-talets slut situationen som att samerna ställer ”bredvid den sanne Guden och 

Kristus falska gudar och dyrka och hedra dem också, som om Gud och Djävulen voro väl 

överens eller dessa var för sig kunde eller ville dyrkas till hälften”.
19

 

       Eftersom den samiska kulturen var skriftlös kommer den största delen av informationen 

från kristna skribenter som knappast var opartiska observatörer. De kristna missionärerna 

samlade in information om en religion de hade för avsikt att förinta, och de reseskildringar som 

vid sidan om missionärernas framställningar finns att tillgå är också dem relativt tendensiösa. 

Likväl är det främst ifrån dessa texter, bla Schefferus ”Lapponia” (1673), Torneus 

”Beskrivning öfwer Torneå och kemi Lappmarker” (1672) och Tuderus reseskildringar från 

1673, som den mesta av informationen runt den gamla samiska tron kommer.
20

  

       För de samer som vid denna period fortfarande höll sig till den gamla tron kan vi 

konstatera att förhållandet till naturen bör betraktas som grundläggande. Naturen ansågs 

besjälad och olika ”rådare” vakade över landskapet och djuren. Världen bestod av en över-, 

mellan- och undre värld (enligt vissa källor fanns ännu fler kosmiska skikt). I det övre skiktet 

fanns ”den högste rådaren” eller världshärskaren, kallad Värálda ålmaj eller Raedieaehtji. 

Denne övervakade världen och allt i den.
21

 Han tycks ha delegerat makt åt andra gudar som 

befann sig närmare människan, i mellanvärlden. Vissa källor anger så många som 18 olika 

gudomligheter, och hur många de egentligen var är idag svårt att svara på. Dessa gudar 

beskyddade hemmet och renarna samt jakten och fisket, och gudanamn som Tjåervieraedie 

(hornrådaren), Biejvve (solen/solgudinnan), Bieggålmåj (vindguden) och Hovrengaellies 

(åskguden) återkommer ofta i källskrifterna. Hovrengaellies kallas i källskrifterna ofta för 

”Thor” eller ”Thorden” – kanske delvis på grund av hans funktion som med hammare 

beväpnad åskgud, men även på grund av att namnet tros vara en sammansättning av det 

fornnordiska gudanamnet Thòr och gaellies som betyder ”gammal man”. Hovrengaellies tycks 

ha haft stor makt över både människor, djur och natur och kunde med åska och oväder förgöra 

i vredesmod. En så viktig gud krävde många offer, och kulten av honom intog antagligen en 

central plats i den gamla tron.
 22

  Máttaráhkká (urmodern) med sina tre döttrar (de tre akkorna) 

tycks också ha varit vanligt förekommande. En av dessa akkor, Sáráhká, bistod havande 

kvinnor och hjälpte till vid födslar och också denna gudom intog därmed en central plats i 

                                                 
18

 Widén, s 264. 
19

 Johannes Schefferus, Lappland, Uppsala 1956, s 125. 
20

 Laestadius, s 9. 
21

 Hansen och Olssen, s 332. 
22

 Mebius, s 73. 
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kulten. Man tycks bland annat ha omdöpt barn i hennes ära, vilket innebar att man efter det 

kristna dopet återvände hem från kyrkan för att i kåtan döpa om barnet i Sáráhkás namn.
23

  

      Den undre världen befolkades av de avlidna som tycks ha levt i en parallellvärld till 

människans. Detta dödsrike styrdes av dödsgudinnan Jábmeáhkká, och där fick människan en 

ny kropp och levde ungefär som i vår värld. Gränserna mellan de levande och de döda tycks 

inte ha varit särskilt skarp och avlidna släktingar kunde ingripa i människornas liv för att ge 

vägledning och hjälp. Det verkar även som om dödsriket ibland betraktades som en 

mellanstation varifrån man sedan hamnade hos ”den högste rådaren” eller hos den onda Ruto, 

vars rike låg långt under jorden, beroende på hur man levt sitt liv (detta bör betraktas som en 

tydlig påverkan från den kristna helvetesläran).
24

   

       Offer var centrala i det religiösa utövandet, och kunde ta sig olika former.  Man offrade 

djur som renar, hästar, getter eller hundar åt gudarna och offer utfördes för allt ifrån god jakt 

och fiskelycka till framgång med renskötseln eller lyckosamma förlossningar – ofta vid en sejte 

(sieidi), dvs. en av naturen märkligt formad sten som antingen redan fanns på platsen eller som 

forslats dit för hand. Offer kunde också utföras på områden som utmärkte sig geografiskt i 

naturen, som till exempel vid heliga älvar och forsar, på öar, vid raviner eller på fjälltoppar. 

Även hemmagjorda trägudar tillbads, och dessa tycks ha ställts på en risbädd eller på en lav 

innan riten.
25 

  

       Religionsutövandet var en privatsak, och det var främst männens privatsak – alla samiska 

män tycks ha kunnat offra till gudarna och det verkar också som om andra religiösa riter, som 

t.ex. bruket att spå och trolla med hjälp av spåtrummor (i missionärernas framställningar så 

kallade ”trolltrummor”) var något som förekom i de flesta samiska hushåll.
26

 Trummorna tycks 

dock ha varit mycket vanligare i södra Sápmi än i norra – den norska missionären Thomas von 

Westen samlade exempelvis under det tidiga 1700-talet in över hundra trummor på sina 

missionsresor i det sydsamiska området, men inte en enda i det nordsamiska.
27

 Spåtrummorna 

bestod av en rund träram med ett skinn spänt över. På skinnet var olika symboler, både profana 

och religiösa, målade och vid bruket av trumman placerades en ring eller visare (arpa) på 

skinnet och denna fick sedan slumpvis hoppa omkring under trumslagens inverkan. Visaren 

stannade så upp på en symbol varpå man drog slutsatser utifrån resultatet, och trumman 

                                                 
23

 Mebius, s 119. 
24

 Mebius. s 84. 
25

 Britta Wennstedt,”Kultplatser i övre Norrlands kustland” i Oknytt nr 3-4 1984, s 26. 
26

 Westman, Anna: Goabdesájgge – sámij dålusj doabdaj aj jáhko birra, Luleå 1999 s 11. 
27

 Granqvist, Karin, ”Konfrontation eller förlikning – samerna, kronan och rätten i Lappmarken i 1600-talets 

Sverige”, i Ett folk, ett land: Sápmi i historia och nutid, red. Peter Sköld, Per Axelsson, Umeå 2005, s 52. 



 11 

fungerade alltså som ett orakel som man rådfrågade i vissa situationer.
28

 Trummans baksida 

var utsmyckad med olika amuletter, och också dessa tros ha haft en religiös innebörd.
29

 

Trumspelet brukar, trots att det vid denna tidpunkt var vanligt förekommande i alla samiska 

hushåll, dock främst förknippas med nåjden (noajddi). Denne tycks ha varit en central person i 

det samiska samhället (siitan) som kunde rycka in när extra hjälp behövdes på det andliga 

planet. Nåjden tycks ha haft en del exklusiva religiösa funktioner genom sin förmåga att kunna 

försätta sig i trance och han kunde därmed bota sjuka, utöva trolldom, spå och företa farofyllda 

resor till dödsriket för att kämpa med andarna om en sjuk persons själ – ofta med hjälp av 

trumspelande och jojk.
30

  Nåjdens bruk av trumman tycks ha skiljt sig från det vardagliga 

bruket på flera sätt, främst genom att man till vardags använde trumman till att spå med medan 

nåjden använde den till att försätta sig i trance. Det var då trummans inneboende kraft samt det 

rytmiska trummandet som verkade, och inte figurerna på skinnet.
31

 Nåjden bör dock inte 

betraktas som en lokal ”medicinman” som exklusivt tjänade den egna gruppen – han tycks ofta 

ha tagit betalt för sina tjänster, och ansågs även kunna göra ont varpå man aktade sig från att 

stöta sig med en nåjd.
32

  

       Komplexiteten i den gamla samiska tron, språkförbristningen och misstänksamheten 

mellan samer och missionärer, det faktum att den samiska kulturen var skriftlös samt det stora 

geografiska området gör att ovanstående översikt bör betraktas som oerhört förenklad. Olika 

källtexter ger olika besked, och det är bara genom en källkritisk jämförelse mellan de olika 

texterna som man kan komma någorlunda nära en rättvis bild av hur den gamla tron egentligen 

såg ut. Samuel Rheen hävdar till exempel, i en text från 1671, att samernas tre förnämsta gudar 

var ”Tor, Storjunkaren och solen”. Rheen var verksam i Lule lappmark och dessa gudanamn 

(som för övrigt inte är samiska) är inte kända i övriga Sápmi.
33

 Beskrivningen har alltså en 

högst regional karaktär, men denna förklaring återfinns likväl i ett informationshäfte om 

samisk religion utgivet 1998. Detta visar tydligt på problematiken med att ”enkelt och 

kortfattat” beskriva den samiska gudavärlden.
34

 

 

 

                                                 
28

 se bilaga 2, bild 1 och 2 
29

 Westman, Anna, ”Den heliga trumman”, i Fordom då alla djur kunde tala - samisk tro i förändring, red. Åsa 

Virdi Kroik, Stockholm 2001, s 61.  
30

 Mebius, s 63f. 
31

 Westman,s  62. 
32

 Mebius, s 163. 
33

 Mebius, s 50. 
34

 Peder Lindberg, Nåjden – samernas shaman, Vännäsby 1998, s 5. 
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ANALYS 

EN KORT BESKRIVNING AV MATERIALET 

Under den aktuella tidsperioden förkom 49 mål rörande trolldom och vidskepelse mot samer i 

de svenska lappmarkerna, och i Nordbergs arkiv finns alltså merparten av dessa samlade. 
35

 

Det är dock svårt att exakt räkna hur många de är eftersom arkivet förutom enskilda fall även 

rymmer brev, rapporter, uppföljningar av mål, ett stort antal grupprannsakningar och 

liknande.
36

 En av mig utförd räkning resulterade först i 51 fall, sedan i 45 och därefter i 36 – 

allt beroende på hur jag valde att definiera dem. Jag har därför undvikit att räkna dem, utan 

riktar in mig på det kvalitativa genom att dela in arkivet i fyra olika falltyper: 

Grupp 1: lappgand, trollskott, förbannelser, vidskepelse  

Grupp 2: bruk av trolltrumma, offer vid sejtar  

Grupp 3: avguderi, gudsförnekelse   

Grupp 4: korrespondens, rapporter    

Grupp 1 är i regel ganska stora fall, där hela bygden verkar ha varit engagerad. Det verkar som 

om det i dessa fall skett en kollision mellan kristen och samisk folktro, och åtalen grundar sig 

ofta på skvaller och konflikter inom samhället. Fallen handlar i regel om att en same 

(förhållandevis ofta kvinnor) anklagats för att kastat förbannelser på andra, ibland med dödlig 

utgång för den drabbade. Utfallen i rättegångarna varierar – i somliga fall utdelas dödsdomar 

medan andra fall avvisas som rena fyllehistorier, och den här typen av protokoll har alltså 

relativt lite att göra med det jag ämnar utforska i denna uppsats. Det bjuds på spännande 

läsning, men då jag måste begränsa mig har jag valt att inte fördjupa mig i dessa fall då de 

egentligen inte berör den svenska missionsverksamheten. Fall som dessa var vanliga över hela 

landet, inte bara bland samer, och säger alltså förhållandevis lite om den samiska religiositeten. 

Grupp 2 är däremot utslag för en mer vardaglig samisk religiositet. Dessa fall är ofta ganska 

okomplicerade i rättens ögon, och leder sällan till några större åtgärder än böter och kyrkoplikt. 

Det rör sig i regel om samiska män som, på uppmaning av prästen, rannsakas för innehav och 

bruk av trolltrummor och avgudar. Resultatet blir oftast att de lämnar in sina gamla trummor 

eller trägudar och lovar att i fortsättningen inte nyttja dem. I somliga fall står de dock åtalade 

för att nyligen använt trummorna, varpå domen blir hårdare. I ett fåtal fall förvandlas fallen till 

avgudadyrkan (grupp 3), eftersom de åtalade vägrar lämna in trumman eller helt enkelt hävdar 

att den fungerar bättre än böner till den kristna guden. Grupp 3 är mer allvarliga brott - här 

bryter den åtalade mot Mose lag, varpå dödstraff kan utdelas av domstolen. Det rör sig här ofta 

                                                 
35

 Granqvist, Karin, ”Till hvem gir du din sjel”, i Ottar nr 1 2001, s 40, Lundmark, s 57. 
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om ren "hedendom", dvs. att den åtalade förnekar den kristna guden eller hävdar att fädernas 

tro är att föredra, och de åtalade döms här ofta till dödstraff. Grupp 4 utgör korrespondens 

mellan präster, domare, häradshövdingar och andra från den svenska statsförvaltningen. Den 

största delen av denna korrespondens följer på det uppmärksammade s.k. avguderiet i 

Silbojokk och här kommer alltså inte samerna själva till tals, men eftersom dessa brev säger 

mycket om sin samtid har jag valt att analysera dem i alla fall.  

       I Nordbergs material finns, förutom olika typer av fall, även två typer av åtal. Dels finner 

vi ett antal grupprannsakningar gällande truminnehav och avgudadyrkan och dels finner vi 

individuella åtal runt samma brott.  Spåtrumman, eller trolltrumman, var så att säga den fysiska 

bevisning som överträffade ryktet i de rättegångar som finns i Nordbergs manuskript, och 

förbjudet trumspel utgör den största delen av brotten i arkivet. Gruppannsakningarna gällande 

truminnehav och avgudadyrkan skiljer sig från de individuella åtalen, eftersom de förstnämnda 

ofta är formliga masstillslag där kyrkan samlar ihop en stor mängd misstänkta och tvingar av 

dem sina trummor medan de sistnämnda fokuserar sig helt och hållet på en enda individ. I de 

individuella åtalen blir straffen ofta mer kännbara än i grupprannsakningarna och de båda 

fallen ger olika insyn runt kristendomens ställning i området vid den aktuella tidpunkten. Jag 

kommer därför att behandla de båda typerna av åtal för sig, med början med 

grupprannsakningarna: 

 

GRUPPRANSAKNINGAR OCH UTREDNINGAR 

Nordbergs arkiv är snårigt och svårgenomträngligt och svårast är det kanske i den del som 

berör det fall som brukar kallas ”avguderiet i Silbojokk”. Detta äger rum år 1682, och 

bakgrunden är den unge kaplanen Petrus Noreus upptäckt av ”ett stycke trää medh uthskurit 

ansichte” som han funnit vid ett samiskt offerställe i trakterna kring Arjeplog. I protokollet som 

följer på denna upptäckt konstaterar rätten, genom samtal med de berörda samerna, att de 

”efter sinne förfäders bruuk allt här tills sådane gudar dyrkat och tillbedid, icke dhe allenast, 

uthan och alle lappar i Uhmeå, Pijteå och Luhleå lappmarker”. Och inte nog med det, vidare 

hävdar samerna att ”ingen lapp skall finnas, som sådanna gudar icke brukar”.
 37

  De närvarande 

samerna vägrar dessutom lyssna till kraven på omvändelse, utan hävdar i stället att de även i 

fortsättningen ska fortsätta utöva sin gamla tro. Trummorna tänker de behålla och trots att de 

lyssnat på kyrkoherdens varningar om Guds straff vid avgudadyrkan vill de inte överge ”sina 

gambla fäders pläghsedh”.  Den här historien resulterar i att Umeås häradshövding Lars J 

                                                 
37
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Grubb skriver till Svea Hovrätt för att få anvisningar om hur detta utbredda avguderi ska 

stävjas. Detta blir början på en lång utredning, och i Nordbergs material återfinns mängder av 

korrespondens mellan landshövdingar, domare, superintendenter och lappmarkspräster där man 

både analyserar kristendomens status i området samt tänkbara lösningar på problemet.   

       Men det dröjer. Ärendet blir liggande, åren går och i trakterna kring Silbojokk kämpar 

Noreus enträget på i sin kamp med avguderiet bland samerna. I arkivet finns ett brev från 

honom, adresserat till superintendenten i Härnösand, insprängt. Året är nu 1686, alltså fyra år 

efter hans upptäckt av avgudadyrkandet i Silbojokk. Noreus har nyligen kommit hem från en 

resa till fjällen där han bland annat uppsökt samen Erik Eskilsson som enligt brevet ska vara en 

”alldeles guudlös meniska”. Eskilsson argumenterar mycket riktigt flitigt mot Noreus vid 

ankomsten, och uppmanar tillsammans med vännen Amund Thorsson de närvarande samerna 

att inte lyssna till prästerskapets förmaningar om bot och bättring. Noreus river därefter ner 

Eskilssons trägudar och beläten, och tar som bevisning med sig en av hans trummor innan han 

påbörjar sin resa hemåt. Strax därefter attackeras han dock av Eskilsson och två andra samer, 

Eskil Uddeson och Tore Nilsson, varpå Eskilsson med hot om våld tar sin trumma tillbaka.
38

 

Noreus brev beskriver utförligt hur illa ställt det är med kristendomskunskapen i fjällen, och 

han konstaterar att många samer fortfarande tillber trägudar och utför offer till ”Thore eller 

Åskian”. Som exempel tar han åter upp Eskilsson, som  

tiänar åskian för een gud och dess offer byggies på ett theatrum högt i wädret med alla 

Rhenhornerna på, som slachtas, såsom hoos Erich Eskilsson fans een lafwa där han i många 

åår offrat hade till Thore, dhär war wähl 100 rheenshorn församblat. Föruthan offret och där 

omkring lafwan nemb: war Thores beläte, biörklar heela trän med rötter upptagne, uthugne 

och wänt roten upp åht himmelen men toppen ned till jorden. Och när jag gieck ifrån hans 

koja min wäg hemåht till fiälls tå gick han i fult sinne till dettha sitt theatrum, talade till det 

och bad, thet skulle lijkwääl stå på sin sijda fast än dhet var förstört, han skulle thet åter 

uprätta. 
39

 

 

Noreus konstaterar vidare i sitt brev att dessa ”uppenbarha afgudadyrkare äre aldrig värde att 

lefva” och att det ”woro önskeligt att ogräset måtte rensas för än skördetijden kommer”.
40

 

Brevet från Noreus säger en del om sin samtid – uppenbarligen är den gamla tron ännu stark i 

området runt Silbojokk och det faktum att Erik Eskilsson är en rik man (han har enligt Noreus 

mycket silver och ”wäähl tusende rhenar”) bör betraktas som intressant i sammanhanget 

eftersom han därigenom är en viktig person i siitan, med stor möjlighet att påverka andra.
 

Noreus brev indikerar tydligt att han var orolig för att Eskilssons antikristna agitation skulle 

sprida sig bland de övriga samerna i området. 
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Rannsakningarna 1687 

Året därpå börjar dock avguderiet i Silbojokk få konsekvenser. Massiva rannsakningar av de 

svenska skattelapparna sker vid 1687 års ting och häradshövding Grubb fick in rapporter, brev 

och protokoll från Ume, Pite, Lule, Torne och Kemi lappmarker där man nu börjat nysta i hur 

det egentligen stod till med religiositeten bland samerna. I arkivet finns dessa förhörsprotokoll 

samlade, och nedan följer en kort summering av den religiösa statusen i de olika lappmarkerna 

via de samlade protokollen och breven.
41

  

        I ett protokoll från Sodankylä förnekar samerna alla anklagelser om avgudadyrkan även 

om två 70-åriga män hävdar att ”tå the wähl wore sine 20 åhr gamble, att theras föräldrar 

brukat widhskeppellser medh offer”.
42

 De gamla männen berättar även att de spelade på 

trummor vid denna tid, men att det var länge sedan och numera dyrkar de Gud precis som 

övriga samer i området.  

       Detta tycks dock inte gälla för samtliga lappmarker – på tinget i Jokkmokk (Lule 

lappmark) tillfrågas den samlade lappallmogen om de ”alt här tills, offrat till Ståckar och 

Steenar, brukat spåå trummor och andra förargerlige widhskeppellser?”. Samerna svarar att de 

i enighet med sina förfäders tro gjort detta, och de beskriver utförligt hur offer till ”Thoren”, 

”Thorens sönner” och ”Thorens drängiar” gått till.  Offren till ”Thoren” ska ha gjorts för 

lyckosamt väder, och de har vid heliga stenar offrat  

creaturs been, som them, eftter trummans anledningh blifvit pålagt, såsom af hästeföhl, 

grijsar,  höns, båckar, fåår etc. Hwilka Creatur uti dheras hemwister, fullan icke finnes, 

uthan medh stoort beswär reest en lång wägh till Norrige och andre orter, därest dhe sådana 

creatur kunnat opnegotiera och förhandla. 
43

  

 

Rätten konstaterar vidare att ”andra ha och offrat Soolen, Månaden och Elementerna” samt att 

matoffer gjorts ”hoos dhe framledne eller döde menniskior […] uti den enfaldiga troo och 

meeningh, att sådana aflidne menniskior icke så snart skulle taga them till sigh, eller rychia 

them till sina grifter”. Man är dock i den samiska gruppen inte överens om hur utbrett detta 

avguderi är – enligt protokollet verkar de samer vars visten låg närmast kyrkan inte ha ägnat 

sig åt offerriter och trumspel i särskilt hög utsträckning, till skillnad mot dem som bodde långt 

därifrån. Man konstaterar att prästen bär en del av ansvaret för detta, eftersom han under sina 

16 år som präst i bygden  

aldrigh reest omkringh upp till dhe fiärran och width avlägsne Lappebyar, och dess 

heemwister, uti hwilketz anseende the medh sine hemmawarande Barn och legofolck icke 

rätzligen blifvit informerade och underwiste uti sine Christendoms stycken. 
44
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Samma år rannsakas Pitelapparna i Arjeplog runt samma ärende och precis som i Jokkmokk 

konstaterar man att i stort sett alla tagit del i avgudadyrkan och vidskepelse med spåtrummor 

och offrande. De flesta äger trummor, och de flesta har offrat på samma sätt som Lulesamerna. 

Man lovar dock bot och bättring, och trummorna och ”trääbelätena” ska lämnas in till prästen 

nästa år.
45

 Från Arvidsjaur rapporterar dock prästen i ett brev att det inte sker någon 

”widhskeppellse medh offrande och steen- samt träägudar tillbediande”.
46

 Trummor tar han 

dock inte upp, så huruvida dessa fortfarande är i bruk är svårt att sia om. 

       I Jukkasjärvi, Torne lappmark, konstaterar rätten att ”heela denne försambling, som 

beståhr in emoth etthundrade skattelappar, sigh bekiände till denna dagh, brukat trummor eller 

kåbdes”. Tornelapparna skiljer sig dock från Lule- och Pitelapparna då rätten konstaterar att 

”offerställen sade dhe sigh wijd dhenne tiden icke bruuka” 
47

 Från Enontekis kaplan får vi veta 

att trollspel och offrande vid sejtar är okänt bland lappallmogen ”nu mera” men tydligen lever 

en del gamla föreställningar kvar i alla fall, eftersom samerna i tider av kris levererar offer till 

kyrkan. Detta går till så här: 

opå den händelsen, att någen siukedom eller anna olycha oppå deras Vånor eller dem 

sielfve tillstödt och påkommit, då hafwa dhe lofwat till kyrkan, eet Reens kalfskinn, medh 

dhe ther på fastsittiande horn och klöfwor, hwilket de sedan fram uthi kyrckian eller in för 

Altaret burit och nedlagt hafwa, uti den förhoppningh, att sjiukdomen därigenom skulle 

minskas eller förhindras. 
48

 

 

       Slutligen sammankallas umesamerna från bland annat Ran och Vapsten till tinget i 

Lycksele för att stå till svars för avgudadyrkan ”medelst offrande och trumspehl”. Olof 

Månsson för den samiska gruppens talan och förklarar att han, och många andra, har offrat vid 

heliga platser trots prästens förmaningar. De har 

jempte många andra lappar, efter theras förfäders uhrminnes bruuk och gammall funt, allt 

här tills brukat Trummor, som ellies på theras språk kallas kåbdes, hwilka dhe åthskillighe 

gånger om åhret, doch icke på wissa tijder, speelat och slagit uppå, jämte särdeles jåick eller 

siungande, effter theras gambla maneer och plääghsedh 
49

 

 

Därpå följer en lång förklaring till hur trumspelet går till, och att man trummat för god jakt- 

och fiskelycka samt för att förutspå framtiden. På frågan om vem som lärt dem detta får rätten 

till svar att ”theras föräldrar och förfäder en sådan diefwulskap them lärt hafwa” (huruvida 

detta är rättens formulering eller Månssons framkommer inte). Månsson förklarar dock vidare 

att ”lappefolcket hafva medh en sådan föröwadh widhskeppelse intet ondt meent”. På frågan 

om hur vanligt offer är bland gruppen framkommer det snart att  
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een stor del af them, doch icke alla, hwar höstetijdh, på åthskillige rum och ställen 

nedhgrafwit  ett stycke kiött och been (…) och enär detta haar skiedt hafwa dhe blottat sine 

hufvuden, och tagit af sigh sine Myssor, jämbwähl upprächt sine händer till himmelen och 

bedit gudh den aldrahögste, om godh lycha, helsa och sundheth” 
50

      

 

Den ”gudh den aldrahögste” som nämns i citatet ovan kan möjligen avse den högste rådaren, 

Värálda ålmaj eller Raedieaehtjie, och det är alltså en annan typ av offerrit som dessa samer 

ägnat sig åt än den rit till ”åskian” (dvs Hovrengaellies) som Noreus bevittnade Erik Eskilsson 

utföra ett år tidigare. Notera även likheterna mellan denna rit och den kristna gudstjänsten. 

Månsson avslutar sitt anförande med att konstatera att samerna visserligen vetat om att 

prästerskapet ogillat det de sysslat med, men att de först nu fått veta att den svenske konungen 

själv opponerar sig mot den gamla tron. Därmed lovar hela gruppen att ”dhe och theras barn 

hädan efter alldrigh mehra skola offra och på trummor spehla”. Trummorna ska de nästa år 

leverera till prästen. 
51

  

 

Kommisionen 1688 

Våren 1688 reser en svensk kommission runt i Ume och Lule lappmarker för att få insyn i den 

religiösa situationen.
52

 Målen från förra årets ting har varit oroväckande, och ska nu följas upp 

inför kommissionen som bland annat består av landshövding Kruse och superintendent 

Steuchius. Den första anhalten är Lycksele där man under flera dagar samlar in ett stort antal 

trummor från Vapsten och Granbyns lappallmoge så som bestämts vid tinget året innan. Många 

samer dyker dock inte upp till tinget, och deras trummor lämnas därmed inte in. Man 

konstaterar även att samerna fram tills nu trott att det var lovligt att använda trumman till att 

spå i framtiden med eftersom de ”icke wettandes rättare ähn deth wore lofligit bruka sådana 

trummor, till att see sin tillstundande lycka eller olycka”.  Nu lovar de dock bättring, men 

kommissionen konstaterar ändå att Vapstenlapparna är ”alldeles förhärdade”.
53

  En same 

(tillika länsman) vid namn Olof Sjulsson tycks ha varit en viktig aktör i detta område – han 

hade gått i skola, både i Lycksele, Umeå och Härnösand mellan 1668-1677, och var alltså en 

sådan person som enligt den svenska missionsplanen skulle verka för kristendomens spridning 

i lappmarken inifrån den egna gruppen (genom att läsa Bibeln för de övriga, hålla gudstjänster 

och så vidare).
54

 Nu tycks det istället ha blivit tvärt om, för Olof Sjulsson har innan 

kommissionens ankomst försökt att, via skrivelser och brev, hitta olika sätt att kringgå 
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grupprannsakningarna och åtalen – dels genom att i en skrivelse till kungen begära att 

Vapstens sameby ska överföras till Åsele socken (som låg utanför grupprannsakningsområdet) 

och dels genom en ansökan om att samerna skulle tillåtas använda trummorna som 

kompasser.
55

 Sjulssons begäran avslås dock, och om vi tittar noga i protokollen från 

kommissionens visitation i Lycksele 1688 ser vi att han är inskriven som frånvarande eftersom 

han påträffats med en trumma (”Ingen af then byen lääsa i bok, mehra ähn som ländzman Olof 

Siuhlson, hwilken war nu bårta för räddhoga skull, emedan han och ähr funnin med 

Trumma”
56

)  

       Därefter åker man upp till Jokkmokk, och även här följer man upp förra årets domar 

genom att kräva in trummor och avgudar av församlingen. En del lämnas in, men inte allt. Ett 

fyrtiotal samer erkänner sig använda trummor och några brukar även sejtar. Dessa förmanas 

upphöra med detta, och de lovar att göra så.
57

  Hemkommen från resan mottogs sedan brev från 

bla Sodankylä och Kuolajärvi i Kemi lappmark där det konstateras att inga avguderier 

förekommer utan istället drar en formidabel väckelse fram genom bygden, till prästens stora 

glädje. Från Arjeplog inkom en rapport om rättegången mot den besvärlige Erik Eskilsson 

(som efter avbön samt en kortare fängelsevistelse i Piteå släpptes fri mot böter) och den 

religiösa situationen nämns alltså inte, men i en skrivelse från Arvidsjaur förklarar man att 

ingen ”widh denne tiden bruka någre trummor eller offerställen”.
58

 

 

Ume lappmark 1723 

Rannsakningarna år 1687-88 resulterade alltså i att mängder av trummor och trägudar 

lämnades in av samerna. De lovar alla att bryta med sin gamla tro men år 1723, det vill säga 

över 30 år senare, är samerna i Ran, Vapsten och Granbyn åter föremål för en liknande 

rannsakning. (Detta protokoll återfinns långt bak i Nordbergs arkiv och hör alltså inte samman 

med processerna som följde på avguderiet i Silbojokk)  

       En man vid namn Sjul Sjulsson har här enligt protokollet spelat på sin trumma en söndag, 

och därigenom hindrat en kristen andakt. Då man börjar nysta i ärandet framkommer det att 

många i Granbyn fortfarande innehar spåtrummor. Vidare hävdar länsman att det i Rans 

sameby finns åtta trumspelare och i Vapsten nio, varpå dessa kallas till förhör i Lycksele. 

Precis som sina släktingar 30 år tidigare uppger de åtalade att de har spelat för att hitta 

bortsprungna renar samt för att få tur i jakt och fiske. De lovar alla att sluta spela på trummorna 
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och lämna in dem till prästen och slipper därför undan med dryga böter, kyrkoplikt samt 

kortare fängelsestraff på vatten och bröd. Rätten uttrycker dock i protokollet förvåning över att 

så lite hänt med avguderiet sedan ”framledne häradzhövding Grubbs tid, ungefär tretthio år 

sedhan eller något däröfwer [då en] alfwarsam undersökning erättes vara hållen, om desse 

trummors avskaffande”.
59

 Detta ärende följs upp året därpå, då det visar sig att många inte 

fullföljt sitt löfte och dessutom uppdagas några nya fall av truminnehav, varpå spöstraff och 

fängelse utdöms till ett antal av de åtalade.
60

 

 

Vad säger grupprannsakningarna? 

Protokollen från grupprannsakningarna säger en hel del om kristendomens ställning i området 

vid den aktuella tidpunkten, och de säger även en del om hur de åtalade resonerar kring sina 

brott. Det tycks vara så att man i Ume lappmark i hög grad fortfarande ägnar sig åt den gamla 

tron till skillnad mot i exempelvis Kemi lappmark där man helt tycks ha övergett den. 

Vapstensamerna verkar ha varit ett irritationsmoment för prästerskap och ämbetsmän under 

hela 1600-talet, och att man fortfarande år 1723 spelar på trummor visar på en tydlig motvilja 

mot att överge sin gamla tro. Aktörer som Erik Eskilsson och Olof Sjulsson visar att det 

fortfarande fanns personer som inte bara i lönndom utövade sin gamla tro, utan rent aktivt 

uppmanade andra samer att fortsätta med det. Olof Sjulsson var dessutom något så unikt som 

en samisk direktkanal till kungen själv, och man kan tänka sig att man från kyrkligt håll var 

oroad över hans skriverier till kungen. 

       I Pite lappmark tycks situationen vara mer oklar – å ena sidan var det i trakterna runt 

Arjeplog som processen tog sin början (med Noreus upptäckt av avgudarna i Silbojokk) och 

samerna i området tycks mellan 1682-1687 vara oerhört oppositionella till kristendomen. Erik 

Eskilsson och hans vänners våldsamma motstånd mot kristendomen, i kombination med förhör 

av hela lappallmogen, visar tydligt på detta. Man hävdar 1682 att man aldrig tänker överge 

”sina gambla fäders pläghsedh” och i förhör 1687 visar det sig att i stort sett alla skattelappar 

tagit del i avgudadyrkan och vidskepelse med spåtrummor och offrande. Men från Arvidsjaur, i 

samma lappmark och inte långt ifrån Arjeplog, rapporteras det däremot att det inte sker någon 

”widhskeppellse medh offrande och steen- samt träägudar tillbediande”. Värt att flika in här är 

arkivets äldsta fall, ifrån Arjeplog 1649, där två samer anklagas för att ”ähn nu bruka sine spåå 

trummor lijka såsom i gamble tijdher”. De blir uppmanade att avstå från ”sådant afguderij, som 

är medh spåå trumbor och trägudar” och lovar att göra så. Protokollet är kort, bara några rader, 
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men säger likväl att man då tror sig vara på väg att utplåna kristendomen i området.
61

 Föga 

anar man då att avguderiet i Silbojokk kommer att rullas upp 33 år senare. Det här kan alltså 

tyda på att prästerna trots allt var relativt oinformerade om vad som skedde utanför deras eget 

synfält.  

       I Lule lappmark verkar man 1687-88 fortfarande hålla fast vid den gamla tron. Utförliga 

berättelser om både trummande och offerriter finns med i materialet, och även i Torne 

lappmark verkar trumspelandet vara utbrett. Däremot tycks offrandet vara försvunnet i 

området, i alla fall enligt prästerskapet som rapporterar att ”offerställen sade dhe sigh wijd 

dhenne tiden icke bruuka”.
62

 Likväl vet vi att många samer offrar renskinn vid altaret i 

Enontekis. Kemi lappmark tycks dock vid 1687-88 vara helt kristnat – i Sodankylä uppger 

samerna att det var generationer sedan någon spelade på trumman eller offrade. 

       Gällande hur de åtalade resonerar kring sina brott kan vi inte få några individuella tankar 

till livs, men vi ser i alla fall tydligt att samerna är relativt orädda inför prästens hot. Det är 

först när man från statligt håll skickar bud om kungens syn på det hela som Vapstens samer 

lovar att ”dhe och theras barn hädan efter alldrigh mehra skola offra och på trummor spehla”. 

Man försvarar sig ofta med att man trott att trumspel varit lovligt, att man gjort det för 

husbehov eller att man ”medh en sådan föröwadh widhskeppelse intet ondt meent”. Man 

erkänner alltså sina brott och lovar bot och bättring, men håller inte alltid vad man lovat. Det är 

också värt att notera hur kyrkan svarar mot detta – inte ofta genom våld, utan snarare genom att 

ge samerna betänketid och uppskov tills nästa års ting. 1688 års rannsakning kan egentligen 

betraktas lika mycket som en kyrklig upplysningskampanj än som en rättslig prövning – något 

som för övrigt också Lindmark påtalar i En lappdrängs omvändelse.
63

 Samtidigt är det 

naturligtvis så att grupprannsakningarna är svåra att tolka. Enskilda samer kommer sällan till 

tals, och det är mycket troligt att många svarade undfallande på prästens utfrågningar. 

Prästerna tycks också i vissa fall ha varit ganska oengagerade i samernas reella religiositet 

(minns exempelvis prästen i Jokkmokk som aldrig någonsin besökt ”sina” samebyar), och 

samernas svar på tingets frågor behöver inte heller stå för hela gruppen. Dock vet vi att det 

oftast satt samer med i de dömande instanserna i tingen, och det var alltså samer som dömde 

andra samer i de här rättegångarna.
64

 Därmed borde inte de åtalade kunnat tumma allt för 

mycket på sanningen.  
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INDIVIDUELLA ÅTAL 

Om grupprannsakningarna ger en bild av den religiösa situationen, så ger de individuella åtalen 

en annan. Här ställs enskilda individer till svars, ofta med svårare utgång för den åtalade än vid 

ovan nämnda grupprannsakningar. Jag kommer här att gå igenom ett antal individuella åtal 

från de olika lappmarkerna, med början i Kemi för att sedan bearbeta materialet ”söderut”.
65

 

 

Kemi lappmark 

 År 1671 står den gamle samen Aikie Aikieson åtalad för att med hjälp av sin trumma och laula 

(”trollsång”) ha dödat en lokal bonde. Bakgrunden är en konflikt om fiskerätt och byteshandel, 

och när bonden så drunknade vid ett laxfiske erkänner Aikie sitt brott för en kamrat och ställs 

inför rätta vid tinget i Koulajärvi. Brottet är alltså att Aikie genom sin trollkonst och trumspel 

ska ha dödat bonden. Den åtalade är nu 80 år och berättar i rätten att han inte längre använder 

sin trumma eftersom han inte orkar hålla den, men att han fram tills nu brukat den i både gott 

och ont syfte. Konsten att använda trumman har han lärt sig av sin far ”tå han war om sine 10 

åhr gammal” och han beskriver utförligt sin trumma och hur man sjunger en laula, men på 

grund av sin höga ålder verkar han glömt mycket av det han sagt och gjort i detta specifika 

fall.
66

 Protokollet runt Aikie är förhållandevis kortfattat, men visar inte att Aikie ångrar sig 

eller att han från och med nu ska förlita sig på den kristne guden. Han tycks vara dedikerad till 

den gamla tron, och kanske är det därför som han döms till döden. Det bestäms att han ska 

avrättas och steglas inför hela allmogen nästa år – detta för att befolkningen ska förstå ”huru 

högdt höga öffwerheten sådan missgerning misshagar, och […] att hon tager sig för slijk 

Gudzh förtörnelse och höga öffwerhetens hämbd”.
67

 Aikie dör dock innan domen verkställs, 

enligt en källa genom att trolla ihjäl sig själv.
68

  

       Åtalet mot Aikie är det enda individuella åtalet i arkivet ifrån Kemi lappmark och vi kan 

naturligtvis inte låta ett enda fall omkullkasta resultatet av grupprannsakningarna. Men det är i 

alla fall uppenbarligen så, att även om rapporterna från Kemi talar om en fullkomligt kristnad 

lappallmoge spelar Aikie ändå på sin trumma. Huruvida han var den enda eller om fler fanns 

får vi aldrig veta, men klart är i alla fall att domen blir hård. Det faktum att Aikie ska avrättas 

offentligt för att tydligt markera statens syn på trolldom skulle kunna tolkas som att man anade 

att fler än Aikie ägnade sig åt detta och genom en offentlig avrättning hoppades man statuera 

ett exempel. 

                                                 
65

 Se bilaga 1: karta 2 och 3. 
66

 ENA, s 25f. 
67

 ENA, s 29. 
68

Larsson, s 72. 



 22 

Torne lappmark 

I Torne lappmark är den religiösa situationen, på basis av grupprannsakningarna 1687-89, 

relativt svårtolkad. I Enontekis, i lappmarkens östra del och nära gränsen till Kemi lappmark, 

förekom enligt protokollen inget trumspel eller avgudadyrkan vid den aktuella tidsperioden 

men samerna brukade likväl i tider av kris leverera offer till Gud vid kyrkans altare, och i 

Jukkasjärvi konstaterar rätten att samtliga skattelappar spelar på trummor. Det tycks alltså vara 

så att relativt många i Torne lappmark ändå håller sig kvar med den gamla tron, även om 

förändringens vindar blåser. 

       I Enontekis åtalas Nils Pedersson och Elin Persdotter år 1675 för horeri, stöld och 

trollkonster. Rörande horeriet anklagas Nils för att ha förskjutit sin lagvigda hustru för att 

istället leva med Elin, med vilken han nu även har fått 2 oäkta barn. Ett av dessa dog i späd 

ålder och begravdes odöpt vid en sjö medan det andra tvångsdöptes först vid 4 års ålder, i 

samband med arresteringen av de båda åtalade. Stölderna har Nils och Elin utfört tillsammans, 

antagligen för att överleva då de enligt Nils tvingats leva i ständig flykt ifrån lagen. Detta, i 

kombination med att de under alla dessa år ”hållit sigh ifrån Gudzhuus och Tempel och ifrån 

Herrans högwerdiga nattward”, är illa nog men det faktum att Nils vid gripandet bar på en 

trolltrumma gör hans situation än mer allvarlig.
69

 I förhöret konstaterar rätten att Nils brukat 

trumman ”en långan tijd” och att han med trummans hjälp bland annat sett till att Elins båda 

födslar har blivit smärtfria – han har alltså trollat med den. Nils och Elin döms till döden, både 

av världslig lag och Guds lag, dvs 2:a Moseboken. Vad som sedan följer är oklart, eftersom 

några dokument rörande domens verkställande saknas. Kanske slapp de undan mot spöstraff, 

något som var relativt vanligt i sådana här fall. 

       I ett annat fall åtalas den 20-åriga Christoffer Anundsson, även han i Enontekis, år 1681 

för att ha brukat sin trumma.
70

 Han berättar i förhör att han själv gjort trumman föregående år, 

men att han inte kunnat använda den. För tio år sedan ska han ha haft en annan trumma, men 

inte heller den fungerade varpå han slog sönder den och brände resterna. Han förklarar att han 

sett hur en gammal, numera avliden, same slagit på sin trumma och försökt imitera denna utan 

resultat och han har nu enligt egen utsago insett att trumspelet var verkningslöst. Orsaken till 

tillverkningen av den nya trumman ska ha varit en sjuk hustru som Anundsson ville bota. 

Rätten konstaterar i protokollet att ”doch till ingen lycka honom anlände, så wijda han ingen 

hade, som honom härutinnan underwiste eller lärde”. Anundsson kunde alltså inte bruka 

trumman utan att först ha lärt sig dess hemligheter. Utfallet blir för Anundsson böter eftersom 
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inget bevis fanns för att han skulle ha gjort någon ”ond och skadehlig giärningh med sin 

trumma”.  Det är intressant att domen blir så mild – Anundsson går i princip fri, då han 

uppenbarligen handlat i okunskap och god tro. Att bevis uppenbarligen togs på allvar visar 

även ett fall från Jukkasjärvi vid samma ting, då Lars Noppi anklagas för trumspel. Då inga 

bevis finns slipper han undan helt utan påföljd.
71

  

       Från samma ort, dvs Jukkasjärvi, men några år senare (1694) finner vi ett åtal mot en Lars 

Ersson. Han anklagas för att ha spelat på sin trumma år 1692. Lars hävdar att han är oskyldig 

och sade sig  

alldeles öfwergfwit spåtrumbor, alltsädan Häradzhöftingen Lars Grubb A:O 1689 alfwarl. 

Påböd och förmante, att alla skulle afstå med slijke afgudiska widhskeppelser, och 

uppbränne sådanne diefwulske Instrumenter, doch bekiände han sig een gång 1692, tå han 

waarit galin af dryckeskap belastat, tagit sielfwe Trumban och dess redskap i sin hand, och 

henne då straxt ifrån sigh godwilleligen lefwererat, bediandes att Gudh Fader Son och den 

heliga Anda wille bevara honom, ifrån någen ytermera widskippelses föröfwande. 
72

    

 

Lars uppger sig alltså allt sedan de tidigare nämnda massrannsakningarna övergivit 

trumspelandet, men under alkoholpåverkan blev frestelsen för stor. Han visar dock tydlig ånger 

över det inträffade, och rätten låter saken bero till nästa ting. Om inga nya bevis kommer fram 

behöver Lars inte oroa sig.  

       År 1696 dras Per Jonsson inför tinget. Han kommer dock inte dit själv, utan uppges 

befinna sig i Norge. Han anklagas därför i sin frånvaro för att ha köpt ett hästföl, som han 

sedan ska ha offrat på ett berg. Det tycks vara den lokala bondebefolkningen som anklagar 

honom, och länsman bekräftar att det här ryktet är väletablerat i bygden. Dessutom ryktas det 

att Per ”bruukat spådomb medh trumbor och andra diefwulska instrumenter”.
73

 Fölet tycks 

dock ha inhandlats för hela 8 år sedan, och ingen kan nu bevisa att han verkligen offrat det. 

Enligt ett vittne har Per hållit sig borta från samhället sedan ryktet började spridas, och man 

beslutar därför att länsman till nästa års ting ska se till att han inställer sig vid rätten.  

 

Lule Lappmark 

I Lule lappmark är avguderiet relativt utbrett enligt Grubbs grupprannsakningar och det första 

individuella åtalet i arkivet kan nog sägas styrka detta. År 1686 står Peder Tomeson anklagad 

för att vid ett gammalt samiskt offerställe offrat horn av en ren. Han ”bekiände sigh sådant i 

många åhr hafwa giordt, efter sine Gamble förfäders bruuk, och månge andre lappars 

uhrminnes praxin, till att där meth winna och undfåå  godh lycka, så i diuurskogh som 
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fiskevattn”.
74

 Han uppger att många andra gör som honom, och offrar vid berg och stora sjöar, 

men han vägrar namnge vilka andra som gjort sig skyldiga till liknande brott.
75

 Rätten vet nu 

inte riktigt hur de ska döma honom – å ena sidan är han skyldig till trolldom, men också till 

lögn, varpå man skickar ärendet vidare till Svea Hovrätt för att låta dem fälla domen. Hur 

denna utfaller vet vi dock inte, eftersom vidare material i ärendet saknas.  

       Det dröjer till år 1708 innan nästa mål tas upp i Lule Lappmark. Här uppdagas en 

komplicerad historia, som nog är enklast att återge utan allt för många citat från protokollet: 

nybyggaren Anders Nilsson har i mars månad blivit uppsökt av samen Henrik Eriksson. Henrik 

ber denna Nilsson följa med honom till Anders Erikssons kåta, där Anders nyligen ska ha 

offrat till en avgud för att bota sin sjuka hustru. Nilsson följer med, och mycket riktigt finner de 

utanför kåtan ett offerställe. En lång käpp har bearbetats och dekorerats, varpå den har lutats 

mot en hög tall. I tallens grenverk fanns en bädd av ris (”såsom för ett stort Foglebo”) där 

benrester från en ren ligger samlade, och under tallen påträffas även en död hund och en död 

katt. Nybyggaren Nilsson tar käppen med sig tillbaka till byn, och uppvisar den nu inför rätten 

varpå angivaren Henrik bekräftar att det ”wara een afgud, och at sådane utsdkurna träen, i förre 

tijder, för afgudar blivit brukade”.
76

 När rätten dock börjar ifrågasätta Henriks motiv för att 

ange sin gamle vän Anders nystas dock sanningen upp – de båda är tydligen ovänner, och 

Anders själv berättar i förhör att det minsann var Henrik som rest avguden och offrat renen, 

hunden och katten. Anders var då dödligt sjuk, och hans hustru ska då ha kontaktat Henrik för 

att finna bot mot detta. Henrik ska då ha spelat på sin trumma, som gav honom anvisningar om 

vilka djur som skulle offras för att rädda den sjuke. Hustrun hade därefter införskaffat en katt 

av en nybyggare i trakten (”eftersom Lapperna inga sådana Creatur äga eller bruka”) och 

därefter ska Henrik ha offrat denna, tillsammans med hunden och rentjuren, åt avguden under 

högtidliga former. Historien stärks av parets piga Karin som sett det hela och Henrik erkänner 

därmed sitt brott. Nybyggare i trakten bekräftar att Henrik enligt ryktet tidigare ”offradt för dee 

siuka” och han döms därmed i enighet med Guds lag enligt ”Exod. 20.4,5 et 22:v:20 […] 9 

Deut 13.9.10, samt 17 Cap: v.3.4.5 till lijfsstraff”.
77

 Inga dokument styrker dock att domen 

verkställdes. Det kan vara intressant att stanna upp och titta på de verser i Bibeln som används 

för att döma Henrik – rätten anger Exodus och Deuteronomium som grund till straffet, det vill 

säga andra och femte Mosebok. Domen blir därmed i enighet med följande bibeltexter: 
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Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på 

jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. 
78

 

 

Den som offrar till andra gudar än Herren skall vigas åt förintelse. 
79

 

 

Du skall stena honom till döds, därför att han försökte locka dig bort från Herren, din Gud, 

som har fört dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. 
80

 

 

Men inte heller Anders slipper undan straff. Eftersom han samtyckt till det hela döms även han 

av rätten, dock inte till döden utan till valet mellan kroppsstraff eller dryga böter.  

       Innan vi går igenom det sista åtalet som Nordberg samlat in rörande trolldomsåtal mot 

individuella samer i Lule lappmark bör vi titta på ett kort protokoll från tinget 1730, där man 

undrar ”om någon af allmogen af de så kallade spåtrummor sig betiena månde” men i samma 

mening konstaterar att det ”war ingen som der om kunde gifwa beskied utan förmenta att sådan 

lastbar giärning skall nu vara aldeles försvunnin”.
81

 Man tror sig nu alltså ha utrotat den gamla 

tron ifrån området, men likväl rullas en ny trolldomshistoria upp år 1739. 

     En norsk same vid namn Per Nilsson har på en resa till Jokkmokk passerat fjället Raggas, 

och där funnit två ”trääbeläten” som var satta i jorden. Under belätena hittade han två djur – 

under det första en svart hund och under det andra en höna. Båda var ruttna, men hunden var 

”till hud och hår behållen”. Per förklarar vidare att spår efter två ”tjäll”, dvs tält, fanns mellan 

offerplatserna och efter att hört sig för om saken kommer man fram till att den gamle Jon 

Andersson Swirpa och hans son Mickel Jonsson Swirpa brukar bo på Raggas under den period 

då offrandet borde ha skett, på sista tiden tillsammans med en Jon Pärsson Petur. När Mickel 

ställs inför rätten nekar han till anklagelserna, och hävdar att det finns naturliga förklaringar till 

de döda djurens påträffande – hönan frös ihjäl på fjället och Mickel hade begravt kadavret nära 

tältet och när två av hans hundar kort därefter dött efter att ha ätit as hade även dessa grävts ner 

i närheten. Träbelätena hade han gjort och rest över de nedgrävda djuren, men mest ”för ro 

skull”. Rätten ansätter dock Mickel hårt, bland annat genom att ifrågasätta vad en same ska 

med en höna till, och slutligen erkänner Mickel att det hela varit en offerrit och att han ”thesse 

beläten giort och upprest […] att han skulle them tillbedia och therigenom erhålla bättre lycka 

på Rehnar, som näst föruth begynt stiälpa af smittosam sjukdomb”. Han hade även hoppats att 

detta skulle leda till att hans sjuka barn blev friskt. Efter att djuren dödats och begravts under 

träbelätena ska Mickel ha fallit på knä framför belätet och   
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buckande sin kropp för thet samma, tijt och ofta, säjandes ther wid under hwart buckande 

med sammanknäppte händer för bröstet och öpna ögon stundom til himmelen och stundom 

på belätet: hjelp nu, stor Japher Junckar, min hustru, mitt barn och Rehnar, att ingen olycka 

skier. 
82

     

 

Denna procedur gjordes varje dag under en längre tid, och enligt Mickel gav det också resultat 

– kvinnan och barnet blev friska och boskapsdöden upphörde. När man frågar honom hur han 

kan tro att ett ”dödt ting” kan hjälpa honom svarar han, att han vid denna tidpunkt inte var vid 

sitt fulla förstånd men att han nu ”kommit til bättre wedt” och inser att han ”grofweligen sig 

försedt emot then alsmächtige gudhen”.
83

 Men han är alltså velig i protokollet, och ju längre tid 

förhöret pågår desto fler vidskepelser bekänner han sig till. Han förklarar ovan att han insett att 

han brutit mot Guds lag men konstaterar lite senare att han ändå anser sig ha blivit mer 

bönhörd av belätena än av den kristna Guden. Vidare förklarar han att han antagligen skulle ha 

fortsatt med sitt avgudadyrkande om han inte blivit avslöjad, och på frågan om han inte blivit 

undervisad i den sanna tron av prästen svarar han att han ”wähl fått underrättelse therom, men 

har gått in igenom thet ena och uth igenom thet andra öhrat”.
84

 Man konstaterar vidare att 

Mickel saknar en hel del kunskaper om den kristna tron – han vet inte vems son Jesus är, eller 

vilka välgärningar Jesus har gjort, och han känner inte heller till Guds roll i världen. En rad 

frågor om kristendomens dogmer radas upp, och Mickel svarar i regel att han ”inte vet” svaret 

på frågorna. På frågan om han tidigare ägnat sig åt offerriter svarar Mickel nej. Han har 

tidigare sett hur en norsk same gjort vid en liknande situation, och sedan imiterat honom. 

Rätten analyserar därefter ingående träbelätena och Mickels sätt att utföra offret, och lägger ner 

mycket energi på att utröna vem denna ”stor Japher Junckar” som Mickel tillbett är (man har 

aldrig tidigare hört ordet japher, men härleder ordet Junckar till norska för ”förnäm man”).
85

 

Mickel hävdar vidare att fadern, Petur och Peturs hustru varit med i riterna men dessa nekar till 

anklagelserna och hävdar att Mickel inte alltid är vid sina sinnens fulla bruk.  Prästadjunkten i 

området bekräftar att Mickel är ”then enfaldigaste ibland alle” samer, och trots att han ofta går 

i kyrkan verkar han inte kunna lära sig sina kristendomsstycken. Han är, enligt många vittnen, 

helt enkelt ”af swagt minne och förstånd” – speciellt när han druckit, men även under andra 

perioder då han enligt sin släkt kan försvinna till skogs i flera dagar. Rätten konstaterar att han 

borde dömas till döden, men eftersom han uppenbarligen har ett ”swagt förstånd och kort 

minne” låter man saken bero. Man konstaterar att: 
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Mickel Jonsson sig således förehållit af blott oförstånd samt blint mörcker uti sin 

Christendombs kunskap, i thet han icke wettat afgifwa uppå the frågor honom therutinnan 

förestälte blifwit någodt sådant swar som medgifwer honom äga redig kunskap om Gud och 

hans väsende.
 86

 
 

Med anledning av detta kan Mickel inte dömas ”med lijka straff som en full wetande man”.
87

  

 

Pite Lappmark 

Nästa fall är det kanske mest uppmärksammade i hela arkivet, nämligen målet mot Lars 

Nilsson. Bakgrunden är denna – året är 1691, och den gamle Lars Nilsson barnbarn har 

drunknat i en brunn. I ett försök att återuppväcka barnet från de döda ställer sig Lars på knä vid 

älven Madjevikjokka och börjar jojka och spela på sin trumma. I samma stund kommer en 

större skara samer till platsen. De är utsända dit av kaplanen Peder Noreus som vill skaffa sig 

underrättelser om huruvida Lars fortfarande ägnar sig åt de gamla riterna (Detta är samma 

Noreus som tidigare förekommit i protokollen runt grupprannsakningarna i Silbojokk). Några 

år har nu gått sedan grupprannsakningarna 1688, där Lars var en av dem som lämnat ifrån sig 

sin trumma och lovat bot och bättring, men tydligen misstänker Noreus att han fortfarande 

ägnar sig åt trumspel och vidskepelse. Och mycket riktigt – de utsända männen upptäcker nu 

Lars mitt i riten, och ser även ett antal gudar av trä utanför hans kåta (uppställda på något 

”nästan lijka som ett theatrum”).
88

 De uppmanar Lars att sluta med sitt trummande, men han 

vägrar avbryta det han påbörjat. Till sist tar man ifrån honom trumman med våld, något som i 

protokollet beskrivs såhär: 

Likwäl uti sitt Diaboliska förehafwande och furieuse speelande achtade han dem intet, 

Ehuru the honom åtwarna månde medh slicht Ogudachtigdt  och Öfwerdådigdt lefwerne 

och Diefwulska giärning att afstå, in till dess the nödsakades honom Trumman 

wåldsamlingen att afhända. 
89

 

 

Lars reagerar genom att försöka dra kniv, men eftersom kniven inte finns i slidan vänder han 

sig istället till sina gudar (enligt protokollet bland annat ”Tore eller Åskian”) och uppmanar 

dem att med blixtar och åska förgöra inkräktarna. Men det hjälper föga, och Lars ber då en son 

springa iväg för att sammankalla ett uppbåd för att ”hans trumma och afgudar att defendera”, 

och han antyder även att inkräktarna bör dödas och kastas i älven. Männen finner det nu för 

gott att fly och gör så, men innan de beger sig därifrån tar de med sig trumman, träbelätena och 

en hud från ett hästföl som Lars tydligen ska ha offrat till gudarna. Nu står alltså den 

sextioåriga Lars inför rätta, och rätten förklarar hans agerande såhär:  
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Tå een stoor Siukdom och dödh öfwergick hans boskap af Reenar.då hade han åtskilliga 

gånger stått på sina knän med upplyfta händer och anropat den Allrahögste Guden utj 

himmelen om hielp och bijstånd, att hans Boskap icke måtte utrootade warda utan mehr och 

mehra förkovras, lijkwäl skal det honom ingalunda kunnat hiälpa utan dymedelst 

blifwandes förorsakat att söka och tillgå andre Medell Neml. Trääafgudars tillbidiande 

Ofrande och Trummespeel. 
90 

 

Enligt Lars har alltså de gamla gudarna hjälpt honom mycket mer än den kristna guden, 

speciellt under åren 1689-91 då hans renhjord drabbats av en svår sjukdom. När Lars då vänt 

sig till de gamla beprövade riterna hade hjorden tillfrisknat och vuxit i antal, och Lars uppvisar 

ingen ånger över sitt agerande. Inför rätten visas sedan hans trägudar upp. Man reagerar på att 

en av dem har en ”membla genitalia” (penis, manslem) varpå Lars förklarar att denna ska 

garantera att renhjorden förökar sig och mår bra. Lars har tydligen offrat ett antal renar samt en 

oxe och ett föl åt gudarna och han förklarar att han fått veta vilka offer som behövdes genom 

sin trumma – en trumma som han för övrigt köpt i Norge ganska nyligen. Här flikar länsman in 

att Lars under rannsakningarna 1688 var en av dem som lämnat in sin trumma och lovat att 

sluta med de gamla riterna, men att han omedelbart skaffat sig en ny att spela på. Han har 

alltså, trots löfte om bättring, återfallit till hedendom. Rätten avslutar rättegången genom att 

fråga Lars om han inte känner till att hans handlande strider mot första budet? Lars erkänner 

utan omsvep att han visst känner till detta och uppger sig ha fått mycket 

kristendomsundervisning, både i kyrkan och privat. Men eftersom den kristna läran inte varit 

honom till någon nytta alls har han beslutat sig för att hålla sig till sina fäders tro, vad än 

överheten tycker om saken. Lars döms därmed till döden, i enhet med både Guds lag och 

världslig lag, som ”förhärdad Spåman och afgudadyrckare” och det beslutas att han ska 

halshuggas inför allmogen och därefter brännas på bål tillsammans med sina avgudar. Man 

hoppas därmed att andra samer ”som till sådant afguderij och spådom ännu kunna inclinerade 

wara” ska lära sig vad straffet blir för den som avfaller från den sanna tron.
91

 I arkivet följer 

sedan en mängd andra dokument som utvecklar tingsrättens argumentering. Den främsta 

anledningen till dödstraffet är enligt dessa att Lars borde ha vetat bättre – han var fullt 

medveten om att han brutit mot första budet, och hade alltså inte handlat i okunskap. Han hade 

återfallit i trolldom och avguderi, och för detta måste han dö så som Mose lag föreskrev. 

Vidare sätter sig den svenska kungen själv in i ärendet, och i en kunglig skrivelse begär man att 

straffet ska skjutas upp till dess att Lars kommit till insikt om Gud och känner ånger över sin 

begångna synd. Han förvaras alltså i fängelset en längre tid, där Noreus ”uthan uppehåld” 
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undervisar honom i kristendomens lära. Hösten 1692 anser man Lars vara kristen nog för att 

avrättas – han kan nu läsa katekesens fem huvudstycken, redogöra för sin kristna tro och har 

ångrat och bekänt sina synder. I april 1693 halshuggs han till sist inför den samlade allmogen i 

Arjeplog, varefter hans kropp bränns på bål.  I ett brev som återger avrättningen beskriver man 

hur Lars först fick se sina avgudar brännas, och därefter besteg han själv bålet efter att först ha 

tagit nattvarden. Hans sista ord ska ha varit ”Jesu walda jalle nu siuhlo” (samiska för ”Jesus, 

tag nu min själ)” och man konstaterar att ”dhenna Lapp som salig menniskia dödde”.
92

 

 

Ume lappmark 

I Lycksele 1712 hämtas samen Sigvardus Granberg till rätten. Man har fått veta att det i 

lappmarkerna ”föröfwes stor trolldom, så wähl igenom spåtrummor, som Stubbars 

dyrkckande” och att denna trollkonst dessutom används samer emellan för att skada varandra 

(”den ena hota, igenom diefwulsk konst, at skada den andra till lijf och välfärd”).
93

 Man 

hoppas att Granberg ska berätta för rätten vilka som ägnar sig åt trolldom, och det är därför han 

nu står inför nämndemännen. Granberg är alltså själv inte anklagad för något, och han är inte 

heller speciellt samarbetsvillig. När man ber honom ange de som spelar på trummor svarar han 

syrligt att ”när man kastar en kiäpp ibland hundarne, så gnäller den som kiäppen träffar” och 

när det blir uppenbart att han inte kommer att ange någon skickas han hem och uppmanas 

komma tillbaka senare ”med större Höfligheet”.
94

 Men det gör han inte, och rätten dömer 

honom till böter för sitt trots.  

       Det är förhållandevis tunt i protokollen runt Ume lappmark framöver. Enstaka fall av 

vidskepelse tas upp men leder aldrig till åtgärder, och det dröjer fram till 1739 innan nästa 

större fall dyker upp. Då står Nils Joensson inför prästen i Åsele, anklagad för trumspel. Man 

har noterat att fjällapparna i området fortfarande inte tycks vara bekännande kristna: de ber 

aldrig sina böner, kan inte läsa Fader Vår, arbetar på söndagar, undviker att gå i kyrkan och 

tycks fortfarande i lönndom spela på sina trummor och Nils har nu hämtats till prästen Petrus 

Forsberg för att ge mer information om situationen. Nils har nämligen själv påträffats med en 

trumma, och man hoppas nu att han även ska ange fler som ”giordt compact med sielfwa 

diefwulen”.
95

 Nedan följer Petrus summering av samtalet med Nils:  

       Nils har för ungefär 4 år sedan vistats med sina renar på den norska sidan om fjällen. 

Många renar försvann då för honom, varpå han uppsökte en norsk same vid namn Weija som 
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ska ha försökt hitta renarna med hjälp av en trumma. Weija lärde honom hur trumman 

fungerade, och Nils fick sedan trumman i utbyte mot brännvin. Vid hemkomsten till den 

svenska sidan har Nils sedan försökt lära sig mer om trumspelandet av ett antal svenska samer 

(som alla namnges), men eftersom Nils importerade trumma inte har samma symboler som 

trummorna i Ume lappmark kan de inte hjälpa honom. Nils har i alla fall fortsatt bruka 

trumman, men utan resultat – bland annat berättar han att vargar likväl dödat många av hans 

renar trots intensivt trummande för att förebygga det, och han har många gånger funderat på att 

bränna trumman men avstått. Istället har han berett ett nytt trumskinn, som han hoppats kunna 

målas av någon som ”the rätta figurer therpå trycka kunde”.
96

 Än har dock detta inte gjorts, och 

det omålade trumskinnet ligger nu på rättens bord bredvid den norska trumman. Nils fortsätter 

att berätta för prästen om trumman och hur den används av samerna – tydligen används den 

bara på natten, och under vintertid är den ofta gömd i bergskrevor och liknande. På sommaren 

tycks man använda den mer öppet, eftersom ”ingen fruchtan är för någon sådan resandes 

ankomst, som them röija will”.
97

 Hamrarna man slår med får man oftast i arv (de är 

”uhrgambla”) men själv hade han tillverkat sin egen. Vidare upplyser Nils prästen om att 

trumman också kan förklara de uteblivna kyrkobesöken, eftersom man alltid rådfrågar 

trumman inför marknads- och kyrkoresor. Om trumman säger nej avstår man från att åka, och 

Nils brukar själv ta trummans råd på allvar inför resor. Avslutningsvis avslöjar Nils några 

andra trumspelare i området (totalt fyra personer) och flikar även in att trots att många sett 

honom bruka trumman är det bara en som uppmanat honom att sluta upp med det. Nästa år 

följs detta ärende upp i tinget, men utan Nils som tydligen uppehåller sig i Norge. Istället står 

en annan same vid namn Jox åtalad för att ha spelat på Nils trumma innan den togs i beslag. 

Vittnesmålen går dock isär och inga bevis finns, varpå Jox går fri.
98

 

 

Vad säger de individuella åtalen? 

Inledningsvis kan vi konstatera att de individuella åtalen närmast bör betraktas som 

komplement till grupprannsakningarna. De kopplas ofta samman i protokollen, och det är 

också därför straffen blir mer kännbara när bevisning finns. De åtalade har ofta funnits med i 

grupprannsakningsprotokollen, och man går i de individuella åtalen tillbaka till dessa för att 

bevisa avfall från den sanna tron. Man kan alltså betrakta grupprannsakningarna som en första 

varning – många slapp undan och man friade hellre än fällde, men om man återföll i 
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avgudadyrkan blev straffet hårt. Lars Nilsson var exempelvis fullt medveten om att han brutit 

mot första budet, och hade alltså inte handlat i okunskap. Han hade lovat att sluta upp med de 

gamla riterna i samband med rannsakningarna 1688 men snart återfallit i trolldom och 

avguderi, vilket bäddade för en dödsdom. Henrik Erikssons och Aikie Aikiessons dödsdomar 

bör antagligen också sättas in i ett sådant sammanhang, även om protokollen är ganska vaga 

runt hur deras kristendomskunskap såg ut. Vi bör dock även vara medvetna om att många slapp 

undan – Mickel Jonsson Swirpa bedömdes vara av ”svagt sinne” och slapp straff helt och hållet 

och detsamma gäller för Christoffer Anundsson som inte kunde fällas eftersom han inte gjort 

någon ”ond och skadehlig giärningh” med sin trumma. Många individuella åtal läggs också ner 

i brist på bevis, eller rinner ut i sanden.  

       De individuellt åtalade har, till skillnad från dem som figurerar i grupprannsakningarna, i 

regel inte spelat på trumman för jakt- och fiskelycka utan snarare har man nyttjat trumman i 

desperation under tider av kris. Då renarna har dött eller en anhörig varit svårt sjuk har man 

vänt sig till trumman, trots att man ofta tidigare lovat bot och bättring. Ett antal av de 

individuellt åtalade tycks också ha börjat spela på trumman eller offrat till gudarna utan att 

tidigare ha någon erfarenhet av det – de har byggt en trumma eller en gudabild utifrån ett 

avlägset minne och därefter hoppats på det bästa. 

             De individuella åtalen tar oss ner på individnivå, och kan alltså ge oss svar på frågan 

vilka dessa personer var. Det finns egentligen bara en sak som de åtalade har gemensamt – de 

är alla män och ingen av dem beskrivs som nåjd. Med tanke på hur stor fokus som läggs på 

nåjden i både dåtida och nutida skrifter runt samisk religion är det oerhört märkligt att nåjden 

inte alls förekommer i de samtida protokollen. Frågan om nåjdens frånvaro i källorna blir också 

relevant i perspektiv till ett av mina mer underliggande syften, nämligen att genom att utröna 

vilka dessa personer var undersöka om detta svarar mot den gängse uppfattningen. Exakt vad 

den gängse uppfattningen egentligen innebär är naturligtvis svårt att säga, men en sökning på 

Internet (och i litteratur) visar exempelvis att Lars Nilsson nästan uteslutande beskrivs som en 

nåjd och att han dödades just i egenskap av detta. Även Aikie beskrivs i en bok som ”en stor 

nåjd”, men något som styrker detta påstående har jag inte funnit i protokollen.
99

 De 

individuella åtalen visar alltså att de åtalades personligheter, sociala status och så vidare inte 

riktigt svarar mot vad som skulle kunna beskrivas som ”den gängse uppfattningen”.  
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Jag har i detta arbete studerat relationen mellan samisk religion och kristendom mellan åren 

1649 –1739, med syftet att utöka förståelsen för hur detta religionsskifte gick till och hur detta 

upplevdes av de berörda samerna själva. Jag har i min undersökning försökt hitta svar på 

följande frågor: 

- Vad säger materialet om kristendomens ställning i området vid den aktuella tidpunkten?   

- Hur resonerar de åtalade kring sina brott? Hur försvarar de sig?  

- Vad karaktäriserar de åtalade? Finns det några gemensamma nämnare? 

 

Det tycks vara så att den gamla tron under skiftet mellan 1600- och 1700-tal fortfarande är 

relativt stark i stora delar av de svenska lappmarkerna. Man bekänner sig till kristendomen på 

marknadsplatserna och den gamla tron ute i markerna, och det här stämmer väl in på tidigare 

forskning i området, samt med samtida källtexter. Min undersökning visar också att det är i 

Ume och Lule lappmarker, samt möjligen i de västra delarna av Pite lappmark, som den gamla 

tron lever kvar längst – i södra delen av Ume lappmark nystas en trolldomshistoria med flera 

inblandade upp så sent som 1739, och vi ser att samerna i området kring Vapsten verkar ha 

varit ett irritationsmoment för prästerskapet under hela den aktuella tidsperioden. I Kemi 

lappmark tycks man dock ha vunnit stora delar av samerna till kristendomen, men i Torne 

lappmark är situationen mer oklar. I den östra delen, i området runt Enontekis/Karesuando, 

förekommer relativt få indikationer på ”avguderi” medan samerna i den västra delen, i området 

runt Jukkasjärvi, i stor utsträckning fortfarande spelar på trummor under 1600-talet. 
100

 

Trumspelet sker under periodens början överallt relativt öppet – man erkänner under 

grupprannsakningarna utan omsvep att man spelat på dem, och en trumma tycks finnas i nästan 

varje familj. Men i ett vittnesmål från 1739 (åtalet mot Nils Joensson) får vi veta att man 

vintertid gärna gömmer trummorna för att undgå att bli upptäckta, och detta kan indikera på att 

man nu börjat utöva tron mer i lönndom. Jag tror att grupprannsakningarna 1687 – 89 kom att 

bli en vattendelare för de svenska samernas trosutövande. Innan dessa ägde rum var samerna 

relativt orädda för repressalier från statligt håll, och även kyrkan och de svenska tjänstemännen 

var beredda att låta nåd gå före rätt. Men efter 1689 går den svenska missionsverksamheten in i 

ett nytt skede. Man uppfattar från statligt håll samerna som varnade, och Lars Nilssons 

offentliga avrättning blir för den samiska allmogen en tydlig påminnelse om att staten inte 

längre uppvisar samma tolerans som tidigare. Det är också värt att notera att trummor 
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visserligen tycks vara vanligast i det sydliga området, men är likväl vanligt förekommande 

även i det norra. Detta motsäger en del tidigare forskning, beroende på hur man definierar 

nordsamiskt område. Protokollen visar alltså på två olika kyrkliga förhållningssätt till den 

gamla tron, och det faktum att kyrkans och statens män slagit så olika hårt mot de åtalade gör 

att vi måste problematisera missionsverksamhetens art. Vi vet att föreställningen om att ett 

stort antal samer dödades i samband med tvångskristnandet tycks vara förhärskande bland 

många, och den svenska missionsverksamheten i lappmarkerna beskrivs ofta i blodiga ordalag 

eller som en nordsvensk version av häxprocesserna. Att missionen och kristnandet var brutalt 

är förvisso helt sant – de svenska samerna tvångskristnades, och de övergav sin gamla tro efter 

hot om våld och repressalier. Men en granskning av rättegångsprotokollen ger också en annan 

bild som inte svarar mot den gängse uppfattningen – de fällande domarna var i realiteten 

mycket få, i relation till exempelvis de svenska häxprocesserna, och protokollen visar att 

okunskap om kristendomen uppfattades som en förmildrande omständighet. Bevis eller 

erkännande krävdes för att domar skulle fällas, även efter 1689, och man var från kyrkligt håll 

fortfarande ofta beredda att ge de åtalade en andra chans.  

         De åtalade har haft olika motiv för att spela på sina trummor, men man kan ändå uttyda 

vissa gemensamma nämnare. Dels har man spelat för jakt- och fiskelycka, eller för att gynna 

renskötseln (dessa motiv är klart vanligast i grupprannsakningarna) och dels har man nyttjat 

trumman i desperation under tider av kris (detta är vanligast hos de individuellt åtalade). Då 

renarna har dött eller en anhörig varit svårt sjuk har man åter vänt sig till trumman, trots att 

man tidigare lovat bot och bättring. Ett antal av de individuellt åtalade tycks också ha börjat 

spela på trumman eller offrat till gudarna utan att tidigare ha någon erfarenhet av det – de har 

byggt en trumma eller en gudabild utifrån ett avlägset minne eller en annans beskrivning och 

därefter hoppats på det bästa. Detta indikerar på att den kristna tron inte satt särskilt djupt. De 

åtalade försvarar sig ofta med att man trott att trumspel varit lovligt, att man gjort det för 

husbehov eller att man helt enkelt inte menat något ont med det utan bara följt sina förfäders 

seder och bruk. En del skyller också på tillfälligt vansinne, ibland på grund av alkoholintag. 

Lars Nilsson och Mickel Jonsson Swirpa är de enda som utan omsvep erkänner sig ha gjort det 

för att de anser att den gamla tron ger bättre resultat än den nya. De övriga anser sig ha 

återfallit i ”hedendom” av ren desperation, och uppger sig ångra tilltaget i efterhand.   

       Det finns egentligen bara en sak som de åtalade har gemensamt – de är män. Då stora 

delar av det samiska religionsutövandet var en manlig domän är inte detta särskilt förvånande, 

och tidigare forskning styrker detta (Det är dock viktigt att poängtera att i de fall jag inte tagit 

upp i denna studie, dvs. fallgrupp 1, är många av de åtalade kvinnor). De åtalade männen är 
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av olika åldrar, allt ifrån 20-80 år, och har olika sociala roller i siitan: Olof Sjulsson var 

skolutbildad och skrivkunnig medan Mickel Jonsson Swirpa bedömdes vara av ”svagt sinne”, 

Erik Eskilsson var rik och inflytelsefull medan Nils Pedersson var i det närmaste fredlös, 

Aikie Aikieson var gammal och förvirrad av ålderdom medan Christoffer Anundsson var ung 

och nygift. Åldersmässigt och socialt finns det alltså inga gemensamma nämnare mellan de 

åtalade. Men förutom deras könstillhörighet finns det ytterligare en sak de alla har 

gemensamt, eller snarare en sak de alla saknar – nämligen det att ingen av dem beskrivs som 

nåjder. Samtliga åtalade beskrivs i regel som vanliga ”lappmän” i protokollen, och ordet nåjd 

nämns aldrig i källmaterialet. Med tanke på hur stor fokus som läggs på nåjden i både dåtida 

och nutida skrifter runt samisk religion är det oerhört märkligt att denna inte alls förekommer 

i de samtida protokollen, och jag anser att det finns två möjliga förklaringsmodeller till detta: 

1: De svenska tjänstemän och präster som förhörde de åtalade kände inte till nåjden, och 

använder därför inte begreppet i sina förhör och dokument. 

2: Nåjden ”finns” inte ännu, eller har en ytterst liten roll, i svenska Sápmi under den period 

jag studerat i denna uppsats. 

Mitt syfte med den här undersökningen har inte varit att fördjupa mig i nåjdens roll varför jag 

egentligen inte kan uttala mig om vilken av dessa två förklaringsmodeller som är mest trolig, 

men resultatet är onekligen intressant och jag känner mig tvungen att i alla fall göra en 

kvalificerad gissning runt fenomenet. Kan det kanske vara så att båda förklaringsmodellerna är 

korrekta – dvs att nåjden ännu inte finns i den svenska administrationens uppfattning om 

samisk religion vid den här aktuella tidpunkten, för att han ännu inte blivit den centrala aktör 

han med tiden skulle utvecklas till? Jag leker alltså här med tanken, att nåjden helt enkelt inte 

behövdes under den period jag studerat eftersom religionsutövandet då var något som alla män 

kunde göra men i takt med att allt fler samer vanns över till kristendomen framträdde också 

nåjden mera tydligt – nu som en religionspolitisk traditionalist som aktivt bevarade den gamla 

ackumulerade kunskapen och företrädde ”det gamla” när ”det nya” tog över allt mer.  Men 

denna förklaring innebär samtidigt att en mängd följdfrågor måste ställas: om nåjden fanns 

tidigare, varför framträder han inte i källtexterna förrän under 1700-talet? Vad var hans roll 

innan dess? Hur långt tillbaka kan vi egentligen spåra nåjden i den samiska historien?  
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Många har skrivit om samernas omvändelse till den kristna tron, och min undersökning är 

därmed inte ensam i sitt slag. Däremot kan vi se hur min analys på många punkter 

överensstämmer med tidigare forskning, och kanske kan den på detta sätt stärka floran av 

religionsvetenskapliga undersökningar inom det aktuella forskningsfältet. Min studie tycks 

också bidra med en del ny kunskap i ämnet – att trumman var vanligt förekommande även i 

norra Sápmi motsäger en del av den referenslitteratur jag använt mig av under arbetets gång 

och nåjdens frånvaro i materialet bör även det betraktas som ett uppslag för vidare forskning.   

        Under skrivprocessen har upptäckten av nåjdens frånvaro i källmaterialet väckt en rad 

nya frågor hos mig, och min undran om huruvida nåjdens roll har överdrivits är enligt mig 

både relevant och berättigad. Så vitt jag förstått det är synen på nåjden som ”central aktör” 

inom det gamla samiska trosutövandet fortfarande förhärskande, men då min egen 

undersökning inte bekräftar detta måste jag ifrågasätta denna föreställning. I litteratur runt den 

gamla samiska religionen finns nåjden nästan alltid där, latent och oföränderlig, och hans roll 

tycks ha varit densamma under hela den förkristna perioden. Nåjden är ”evig”, men min 

undersökning tyder på att hans roll antagligen har förändrats med tiden. Förhoppningsvis 

kommer jag framöver att kunna ta del av ny forskning på detta område.  

      Min undersökning har naturligtvis inneburit en omfattande granskning av böcker om 

samisk religion, och jag har under arbetets gång stött på mängder av litteratur som på ett 

ganska raljant sätt beskriver både den gamla samiska tron och den kristna missionen. På 

Internet hittar man än mer tvivelaktiga informationskällor, och jag kan inte låta bli att förvånas 

över hur enkelt man ofta beskriver en oerhört komplex fråga. Det finns onekligen en del 

problem med tendensiösa framställningar av den svenska missionsverksamheten i litteratur om 

samisk religion, och som exempel kan vi åter igen ta upp fallet Lars Nilsson. Jag har beskrivit 

situationen såhär: 

I ett försök att återuppväcka sonen från de döda ställer sig Lars på knä vid älven 

Madjevikjokka och börjar jojka och spela på sin trumma. I samma stund kommer en större 

skara samer till platsen. De är utsända dit av kaplanen Peder Noreus som vill skaffa sig 

underrättelser om huruvida Lars fortfarande ägnar sig åt de gamla riterna. 
 

I en artikel av Karin Granquist, i boken Fordom då alla djur kunde tala – samisk tro i 

förändring, beskrivs dock situationen såhär:  

Samtidigt som Lars stod på knä vid älven anlände sju män till hans hem på uppdrag av 

kaplanen Peder Noraeus. Männen var ditsända i syfte att undersöka om Lars fortfarande 

hade sin egen trosuppfattning. 
101
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Genom att Granquist utelämnar det faktum att de sju utsända männen också var samer skapas 

en helt annan bild av händelsen. Männen tolkas därmed indirekt som svenskar, och Lars blir då 

en symbol för ett kompakt samiskt motstånd mot den nya religionen. Samer står mot svenskar, 

och kristendom mot gammal tro. Denna version av händelsen förekommer även i många andra 

böcker, bland annat i ”Samernas historia” utgiven av Sametinget.
102

 I SVT-dokumentären 

”Samerna” skildras den kristna missionen ackompanjerat av bilder på samiska kåtor som 

stuckits i brand, och även här exemplifieras det religiösa våldet genom Lars Nilssons död. Här 

beskrivs Lars åter igen som en nåjd och i bildsekvenserna som återger hans avrättning ser vi 

hur han inför prästen döms till döden varefter han släpas ut från kyrkan och skrikande bränns 

på bål direkt på kyrkoplatsen – en version som knappast stämmer överens med källmaterialet. 

Det kan vara intressant att nämna att ovan nämnda dokumentär ingår i filmboxen ”Sápmi 

Ealla” som bland annat är tänkt att användas i skolundervisningen på högstadiet och 

gymnasiet.
103

  Framställningar som dessa har fått mig att fundera runt vilken bild som 

förmedlas till allmänheten gällande både samisk religion och samisk historia. I egenskap av 

norrbottning har jag ofta konfronterats med oerhört märkliga föreställningar runt den samiska 

kulturen, ofta av sydsvenskar vars enda kunskapskälla till området varit just Internet, 

skönlitteratur eller skollärare. Fler än en gång har jag samtalat med dem som trott att den 

samiska ”schamanismen” fortfarande är en levande realitet i norra Norrland, att tusentals samer 

fick sätta livet till under kristnandeprocessen eller till och med att samerna utsatts för ett 

folkmord av svenskarna. Just det sistnämnda är, enligt mig, en relativt vanlig föreställning 

bland unga människor idag och visar på hur lite gemene man i regel tycks känna till om den 

här perioden. Utan att på något sätt förringa det historiska förtrycket av samerna, som definitivt 

har utövats och som har återverkningar än idag, vill jag ändå hävda att ingen vinner på att 

föreställningar som dessa lever kvar och jag hoppas att denna uppsats möjligen kan bidra till en 

mer nyanserad bild av denna del av den samiska historien. Också i egenskap av blivande 

historie- och religionslärare tror jag mig komma att ha stor nytta av den forskning jag utfört, då 

läroplanen för gymnasieskolan ju faktiskt föreskriver att de svenska skoleleverna ska ges 

kunskap om samernas kultur, språk, religion och historia. Om de får det idag är onekligen 

diskutabelt, men då denna undersökning gett mig en fördjupad insikt i den gamla samiska tron 

och den svenska missionsverksamheten i området känner jag mig i alla fall väl rustad att göra 

detta.  
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Bilaga 1: Kartor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 1:  

Samerna har sedan urminnes tider levt i ett område som i dag sträcker sig över fyra länder - Kolahalvön i 

Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och delar av Sverige från Idre i söder och norrut. 

Detta område kallas Sápmi. Ursprungligen har samernas traditionella bosättningsområde i Sverige varit större, 

både i sydlig och östlig riktning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Karta 2: 

Rättegångarna hölls inte i samebyarna, utan i de närliggande centralorter där kyrka eller tingsplats fanns. 

Ovanstående orter är aktuella i uppsatsen.  
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Karta 3:  

De svenska lappmarkerna under den aktuella tidsperioden (ungefärliga gränser). Varje lappmark var i sin tur 

indelat i olika lappskatteland som alla hade en namngiven innehavare, en så kallad skattelapp, som tillsammans 

med sitt hushåll utnyttjade marken för jakt, fiske och renbete och skattade för detta till svenska staten. 

Lappmarkerna fungerade även som geografiska benämningar på de olika områdena. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 4: 

Kristendomens status baserat på grupprannsakningarna år 1687-89 (ungefärliga gränser)..  

Svart fält – utbrett offer och trumspel 

Grått fält – utbrett trumspel 

Prickat fält – varken offer eller trumspel 
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Bilaga 2: Bilder 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 

”Trolltrumman” är egentligen en spåtrumma (sydsamiska gievrie, nordsamiska goavddis) som användes som 

praktiskt redskap av många samiska män. Med trumman kunde man spå i framtiden, få god jakt- och fiskelycka 

eller hitta försvunna renar. Trumskinn A är av sydsamisk typ, vilket syns på det karaktäristiska rutkorset i mitten. 

Trumskinn B är av nordsamisk typ och visar en skiktad världsbild (detta skinn konfiskerades 1691 och uppvisar 

en hel del kristna symboler vid sidan om de samiska gudabilderna).
104

 Skinn C och D är av centralsamisk typ och 

visar både skiktade världar och rutkors. Observera det stora antalet fisk- och fågelsymboler på skinn C, något 

som tyder på att ägaren var en fiskesame som ofta använde sin trumma i det dagliga livet.
105

 I mitten hammaren 

man spelade med.  
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Bild 2 

För samtida kristna missionärer var det uppenbart att trumman var förbunden med onda makter, eller till och med 

satan själv. Nåjdens hjälpandar är i denna framställning djävulska demoner (ur Samuel Rheen’s ”En kortt Relation 

om Lapparnes Lefwarne och Sedher, wijdskiepellsser, sampt i många Stycken Grofwe wildfarellsser” från 1671). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 
En samisk man tillber en gudabild av sten. Guden står på en bädd av ris, omgärdad av renhorn. (ur Schefferus 

”Lapponia” från 1673). 
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Bild 4 
En samisk man tillber ”Tor”, dvs. Hovrengaellies . (ur Schefferus ”Lapponia” från 1673). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Bild 5 
En sejte (sieidi) var ett kultobjekt i form av en sten, en klippa eller ett helt fjäll. Man offrade kollektivt eller 

enskilt vid en sejte för att få en lyckosam jakt eller fångst i framtiden. När man passerade en sejte med sin 

renhjord fick den ofta också offer i form av ett mynt eller något annat värdeföremål.
 
Sejten till vänster från okänd 

ort i Sápmi, till höger ”Stalostenen” i Jokkmokks kommun.
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 Observera renhornen vid stenens fot.
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