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Jojk som bro och barriär mellan 
samiskt och kyrkligt
Perspektiv på religiöst historiebruk

Daniel Lindmark

Samiskt och kristet har ofta bildat ett motsatspar i kyrkans his-
toria. Samiska kulturella uttryck kom länge att fördömas som 
uttryck för hedendom, vidskepelse och avgudadyrkan. Nåjden 
uppfattades som en trollkarl som stod i förbund med djävulen, 
och den samiska trumman blev därmed en ”trolltrumma”.1 
Samernas heliga platser betraktades som tillhåll för avgudadyr-
kan, och även jojkandet placerades utanför den kristna sfären.2 
På 1680-talet intensifierade svenska staten och kyrkan gemen-
samt sina ansträngningar för att förmå samerna att upphöra 
med offrandet, trummandet och jojkandet. Genom inspektio-
ner och rättegångar ökade trycket på samerna att överge sina 
traditionella föreställningar och riter.3 Även om enskilda före-
trädare för kyrkan med tiden kom att utveckla en mer nyanse-

Artikeln har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet ”Saami Voices 
and Sorry Churches: Use of History in Church-Saami Reconciliation Proces-
ses”, som finansieras av Forskningsrådet Formas 2012–2015 och leds av pro-
fessor Daniel Lindmark, Umeå universitet.
1 Se t.ex. Hans Mebius, ”Den återupprättade nåjden”, i De historiska rela-
tionerna mellan Svenska kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi, red. 
Daniel Lindmark & Olle Sundström (Skellefteå: Artos, 2016), 681–710, samt 
Rolf Christoffersson, ”Svenska kyrkan och samiska trummor”, i Lindmark & 
Sundström, De historiska relationerna, 657–680. 
2 Se t.ex. Anna Westman Kuhmunen, ”Bassebájke: Heliga platser i landska-
pet”, i Lindmark & Sundström, De historiska relationerna, 629–655, samt 
Krister Stoor, ”Kyrkan och jojken”, i Lindmark & Sundström, De historiska 
relationerna, 711–734.
3 Se t.ex. Håkan Rydving, The End of Drum-time: Religious Change among 
the Lule Saami, 1670s–1740s (Uppsala: Uppsala universitet, 1993); Daniel 
Lindmark, En lappdrängs omvändelse: Svenskar i möte med samer och deras 
religion på 1600- och 1700-talen (Umeå: Centrum för samisk forskning, 2006), 
kap. 2–3.
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rad syn på samiska kulturella uttryck, levde fördömandet och 
särskiljandet kvar.4

Sedan ett antal år har den samiska kulturen fått ett större 
utrymme i kyrkliga sammanhang. Detta gäller inte minst joj-
kandet, men i utredningen Samiska frågor i Svenska kyrkan 
från 2006 noterades att jojkens plats i kyrkan inte var självklar 
på alla ställen:

Under mycket lång tid, ända in i vår tid, har kyrkan uppfattat 
jojkningen som ett uttryck för hednisk trolldom. Fortfarande kan 
man möta församlingar i Svenska kyrkan där man skulle känna i 
vart fall en stor tveksamhet för att ge det samiska sättet att sjunga 
utrymme i kyrkorum och gudstjänst.5

Enligt utredningen var jojken bara ett av många exempel på 
samiska kulturella uttryck som kyrkan genom historien hade 
undertryckt. Den vidare ramen presenterades på följande sätt:

Svenska kyrkan har genom historien deltagit i förtrycket av det 
samiska folket. Liksom andra kyrkor har Svenska kyrkan varit en 
del av en koloniserande statsmakt i områden där det funnits en 
urbefolkning. En del i detta förtryck har varit viljan att förhindra 
att samiska historiska särdrag, särskilda traditioner och samisk 
kultur kommit till uttryck. Den samiska identiteten har inte kun-
nat speglas i gudstjänster och övrigt kyrkoliv.6

Utredningen föreslog bland annat att kyrkan skulle stödja sa-
miskt språk och samisk kultur, inklusive ”samisk musik för 
kyrkliga ändamål”.7 Dessutom borde det samiska kyrkolivet 
framskrivas tydligare i församlingsinstruktionerna och det sa-
miska perspektivet komma till uttryck i både gudstjänstliv och 
annan kyrklig verksamhet.

Det är denna strävan efter att åstadkomma ett närmande 
mellan samiskt och kristet som står i fokus för min artikel. Jag 
kommer att problematisera kyrkans relation till den samiska 
jojken i syfte att visa på komplexiteten när historien möter nuet. 
Att öppna kyrkorum och gudstjänstliv för ett samiskt kulturellt 
uttryck som jojken aktualiserar en lång historia av fördömande 

4 Se t.ex. Olle Sundström, ”Svenskkyrkliga förståelser av inhemsk samisk 
världsåskådning: En historisk översikt”, i Lindmark & Sundström, De histo-
riska relationerna, 531–588.
5 Sören Ekström & Marie Schött, Samiska frågor i Svenska kyrkan, SKU 
2006:1 (Stockholm: Svenska kyrkan, 2006), 84.
6 Ekström & Schött, Samiska frågor i Svenska kyrkan, 83.
7 Ekström & Schött, Samiska frågor i Svenska kyrkan, 135–136.
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som i dag tar sig uttryck i komplicerade gränsdragningar inom 
både kyrkliga och samiska sammanhang. Detta blir tydligt i de 
senaste årens nordnorska debatt om jojk i Den norske kirke. 
Efter nedslag i den debatten kommer jag att behandla hur den 
norske teologen Tore Johnsen betraktar jojken inom ramen 
för sin samiska kontextuella teologi. Därefter presenterar jag 
Krister Stoors forskning om kristna inslag i traditionella joj-
kar. Artikeln mynnar ut i slutsatser om hur synen på jojken 
förhåller sig till hur gränserna dras mellan profant och sakralt. 
Den övergripande teoriramen avser religiöst historiebruk. In-
ledningsvis diskuterar jag hur begreppet religiöst historiebruk 
ska uppfattas, framför allt utifrån kyrkohistorikern Jakob 
Dahlbackas forskning, och i ett diskussionsavsnitt försöker 
jag problematisera begreppet genom att belysa de två aspek-
terna innehåll och sammanhang i de exempel på historiebruk 
som förekommer i delundersökningarna. Artikeln mynnar ut i 
några sammanfattande slutsatser med utgångspunkt i de olika 
berättelsetyper som ingår i historiefilosofen Jörn Rüsens typo-
logi. Det är särskilt aspekterna kontinuitet och förändring som 
uppmärksammas.

Religiöst historiebruk som begrepp

I de senaste decenniernas relativt omfattande historiebruks-
forskning har det religiösa historiebruket inte tilldragit sig sär-
skilt stor uppmärksamhet. Klas-Göran Karlssons ofta använda 
historiebrukstypologi har inte heller erbjudit något specifikt 
teoretiskt stöd för en sådan inriktning.8 Det är först under de 
allra senaste åren som religiöst historiebruk har blivit föremål 
för mer systematisk teoretisk reflexion och empirisk forskning. 
År 2014 utkom en antologi med titeln Minne och möjlighet: 
Kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism, där ett 
antal forskare från olika humanistiska och teologiska discipli-
ner lämnade både teoretiska och empiriska bidrag till fältet.9 

8 Om historiebruksforskning i allmänhet, se Daniel Lindmark, ”Historiebruk 
i retrospektiva praktiker: Historikers bidrag till försoning”, i Gränsöverskri-
dande kyrkohistoria: De språkliga minoriteterna på Nordkalotten, red. Daniel 
Lindmark (Umeå: Religious History of the North, 2016), 115–142.
9 Urban Claesson & Sinikka Neuhaus, red., Minne och möjlighet: Kyrka och 
historiebruk från nationsbygge till pluralism (Göteborg: Makadam, 2014). Ca-
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Den första mer systematiska bearbetningen av religiöst histo-
riebruk som begrepp och fenomen publicerades år 2015 i form 
av Jakob Dahlbackas doktorsavhandling i kyrkohistoria vid 
Åbo Akademi.10 Genom att både skapa och tillämpa en teore-
tisk modell för analys av religiöst historiebruk utgör avhand-
lingen ett viktigt pionjärarbete. Enligt Dahlbacka kan termen 
religiöst historiebruk syfta på två olika företeelser: 

Begreppet religiöst historiebruk förknippas alltså å ena sidan med 
religiösa eller kyrkliga aktörer – enskilda individer såväl som grup-
peringar – som brukar historien vare sig det är fråga allmän his-
toria eller exempelvis kyrkohistoria. Här syftar attributet religiöst 
snarast på platsen för historiebruket samt på vem som brukar 
historien och religiöst historiebruk är följaktligen ett historiebruk 
som äger rum i religiösa sammanhang såsom kyrkor, församlin-
gar, missionsföreningar osv. [- - -] Å andra sidan kan man tänka 
sig att religiöst historiebruk också syftar på en speciell form av 
historiebruk som används av aktörer i största allmänhet (de må 
vara religiösa eller inte) och som bäst kan beskrivas med attributet 
religiöst. Här är såväl platsen för historiebruket som vem som bru-
kar historien av mindre betydelse, utan fokus ligger mer på hur det 
religiösa historiebruket ser ut och fungerar, på dess kvalitéer och 
särdrag i förhållande till annat slags historiebruk.11

Som framgår av Dahlbackas definition tar den första typen av 
religiöst historiebruk fasta på vem som använder historien och 
var den används, medan den andra typen är inriktad mot hur 
historiebruket ser ut och hur det fungerar. Dahlbackas egen un-

rola Nordbäck är den forskare som tidigast ägnade sig åt teoretisk reflektion 
över fältet. Carola Nordbäck, ”Den kyrkohistoriska vetenskapens utmaningar 
och möjligheter: Reflexioner kring historiografi, begreppshistoria och historie-
bruk”, i Rum för teologisk spänning: Historiska, samtidsorienterade och kyrk-
liga perspektiv i teologisk forskning, red. Kim Groop, Mikael Lindfelt & Pekka 
Lindqvist (Åbo: Åbo Akademis förlag, 2011), 12–62; Carola Nordbäck, ”’Det 
gäller att lära av den heliga historien’: Historiebruk i kyrkohistoriska roma-
ner”, i Historiska perspektiv på kyrka och väckelse: Festskrift till Ingvar Dahl-
backa på 60-årsdagen, red. Kim Groop & Birgitta Sarelin (Helsingfors: Finska 
kyrkohistoriska samfundet, 2013), 23–42; Carola Nordbäck, ”Historiebruk i 
Vilhelmina: Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria ur nya perspektiv”, i 
Kyrkliga strukturer och platsbundna kulturer: Vilhelmina pastorat 200 år, red. 
Daniel Lindmark, Björn Norlin & David Sjögren (Umeå: Luleå stiftshistoriska 
sällskap, 2014), 9–61; Carola Nordbäck, ”Kyrkohistorisk historiebruksforsk-
ning”, i Claesson & Neuhaus, Minne och möjlighet, 14–43.
10 Jakob Dahlbacka, Framåt med stöd av det förflutna: Religiöst historiebruk 
hos Anders Svedberg (Åbo: Religion and Memory, 2015).
11 Dahlbacka, Framåt med stöd av det förflutna, 31.
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dersökning av skolmannen, tidningsmannen och lantdagsman-
nen Anders Svedbergs historiebruk är enligt hans egen uppfatt-
ning att hänföra till den andra typen: ”Jag menar att min egen 
undersökning i första hand kan hänföras till det religiösa his-
toriebrukets senare betydelse och att jag därmed försöker säga 
något om hur det kan se ut och fungera.”12

Dahlbacka identifierar alltså historiebrukets aktör, plats, 
form och funktion som kriterier för bedömning av historiebru-
kets religiösa karaktär. Detta förefaller rimligt, men man skulle 
också kunna tillfoga ytterligare aspekter som historiebrukets 
innehåll och syfte. Det som framstår som mer problematiskt är 
att Dahlbackas definition förefaller reservera aspekterna form 
och funktion för den ena av de två typerna. Även forskning som 
analyserar historiebruk inom religiösa gemenskaper intresserar 
sig naturligtvis för dessa aspekter. Jag menar att distinktionen 
mellan de två typerna av religiöst historiebruk skulle ha blivit 
tydligare om den hade renodlat vissa aspekter. De aspekter jag 
föreslår är sammanhang (context) och innehåll (content). Båda 
dessa aspekter finns med i Dahlbackas definition, men de är inte 
renodlade. 

Den första aspekten avser således historiebrukets samman-
hang (context) och uppmärksammar därmed var historiebruket 
förekommer. Detta kan äga rum inom en religiös gemenskap eller 
utanför. Den andra aspekten avser det religiösa historiebrukets 
innehåll (content) och tar därmed fasta på huruvida den historia 
som används refererar till religiösa förhållanden eller inte. Om vi 
tillämpar de fyra möjliga kombinationerna av sammanhang och 
innehåll på historiebruk inom den kristna kultursfären, handlar 
kategori 1 om användning av den bibliska historien och kyr-
kohistorien inom kristna gemenskaper, medan kategori 2 avser 
kristna gemenskapers bruk av profan historia. Kategori 3 syftar 
på icke-kristna gemenskapers historiebruk i form av referenser till 
biblisk historia och kyrkohistoria, medan kategori 4 avser bruk 
av profan historia inom icke-kristna gemenskaper. Kategori 4 är 
alltså att betrakta som allmänt historiebruk, eftersom detta var-
ken har religiöst innehåll eller förekommer i religiösa samman-
hang. Det är kategorierna 1–3 som skulle kunna kallas religiöst 
historiebruk utifrån aspekterna sammanhang och/eller innehåll. 

12 Dahlbacka, Framåt med stöd av det förflutna, 32.
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Huvuddelen av den tidigare historiebruksforskningen har 
rört kategori 4. Det har dock förekommit en hel del forskning 
som uppmärksammat religiösa aspekter på historiebrukets 
sammanhang och innehåll. I fråga om större undersökningar 
har det framför allt gällt kategori 3, där aktörer använder reli-
giösa inslag i historien i andra sammanhang än religiösa.13 Det 
historiebruk som Dahlbacka själv undersöker är att hänföra till 
kategori 3. Anders Svedberg använde nämligen kyrkohistorien 
i sina läroböcker i historia och i sina tidningsartiklar i poli-
tiska frågor. Sammanhanget var således profant men innehållet 
religiöst. Det föreligger även viss tidigare forskning som har 
uppmärksammat aktörers bruk av kyrkohistorien i religiösa 
sammanhang, det vill säga kategori 1, men då har det religiösa 
historiebruket bara varit föremål för en mindre studie eller ut-
gjort en begränsad del av en större undersökning.14 Min egen 
artikel om samfundsledaren Axel B. Svenssons historiebruk bör 
räknas till denna kategori.15 

För att termen religiöst historiebruk ska ges en rimlig inne-
börd, måste vi ställa frågan om vilka av kategorierna 1–3 som 
bör räknas dit. Har historiebruk av kategorierna 1–3 så likar-

13 Se t.ex. Ingemar Lindaräng, Helgonbruk i moderniseringstider: Bruket 
av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige 
och Norge 1891–2005 (Linköping: Linköpings universitet, 2007) och Eva 
Ahl-Waris, Historiebruk kring Nådendal och den kommemorativa anatomin 
av klostrets minnesplats (Vadstena: Societas Sanctae Birgittae, 2010). Se även 
Sirkka Ahonen, Coming to Terms with a Dark Past: How Post-conflict Societies 
Deal with History (Frakfurt am Main: Peter Lang, 2012), som visar hur myter 
med förankring I både kyrkohistorien och den bibliska historien används i 
den politiska retoriken, och Kenneth Nordgrens avhandling Vems är historien? 
Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige 
(Umeå och Karlstad: Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete, 2006), 
som framhäver den svensk-syrianska diasporaidentitetens starka koppling till 
den syrisk-ortodoxa kyrkan.
14 Se t.ex. Hans Andreasson, Gripenhet och engagemang: Svenska missions-
förbundets identitet speglad genom missionsföreståndarnas predikningar vid 
generalkonferenserna 1918–1993 (Åbo: Åbo Akademi, 2002); Ulrika Svalfors, 
Andlighetens ordning: En diskursiv läsning av tidskriften Pilgrim (Uppsala: 
Uppsala universitet, 2008); Andreas Thörn, En framgångsrik främling: Fila-
delfiaförsamlingen i Stockholm: Självbild i historieskrivning och verksamhet 
1919–1980 (Örebro: Örebro universitet, 2014).
15 Daniel Lindmark, ”Kvarlevan av den gamla stiftelsen: Missionssällskapet 
Bibeltrogna Vänner, Axel B. Svensson och historien”, i Claesson & Neuhaus, 
Minne och möjlighet, 78–104.



91

tad karaktär, att det är motiverat att beteckna dem som olika 
typer av religiöst historiebruk?  Frågan blir särskilt befogad 
när det handlar om att utveckla generella teorier för religiöst 
historiebruk. På vilka grunder kan man till exempel hävda att 
historiebruk av kategori 3, det vill säga referenser till religiösa 
inslag i historien som görs i sammanhang som inte har religiös 
karaktär, skiljer sig från historiebruk i allmänhet (kategori 4)? 
Finns det inte skäl att förmoda att historiebruk som förekom-
mer inom religiösa gemenskaper (kategori 1 och 2) är av an-
norlunda karaktär än det historiebruk som uppträder i profana 
sammanhang (kategori 3 och 4), oavsett om det senare bygger 
på referenser till religiösa företeelser eller inte? Ytterligare en 
fråga gäller de religiösa gemenskapernas dubbla historiebruk. 
Är det ingen skillnad mellan kristna gemenskapers användning 
av den bibliska historien (kategori 1) och deras bruk av den 
profana historien (kategori 2)? 

I sin avhandling förefaller Dahlbacka vilja använda beteck-
ningen religiöst historiebruk för allt det historiebruk som faller 
inom kategorierna 1–3. Han för dock inga explicita resone-
mang om vad som skulle kunna motivera denna vida defini-
tion. Däremot är det möjligt att finna en implicit argumentation 
för vad som bör utgöra det religiösa historiebrukets kärna. De 
teoretiska resonemang som Dahlbacka utvecklar, tar nämligen 
sikte på historiebruk i religiösa sammanhang. Han talar bland 
annat om profetiskt historiebruk som ett särdrag hos historie-
bruket inom religiösa minnesgemenskaper, vilka han dessutom 
karaktäriserar som ”communities of hope”.16 Hur får han då 
ihop de teoretiska resonemangen, som bygger på historiebruk 
av kategori 1, med undersökningens empiriska bas, som lig-
ger inom kategori 3? Svaret är att han argumenterar för att 
Svedbergs historiebruk snarare bör förstås utifrån kategori 1 
än kategori 3. Han gör nämligen gällande att Anders Svedbergs 
hänvisningar till den bibliska historien och kyrkohistorien 
ägde rum inom en österbottnisk religiös gemenskap, trots att 
de formellt uppträdde i profana sammanhang som läroböcker 
i historia och tidningsartiklar i politiska frågor. Eftersom ”kris-
tendomen utgjorde den grundberättelse som människorna i 
Munsala relaterade allting till” och alla dessutom var bekanta 

16 Dahlbacka, Framåt med stöd av det förflutna, 92–97.
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med 1800-talets väckelsehistoria, menar Dahlbacka att det är 
motiverat att använda begreppet religiös minnesgemenskap om 
Svedbergs hemsocken Munsala med omnejd.17 Både i sin (om)
definition av sammanhanget för Svedbergs historiebruk och i 
sina teoretiska resonemang om religiöst historiebruk framhä-
ver Dahlbacka således den religiösa gemenskapen som en av-
görande förutsättning för de särdrag som han menar är unika 
för religiöst historiebruk. Ett alternativ till försöket att räkna 
Svedbergs historiebruk till kategori 1 hade förstås varit att be-
gränsa teoriutvecklingen till den typ av historiebruk som Sved-
berg formellt utövade (kategori 3).

Syftet med anknytningen till Dahlbacka i denna artikel är 
att problematisera begreppet religiöst historiebruk och dess av-
gränsning. Hur ska vi förstå det historiebruk som förekommer 
i de tre delundersökningarna av synen på jojkens plats i kyrko-
rum och gudstjänstliv? I vilken mening handlar det om religiöst 
historiebruk? På vilket sätt kan Dahlbackas undersökning av 
Anders Svedbergs historiebruk bidra till en bättre förståelse av 
det historiebruk som förekommer när olika uppfattningar om 
jojken kommer till uttryck? Till dessa frågor återkommer jag i 
diskussionsavsnittet ”Historiebruk som innehåll och samman-
hang” nedan.

Förutom de reflexioner över historiebrukets kategorier som 
Dahlbackas avhandling väcker, kommer Jörn Rüsens typologi 
över olika berättelsetyper att användas för att utmejsla mer av 
historiebrukets karaktär och funktion.18 Kortfattat represente-
rar de olika berättelsetyperna skilda sätt att förbinda det när-
varande med det förflutna. Varje berättelse svarar också mot 
ett visst behov som ger den dess speciella karaktär. Den tradi-
tionella berättelsen kan kopplas till ett behov av bekräftelse. 
Genom att understryka kontinuitet och oföränderlighet an-
vänder den traditionella berättelsen historien för att legitimera 
rådande ordningar. Det är behovet av regelbundenhet som till-
godoses av den exemplariska berättelsen, som söker historiska 
förebilder för handlande i nuet. Den kritiska berättelsen svarar 
mot ett behov av ifrågasättande genom att lyfta fram proble-

17 Dahlbacka, Framåt med stöd av det förflutna, 79.
18 Jörn Rüsen, Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter (Göteborg: 
Daidalos, 2004).
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matiska förhållanden och varnande exempel. För den genetiska 
berättelsen står historisk utveckling i centrum, och det behov 
den fyller är förändring. 

Jojk i norska kyrkor

”Å joike i kirka er en synd vi aldri kommer til å tilgi”. Detta ut-
talande fälldes så sent som i mars 2014, när kyrkorådet i Kau-
tokeino församling inom Den norske kirke diskuterade ett för-
slag om totalförbud för all annan musik i församlingens kyrkor 
än psalmsång.19 Bakgrunden till förslaget var en händelse år 
2013, när musikern Ole Edvard Antonsen under en konsert i 
Kautokeino kyrka hade framfört en jojk i strid med det jojk-
förbud som redan existerade.20 Förslaget innebar att förbudet 
mot jojk, dans och teater skulle utvidgas till att också gälla 
konserter. Även om förslaget föll med två röster mot tre, kom 
frågan om jojkens plats i kyrkan att få stort utrymme i media. 

Med anledning av diskussionen om Antonsens konsert 
rapporterade NRK Sápmi att det inte bara var i Kautokeino 
som jojken var bannlyst, utan att åtskilliga andra församlingar 
också hade förbud mot jojk i kyrkan.21 Flera representanter för 
dessa församlingar blev intervjuade i olika media om sin syn 
på saken, och ofta hänvisade man till att man måste följa den 
dominerande uppfattningen. ”De fleste i Kautokeino mener att 
joiken ikke hører til i kirka”, hävdade en kyrkorådsmedlem 
i Kautokeino.22 Särskild hänsyn måste också tas till de äldre 
i församlingarna, menade kyrkorådets ordförande i Karasjok: 
”Vi ønsker ikke å gjøre noen sinte. Det er mange eldre i me-

19 NRK, Nordnytt, publicerat 2014-03-26, uppdaterat 2014-03-27, http://
www.nrk.no/nordnytt/derfor-tillates-ikke-joik-i-kirka-1.11630371 (2014-12-
30). Avsnittet om jojk i norska kyrkor bygger genomgående på nyhetsmaterial 
som är tillgängligt på internet, företrädesvis från det statliga radio- och teve-
bolaget NRK. Några artiklar härrör också från den kristna dagstidningen Vårt 
land. Jag vill tacka doktorand Mardoeke Boekraad, Umeå universitet, som har 
gjort mig uppmärksam på materialet.
20 NRK, Nordnytt, publicerat 2013-10-15, uppdaterat 2013-10-18, http://
www.nrk.no/nordnytt/sjokkerte-med-joik-i-kirka-1.11299346 (2014-12-30).
21 NRK Sápmi, publicerat 2013-12-31, http://www.nrk.no/sapmi/joikeforbud-
i-mange-samiske-kirker-1.11443924 (2014-12-30).
22 NRK, Nordnytt, publicerat 2014-03-25, uppdaterat 2014-03-26, http://www.
nrk.no/nordnytt/kan-fortsatt-ha-konsert-i-kirka-1.11628049 (2014-12-30).
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nigheten som ikke synes tiden er moden for joik i kirken, så da 
må vi høre på dem”.23

I flera fall framkom att jojken uppfattades som väsensfräm-
mande för kristet gudstjänstliv, av kulturella, historiska och 
religiösa skäl. ”Det er av kulturelle grunner”, förklarade en re-
presentant för kyrkan i Tana.24 ”Det har med historien å gjøre”, 
hävdade en kyrkorådsmedlem i Kautokeino.25 ”Både den sa-
miske historien og troen før kristendommen kom.” I några fall 
var referenserna till den dominerande kristendomstolkningen 
explicita. Kyrkorådets ordförande i Kåfjord uttryckte sig på 
följande sätt: ”I det læstadianske miljøet vi hører til, så har 
ikke joik hørt til i forsamlingen”.26

Flera av de intervjuade underströk att de inte uppfattade 
jojken som problematisk i sig, utan bara dess användning i 
kyrkliga sammanhang. Kyrkorådets vice ordförande i Kauto-
keino, Nils Henry Henriksen, gjorde följande uttalande: ”Vi 
læstadianere blir sett som motstandere av joik, men det er ikke 
riktig. Jeg tror de fleste kristne i Kautokeino har det samme 
syn som meg at de liker joik, men ikke til bruk i kirken.” Enligt 
Henriksen var orsaken till den restriktiva inställningen snarast 
jojkens speciella utformning. ”Joik er ikke tilpasset salmesang 
eller liturgien på noen måte. Den passer ikke inn. Joik er mer 
personpreget. Du joiker personer mer enn andre ting”.27 På 
en direkt fråga förnekade Henriksen bestämt att laestadianer 
skulle uppfatta jojken som ett hedniskt eller djävulskt uttryck. 

Längre söderut i Sápmi var kyrkans officiella inställning till 
jojken mer positiv, till exempel i Røyrvik i Nord-Trøndelag, där 
kyrkans representant menade att jojken var okontroversiell i 
kyrkliga sammanhang: ”Det er en musikkform som er viktig 
for den samiske befolkningen, og en uttrykksform, og som man 

23 NRK Sápmi, publicerat 2013-12-31, http://www.nrk.no/sapmi/joikeforbud-
i-mange-samiske-kirker-1.11443924 (2014-12-30).
24 NRK Sápmi, publicerat 2013-12-31, http://www.nrk.no/sapmi/joikeforbud-
i-mange-samiske-kirker-1.11443924 (2014-12-30).
25 NRK, Nordnytt, publicerat 2014-03-25, uppdaterat 2014-03-26, http://www.
nrk.no/nordnytt/kan-fortsatt-ha-konsert-i-kirka-1.11628049 (2014-12-30).
26 NRK Sápmi, publicerat 2013-12-31, http://www.nrk.no/sapmi/joikeforbud-
i-mange-samiske-kirker-1.11443924 (2014-12-30).
27 Vårt land, publicerat 2014-01-05, http://www.vl.no/kultur/avviser-at-joik-
er-hedensk-1.28297 (2014-12-30).
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kan bruke i kristne og kirkelige sammenhenger.”28 Att kyrkan 
intog en annan hållning till jojken inom det sydsamiska om-
rådet var väl känt bland de laestadianska nordsamerna, men 
det påverkade inte Henriksens inställning. ”Sørsamene prøver 
å tilpasse joiken i kirken slik som komponisten Frode Fjellheim 
gjør. Jeg har hørt de gudstjenestene, men jeg synes ikke de pas-
ser her i det hele tatt.”29

Under Tromsø internasjonale kirkefestival i månadsskiftet 
oktober-november 2014 arrangerades en debatt under temat 
”Jojk i kirka – fandens musikk eller gudegave?” Debattörerna 
var Ellen Andersdatter Oskal, som i tidningsreportagen pre-
senterades som samisk kulturbärare och Kautokeinosame, och 
Kjell Skog, som uppgavs vara tidigare präst med kustsamiskt 
påbrå. Kjell Skog uppträdde till försvar för jojkens plats i kyr-
kan:

Vi har vært vant til å høre at joik er hedensk, djevelsk og synd. 
Etter hvert aksepterte folk dette. Mange ble tvunget til å innse at 
joiken ikke hørte hjemme i Guds hus. I dag må vi tenke annerledes. 
For meg er det naturlig at joiken har sin plass i dagens kirke. Det er 
en del av den samiske kulturtradisjon som handler om menneskets 
liv og følelser.30

Ellen Andersdatter Oskal berättade att hon hade vuxit upp 
med jojk och att jojk var en del av hennes identitet och kul-
turarv.  Hon hade aldrig fått lära sig att det var synd att jojka. 
Däremot menade hon att jojken inte hade någon plats i kyrkan. 
”Jeg synes ikke den tradisjonelle kautokeino-joiken har noe å 
bidra med i kirkens liturgi. Joiken har ikke noe budskap som 
gjør at den passer i kirken. Den har ikke noe med kristendom 
å gjøre”.31

28 NRK Sápmi, publicerat 2013-12-31, http://www.nrk.no/sapmi/joikeforbud-
i-mange-samiske-kirker-1.11443924 (2014-12-30).
29 Vårt land, publicerat 2014-01-05, http://www.vl.no/kultur/avviser-at-
joik-er-hedensk-1.28297 (2014-12-30); se även Ellen Andersdatter Oskals 
uttalande i Vårt land, publicerat 2014-11-06, http://www.vl.no/kultur/joik-
h%C3%B8rer-ikke-hjemme-i-kirken-1.292531 (2014-12-30).
30 Vårt land, publicerat 2014-11-05, uppdaterat 2014-11-06, http://www.vl.no/
kultur/joik-h%C3%B8rer-ikke-hjemme-i-kirken-1.292531 (2014-12-30). Førs-
teamanuensis Torjer Olsen från Universitetet i Tromsø fungerade som moderator 
vid debatten.
31 Vårt land, publicerat 2014-11-05, uppdaterat 2014-11-06, http://www.vl.no/
kultur/joik-h%C3%B8rer-ikke-hjemme-i-kirken-1.292531 (2014-12-30).
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Den debatt om jojkens plats i kyrkan som drog igång med an-
ledning av Ole Edvard Antonsens konsert i Kautokeino kyrka 
2013 var ingalunda ny. I själva verket har frågan varit föremål 
för återkommande diskussioner genom åren. År 2010 ägde ex-
empelvis en intensiv debatt rum i det norska sametinget. Debat-
ten initierades av Trond Are Anti, som framförde sin åsikt att 
det jojkförbud som fanns i flera samiska församlingar borde 
upphävas. Hans uppfattning fick dock inte stå oemotsagd. Som 
diskussionen speglades i media, föreföll skiljelinjen gå mellan 
yngre och äldre sametingsrepresentanter. Marie Therese Nords-
letta Aslaksen uttalade sig på följande sätt:

Jeg tror at i denne saka er det en stor kløft mellom generasjonene. 
For oss unge er joiken et kulturuttrykk som vi er stolte av. Når jeg 
hører at joiken dømmes som synd, så undres jeg ikke lenger over 
at det er så mange tomme kirkebenker hver søndag.32

Att jojken skapar så intensiv konflikt i Nordnorge, hänger sam-
man med jojkens symbolvärde som uttryck för samisk kultur. 
Efter många år av förbud och förtryck har jojken rehabiliterats. 
Att jojka är inte längre belagt med skuld och skam, utan har 
blivit en positiv identitetsmarkör för många samer. Jojken är 
numera också ett etablerat kulturellt uttryck som röner stor 
uppskattning långt utanför samiska kretsar, inte minst tack 
vare flera framstående samiska artister. Att många församlingar 
fortfarande har ett jojkförbud som bygger på äldre tiders för-
dömande av jojken kan därför uppfattas som både provoce-
rande och kränkande.

Samtidigt visar uttalanden i pressen att motståndet mot jojk 
i kyrkan har en religiös bakgrund. Intressant nog hänvisar kyr-
kans representanter inte så ofta till att jojken skulle vara kopp-
lad till traditionell samisk religion och därmed vara syndig, 
hednisk eller djävulsk. Väl så vanligt är argumentet att jojken 
inte är en sakral musikform. Jojken kan således uppfattas som 
ett legitimt uttryck för samisk kultur, även om den utestängs 
från kyrkliga sammanhang. Därmed förefaller det snarare vara 
fråga om en gränsdragning mellan sakralt och profant – utifrån 
hur gränsen uppfattas inom en specifik religiös tradition. Nils 
Henry Henriksen i Kautokeino uttalar sig å de samiska laes-

32 NRK Sápmi, publicerat 2010-09-30, http://www.nrk.no/sapmi/kirkejoik-
splitter-samene-1.7315443 (2014-12-30).
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tadianernas vägnar: ”Det viktigste for oss er å høre Guds ord 
og pene salmesanger, ikke noe annet.”33 Det är således psalm-
sången som hör hemma i kyrkorummet, inte jojken. 

Samisk kontextuell teologi

Samisk kontextuell teologi och försoningsteologi represente-
rar försök att skapa utrymme för samisk erfarenhet inom en 
kristen tolkningsram. En av de mest tongivande teologerna är 
Tore Johnsen, generalsekreterare vid Samisk kirkeråd inom 
Den norske kirke sedan 2009.34Johnsen föddes år 1969 som 
son till en norsk kvinna och en nordsamisk man och växte upp 
i Østvold i sydöstra Norge. Först i slutet av 1980-talet blev 
han medveten om sitt samiska ursprung. Han utbildade sig till 
präst vid Menighetsfakultetet i Oslo och tog även examen i 
samiska språk. Därefter tjänstgjorde han som förkunnare inom 
Norges Samemisjon och arbetade även som församlingspräst 
i Finnmark. I ett antal år har han varit engagerad i samiska 
frågor inom Nord-Hålogaland stift, bland annat i arbetet med 
en samisk psalmbok och en strategiplan för samiskt kyrkoliv. 

Tore Johnsen har under lång tid arbetat med att utveckla 
både samisk kontextuell teologi och försoningsteologi. Jag har 
i andra sammanhang lyft fram Johnsens försoningsteologiska 
modell,35 och nöjer mig här med att presentera några drag i 
hans försök att formulera en samisk kontextuell teologi.

33 Vårt land, publicerat 2014-01-05, http://www.vl.no/kultur/avviser-at-joik-
er-hedensk-1.28297 (2014-12-30).
34 De följande uppgifterna om Tore Johnsen är framför allt hämtade från Olle 
Sundström, ”Reconstructing Religious Identity among the Sami of Scandina-
via: Christian Sami Contextual Theology in the 21st Century”, i Migration and 
the Remaking of Ethnic/Micro-Regional Connectedness, red. Takako Yamada 
& Toko Fujimoto (Osaka: National Museum of Ethnology, under utg.).
35 Se t.ex. Daniel Lindmark, ”Sanningen ska göra er fria: Kyrkan, samerna 
och historien”, i Religion: Konflikt och försoning, red. Lars Söderholm, Henrik 
Friberg-Fernros, Erik Lundgren & Hanna Stenström (Lund: Förbundet Kristen 
humanism, 2015), 83–93. Johnsen beskriver sin modell i Tore Johnsen, Jordens 
barn, Solens barn, Vindens barn: Kristen tro i et samisk landskap (Oslo: Ver-
bum, 2007), 100–112, och Tore Johnsen, ”Menneskers arbeid eller Guds gave? 
En teologisk drøfting av forsoning med henblikk på forsoningsprosesser i 
Sápmi”, i Erkjenne fortid – forme framtid: Innspill til kirkelig forsoningsarbeid 
i Sápmi, red. Tore Johnsen & Line M. Skum (Stamsund: Orkana, 2013), 13–31.
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Tore Johnsen presenterar tre olika modeller för kontextu-
ell teologi i anslutning till teologen Stephen B. Bevans. Mo-
dellerna representerar olika strategier för kontextualisering av 
det kristna budskapet. Översättningsmodellen strävar efter att 
göra budskapet begripligt inom ramen för den nya kulturen. 
Man försöker uttrycka budskapet genom begrepp, symboler 
och berättelser som redan finns inom kulturen. Tanken är att 
innehållet bevaras oförändrat – bara paketeringen är ny. 

Den antropologiska modellen utgår från tanken om guds-
närvaro i varje mänsklig kultur. Därför går det att finna spår av 
evangeliet i alla kulturer. Om översättningsmodellen handlar 
om att föra in evangeliet i en kultur – en rörelse från text till 
kontext – blir det inom den antropologiska modellen fråga om 
att upptäcka evangeliet inom kulturen och i ljuset därav läsa 
bibeltexten på nytt, dvs. en rörelse från kontext till text. 

Praxismodellen utgår också ifrån kontexten, men till skill-
nad från den kulturella kontexten, som står i fokus i den antro-
pologiska modellen, är det sociala och politiska förhållanden 
som står i förgrunden här. Målet är nämligen social förändring. 
Tanken är att Gud uppenbarar sig i historien och är fortsatt 
verksam i historien. Kristen tro handlar främst om att delta i 
Guds helande, försonande och frigörande verk i världen. Tolk-
ningsprocessen kan uppfattas som en cirkelrörelse från kontext 
till text till kontext. Med utgångspunkt i en kritisk analys av 
den sociala och politiska kontexten läses bibeltexten och den 
nya medvetenheten skapar en ny och frigörande praxis som 
åstadkommer social förändring.

Tore Johnsen har utvecklat sin kontextuella samiska teologi 
i en modern katekes, Jordens barn, Solens barn, Vindens barn: 
Kristen tro i et samisk landskap, där han anknyter till trosartik-
larna och bönepunkterna i Fader vår. Genomgående försöker 
han hitta beröringspunkter mellan klassisk kristen tro och tra-
ditionella samiska föreställningar. Han uppfattar modellerna 
inom den kontextuella teologin som komplementära och till-
lämpar dem alla tre parallellt med varandra. Ur ett samiskt kul-
turarvsperspektiv är det av intresse att lyfta fram Johnsens sätt 
att tillämpa ett kulturteologiskt betraktelsesätt, det vill säga 
hans försök att hitta spår av Gudsnärvaro i samisk kultur och 
historia. Han uttrycker följande principiella ståndpunkt:
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Gud har […] satt spor i alle folks historie (Am 9,7). I ethvert folks 
tradisjon finnes det et skjult gudsnærvær som inviterer til en van-
dring mot Kristus (Apg 17,27). Det er i dette perspektivet vi i fort-
settelsen skal se på de samiske tradisjonene […]. Også i samisk 
tradisjon finnes det elementer og meningsfulle symboler som evan-
geliet kan ”legges i”, eller uttryckes i forhold til.36

Man kan konstatera att Johnsen här börjar sitt resonemang 
i den kulturteologiska, antropologiska modellen men att han 
landar i översättningsmodellen.

När Johnsen behandlar den sjunde bönen i Fader vår, ”Fräls 
oss ifrån ondo”, för han fram tanken att den samiska natursy-
nen med respekt för allt levande och de osynliga väsen som fyl-
ler tillvaron rimmar väl med den kristna förvaltarskapstanken. 
Liknande synsätt kommer till uttryck också i behandlingen 
av första trosartikeln om Gud Fader och skapelsen, ”Jordens 
barn”. Den samiska kulturen präglas enligt Johnsen av en in-
sikt om människans beroende av naturen och en därmed sam-
manhängande vilja att lyssna till naturens röst och välsigna 
naturen för dess gåvor. 

I anslutning till andra trosartikeln om Guds son och åter-
lösningen, ”Solens barn”, påpekar Johnsen att symboler är kul-
turellt bestämda. I den bibliska världen i det varma och torra 
Mellanöstern fungerar vattenkällan som en bärande symbol för 
livets Gud. Inom den samiska kulturen fyller ljuset och värmen 
från elden och solen motsvarande funktion. I en samisk kon-
text blir det därför naturligt att lyfta fram att Kristus är värl-
dens ljus. Här anknyter Johnsen till samernas kvinnliga gudom 
Sáráhkká, som är knuten till motivkretsen sol, eld, livskälla och 
födelsehjälpare, ”förlossare”. På motsvarande sätt kan Kristus 
beskrivas som det livgivande ljuset och skaparen av nytt liv. 
Johnsen gör även en koppling till den samiske nåjden som en 
”hjälpare” som likt Kristus rör sig mellan den himmelska värl-
den, den jordiska världen och världen under jorden. Likt Kris-
tus fungerar nåjden som en förmedlare mellan de olika värl-
darna och bär bort människornas plågor. 

Johnsen kommer också in på den samiska jojken, som han 
uppfattar som ett kulturellt bestämt sångsätt som kan använ-
das för att prisa Gud, på samma sätt som Luther använde sin 

36 Johnsen, Jordens barn, Solens barn, Vindens barn, 35–36.
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tids sång och musik för att föra ut reformationens budskap. 
Samtidigt visar han förståelse för andra synsätt: 

For mange av våre gamle – spesielt i det nordsamiske området – 
ville joiken utvilsom ikke løfte til gudstjeneste. De ville tvert om 
følt seg ille berørt. Det ville vært et hinder for deres bønn og til-
bedelse. Det har jag respekt for. Det betyr imidlertid ikke at vi må 
dele deres syn [at] joiken i seg selv er uverdig eller upassende i 
møte med Gud.37

Johnsen uppfattar således en generationskonflikt i synen på 
jojkens plats i kyrkan. Som en förklaring till de äldres nega-
tiva inställning till jojk i kyrkan anför han den koppling mel-
lan alkoholförtäring och jojkande som uppstod på grund av 
prästers tidiga fördömande av jojken. Förbudet gjorde att folk 
så småningom bara vågade jojka efter att ha druckit. ”Dermed 
ble joiken med tiden assosiert med fyll. Det är først og fremst 
koblingen mellom joik og alkohol som gjør at joiken har vært 
problematisk for senere generasjoner kristne samer.”38 Johnsen 
försöker alltså förstå det kyrkliga jojkmotståndet som en kul-
turkonflikt, där jojken kom att placeras i ett profant rum, långt 
ifrån det sakrala.

När Johnsen vill ge jojken en plats i kyrkliga sammanhang, 
hänvisar han också till den samiske prästen Johan Märak i 
Jokkmokk, som inte bara själv jojkat i kyrkliga sammanhang, 
utan också fört vidare en kristen jojktradition.  I Märaks barn-
dom förekom ett antal jojkar med kristet innehåll, av vilka joj-
ken ”Jubmel Ahtje vuolle” till Gud Fader var känd i ett större 
område.39

Inom ramen för sin kontextuella teologi urskiljer Tore 
Johnsen gudsnärvaro också i den traditionella samiska kultu-
ren. Skillnaden mellan den kristna och den samiska religionen 
blir därmed inte en artskillnad, utan en gradskillnad. Medan 
äldre tiders fördömande byggde på upprättandet av en art-
skillnad genom kategorier som kristet-hedniskt, gudsdyrkan-
avgudadyrkan och gudomligt-djävulskt, är det för Johnsen 
samma Gud som uppenbarar sig i den kristna bibeln och i de 
samiska föreställningarna. Spåren av Gud är bara olika tydliga. 
Eftersom Johnsen ser paralleller till Kristus i både nåjden och 

37 Johnsen, Jordens barn, Solens barn, Vindens barn, 138.
38 Johnsen, Jordens barn, Solens barn, Vindens barn, 134.
39 Johnsen, Jordens barn, Solens barn, Vindens barn, 135.
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Sáráhkká – och således tolkar in samisk kult och mytologi i den 
kristna föreställningsvärlden – är det inte att förvåna att han 
betraktar jojkandet som okontroversiellt. Genom att hänvisa 
till att Luther använde profana sångers melodier till psalm-
koraler, hävdar Johnsen att jojkandet är ett lika neutralt sång-
sätt som kan användas i både profana och sakrala samman-
hang. Hänvisningen innebär dessutom att jojkande i kyrkorum 
ges indirekt sanktion från lärofadern Martin Luther. Johnsen 
tar visserligen upp motståndet mot jojkandet, men han tolkar 
detta som kopplat till jojkande under berusning. Han berör 
aldrig den långa traditionen av kyrkliga företrädares fördö-
mande utifrån teologiska argument, där jojkandet betraktades 
som nära förbundet med samisk tro och rit. 

Kyrkan och jojken i Sverige

Den forskare som har skrivit mest om jojkande i relation till 
kristna kyrkor i Sverige är etnologen Krister Stoor. Han är 
uppvuxen med jojk och uppträder själv som jojkare i olika 
sammanhang. Han föddes i Kiruna 1959, men är sedan 1983 
bosatt i Umeå. Efter studier på kulturvetarlinjen disputerade 
han i etnologi vid Umeå universitet på avhandlingen Juoigan-
muitalusat – Jojkberättelser: En studie av jojkens narrativa 
egenskaper. Han är anställd som universitetslektor vid Umeå 
universitet, där han undervisar och forskar vid Institutionen för 
språkstudier/Samiska.

Jojkens historia ser inte särskilt annorlunda ut i Sverige än 
i Norge. Hårda fördömanden med hänvisning till avgudadyr-
kan, trolldom och vidskepelse utmärkte prästernas syn på joj-
ken från 1600-talet till 1900-talet. Samtidigt har enskilda präs-
ter gjort viktiga kulturgärningar genom att samla in och bevara 
jojkar. I dag kan Svenska kyrkans inställning till jojkande va-
riera mellan olika församlingar. Krister Stoor menar att vissa 
kyrkliga lokaler fortfarande är stängda för den som vill jojka.40 

40 Fortsättningsvis kommer jag att bygga min framställning på den artikel 
som Krister Stoor har skrivit för vitboksprojektets räkning (Stoor, ”Kyrkan och 
jojken”). Utöver artikeln i vitboksantologin har Stoor bland annat skrivit av-
handlingen Juoiganmuitalusat – jojkberättelser: En studie av jojkens narrativa 
egenskaper (Umeå: Samiska studier, 2007) och artikeln ”Jojkar i kyrkan”, i Jag 
är same, red. Britta Lindgren Hyvönen, Christian Richette & Ingrid Sjökvist 
(Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund, 2011), 44–51.



102

Utöver de teologiskt grundade fördömandena har jojken också 
avvisats av estetiska skäl. Exempelvis bröderna och prästerna 
Lars Levi och Petrus Laestadius anlade estetiska synpunkter på 
jojken. Lars Levi menade visserligen att jojken inte uppvisade 
”det minsta spår till Rythm” men att den inte helt saknade ”po-
etisk lyftning”. Brodern Petrus är dock mer positiv till jojken i 
sin Journal:

De äro högst uttrycksfulla naturläten, att jag så må säga, men låta 
för Svenska öron vanligen högst vidriga, ehuru, af goda röster af-
sjungna, de ändå ej sakna ett visst behag. Vid ett sådant här gladt 
samqväm utgjuter hvar och en sina känslor i sång; den ena faller 
ofta den andra om halsen, så hålla de hvarandra omfamnade ofta 
länge, tala och svara hvarandra med sång, gråta understundom, 
af sorg eller glädje, eller båda blandade: menniskan framlyser helt 
oförborgad.41

Bröderna Laestadius uttalanden om jojken ska förstås mot 
bakgrund av den hårda estetiska kritik som andra bedömare 
hade levererat. Det handlar om resenärer som Guiseppe Acerbi 
och Gustav Peter Blom. I förhållande till dessa kan bröderna 
Laestadius sägas ha uppvärderat den samiska jojken, inte minst 
Petrus, som uppfattade dess djupt mänskliga och kommunika-
tiva aspekter. 

Hur har man då inom den laestadianska väckelsen i Sve-
rige förhållit sig till jojken? Krister Stoor menar att det vis-
serligen fortfarande florerar en uppfattning om jojken som ett 
syndigt sätt att sjunga. Samtidigt pekar han på det förhållan-
det att jojken i dag står som starkast inom laestadianismens 
kärnområden längst i norr. Laestadianismen har aldrig haft 
någon utbredning i de södra delarna av Sápmi, där jojken till 
stor del har försvunnit. Stoor hävdar därför att den statliga 
assimilationspolitiken har utgjort ett större hot mot jojken. Joj-
kens utbredningsmönster tolkar Stoor som att laestadianismen 
inte har haft någon avgörande betydelse för jojkens ställning, 
trots att han lyfter fram exempel på tämligen kategoriska för-
dömanden från vissa laestadianpredikanter.  Stoor hänvisar 
till jojkupptecknaren Karl Tirén, som år 1911 noterade i sin 
dagbok: ”Den 22 juli anträddes hemresan med nattåget, och 

41 Petrus Læstadius, Journal för första året af hans tjenstgöring såsom mission-
aire i lappmarken (Stockholm: Zacharias Hæggström, 1831; faksimilutgåva: 
Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet, 1977), 84.
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befanns min samling lappska melodier hafva ökats från 130 till 
302 st under årets resor, oaktat jag nästan uteslutande forskat 
bland laestadianer”.42 Det finns till och med exempel på att 
laestadianpredikanter lärt ut jojkar till andra personer. 

Till det mest intressanta i Krister Stoors artikel hör de ex-
empel han lyfter fram på kristet innehåll i jojkar från olika 
tider och olika delar av Sápmi. I trakterna kring Arjeplog har 
det varit mycket vanligt att man jojkat till prästerna, till Gud 
Fader, jungfru Maria eller till Jesus Kristus. Jojkarna till jung-
fru Maria kan ha en äldre bakgrund i jojkar till den samiska 
kvinnliga gudomen Sáráhkká. Också inom det laestadianska 
området har det upptecknats jojkar till den himmelske fadern 
och till präster som Lars Levi Laestadius. Det finns också mer 
generella prästjojkar som ibland kunde riktas till en specifik 
präst:

Bok, bok i hand
Flitig att lära (ur boken)
Runt om i församlingen
i skogar och berg
bok, bok i hand
vi äro så glada att höra
vårt modersmål43

En annan variant:

Vi lappar äro mycket glada
att få höra Guds ord på vårt eget språk
Vår höga fader har sändt honom
Han har omsorg om både det andliga och
det jordiska44

Prästjojkarna lyfter alltså fram prästernas flit och omsorg och 
deras förmåga att kommunicera på samiska.

Sedan 1990-talets början har jojken allt oftare bjudits in 
i Svenska kyrkans gudstjänstlokaler, påpekar Krister Stoor. 
Johan Märaks jojkande vid kyrkomötets öppnande 1993 bil-
dade startpunkten för en mer välkomnande syn på samernas 

42 Karl Tiréns dagböcker (1911), Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i 
Umeå (DAUM) 46 (citerat efter Stoor, ”Kyrkan och jojken”).
43 Karl Tiréns dagböcker (1914–1915), DAUM 39 (citerat efter Stoor, ”Kyr-
kan och jojken”).
44 Karl Tiréns dagböcker (1914–1915), DAUM 37 (citerat efter Stoor, ”Kyr-
kan och jojken”).



104

traditionella sångsätt. Exempelvis har samiska mässor arbetats 
fram, där jojken har fått ett viktigt utrymme.

Krister Stoor har skrivit en vetenskaplig artikel om jojkan-
dets historia under 1900-talet i den svenska delen av Sápmi. 
Hans val av perspektiv gör dock att artikeln också kan uppfat-
tas som ett inlägg i en diskussion om jojkandets plats i kyrk-
liga sammanhang. Genom att Stoor tonar ned det teologiska 
motståndets betydelse för jojkandets tillbakagång och i stället 
fokuserar på jojkar med ett tydligt kristet innehåll, kan artikeln 
betraktas som ett försök att visa att jojkande är förenligt med 
kristen tro och att det så har varit sedan århundraden tillbaka. 
Även om detta inte skulle vara Stoors avsikt med artikeln, kan 
den läsas och användas på detta sätt.

Jojken och gränsen mellan sakralt och profant

Den nordnorska debatten om jojkandet ger kunskap om vilka 
argument som förs fram i det offentliga samtalet om jojkens 
plats i kyrkorum och gudstjänstliv. I debatten hänvisar man 
visserligen till tradition och historia,45 men det är sällan som 
jojkande misstänkliggörs genom kopplingar till traditionell sa-
misk religion. I stället betonar flera av dem som vill hålla jojken 
utanför kyrkorummet, att jojken är ett legitimt uttryck för sa-
misk kultur men att den däremot inte är en sakral musikform. 
I jojkdebatten blir det därmed en gränsdragning mellan sakralt 
och profant, där jojken placeras i ett profant rum. 

Tore Johnsens samiska kontextuella teologi syftar till att 
förena samisk kultur med modern kristendomstolkning. I lik-
het med vissa debattörer i den nordnorska jojkdebatten upp-
fattar Johnsen jojkandet som ett profant sångsätt. Skillnaden 
är att Johnsen anser att även profan musik kan ha en plats i 
sakrala sammanhang. Detta gör han genom att hänvisa till att 
Martin Luther använde profan musik till sina psalmer. Johnsen 
går inte in på den långa historien av teologiska fördömanden 
av jojkandet, och den nordnorska jojkdebatten visar att teolo-
giska fördömanden inte heller utgör några frekventa argument 
som han skulle behöva tillbakavisa.

Liksom Tore Johnsens behandling av jojkandet i sin kon-

45 Om exempel på detta, se nästa avsnitt.
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textuella teologi kan Krister Stoors vetenskapliga artikel om 
kristna inslag i traditionella jojkar i Sverige sägas bygga broar 
mellan samisk och kyrklig kultur. Också Stoor avstår nästan 
helt från att skriva om teologers fördömande av jojkande. I 
stället lyfter han fram den starka tradition av jojkar till Gud 
Fader, Jesus Kristus, jungfru Maria och enskilda präster som 
har funnits i stora delar av det samiska området. Även om Stoor 
har skrivit en vetenskaplig artikel, är det möjligt att läsa och 
använda den som ett konstruktivt bidrag till en pågående dis-
kussion om jojkens plats i kyrkorum och gudstjänstliv. I stället 
för att betona jojkens profana karaktär, vilket uppenbarligen 
kan ge argument för både uteslutning från eller inbjudan till 
kyrkorum och gudstjänst, visar Stoor att jojkandet sedan lång 
tid tillbaka har ägt rum i ett kristet, sakralt sammanhang.

Historiebruk som innehåll och sammanhang

I de tre delundersökningarna framträder olika typer av histo-
riebruk. Jag kommer här att diskutera hur historiebruket för-
håller sig till aspekterna innehåll (content) och sammanhang 
(context). Syftet är att problematisera begreppet religiöst his-
toriebruk. De exempel som anförs representerar också olika 
typer av berättelser i Jörn Rüsens typologi: den traditionella, 
exemplariska, kritiska respektive genetiska berättelsen. De 
olika berättelsetyperna presenteras efterhand.46

Vad är det då som är historiebrukets innehåll i delunder-
sökningarna om jojken? Det är visserligen själva jojkandet som 
står i centrum för de historiska referenserna, men hänvisning-
arna till historien är vidare än så. I den nordnorska jojkde-
batten refererade representanter för de lokala församlingarna 
på olika sätt till historien. En kyrkorådsmedlem i Kautokeino 
menade att jojkmotståndet hade att göra med historien. ”Både 
den samiske historien og troen før kristendommen kom”. Här 
kopplas jojken alltså samman med den förkristna samiska re-
ligionen. En annan hänvisning till historien gäller traditionen 
inom det laestadianska sammanhang där sagespersonen var 
verksam: ”I det læstadianske miljøet vi hører til, så har ikke 

46 För en samlad presentation, se avsnittet ”Religiöst historiebruk som be-
grepp” ovan. För en tillämpning av berättelsetypologin på retrospektiva prak-
tiker, se Lindmark, ”Historiebruk i retrospektiva praktiker.”
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joik hørt til i forsamlingen”. I båda dessa exempel hänvisar 
personerna till vad de uppfattar som religiösa förhållanden. 
Historiebruket har alltså ett religiöst innehåll. Hur ska vi då 
förstå det sammanhang där det aktuella historiebruket före-
kommer? Ett sätt att svara på den frågan är att utgå ifrån att 
det i båda fallen handlar om representanter för lokala försam-
lingar inom Den norske kirke. Därmed skulle sammanhanget 
kunna betecknas som religiöst. Spelar det då någon roll att ut-
talandena gjordes i media och att de intervjuade personerna 
förmodligen var medvetna om att deras sätt att referera till his-
torien skulle nå fler än de egna församlingarnas medlemmar? 
Om vi betraktar mediescenen som det primära sammanhanget, 
är det alltså bara innehållet som gör att historiebruket i dessa 
två exempel kan kallas religiöst.

De anförda exemplen kan sägas representera den traditio-
nella berättelsen i Jörn Rüsens typologi. Det är behovet av be-
kräftelse som den berättelsetypen svarar mot genom att skapa 
kontinuitet och legitimera rådande normer. Hänvisningar till 
hur det alltid har varit som argument för hur det ska fortsätta 
att vara framstår som typiska för berättelser av det slaget. Ma-
terialet från den nordnorska jojkdebatten innehåller emellertid 
även andra typer av berättelser. Här skulle jag vilja lyfta fram 
ett exempel på en kritisk berättelse. Det som utmärker den är 
att den tillgodoser ett behov av ifrågasättande genom att an-
föra avvikande erfarenheter och kritiska exempel ur historien.

Den kritiska berättelsen representeras av den förre prästen 
Kjell Skogs uttalande till förmån för jojkens plats i kyrkan. 
Hans hänvisning till historien förtjänar epitetet kritisk berät-
telse genom att den pekar ut förhållanden som har rått men som 
måste ändras: ”Vi har vært vant til å høre at joik er hedensk, 
djevelsk og synd. Etter hvert aksepterte folk dette. Mange ble 
tvunget til å innse at joiken ikke hørte hjemme i Guds hus. I dag 
må vi tenke annerledes.” Hur ska vi då förstå detta historiebruk 
utifrån aspekterna innehåll (content) och sammanhang (con-
text)? Hänvisningen till historien avser äldre tiders teologiska 
fördömande av jojken, och därmed är innehållet att beteckna 
som religiöst, även om den kritiska berättelsen underkänner 
synsättet och i stället lyfter fram jojken som en del av en samisk 
kulturtradition som handlar om människors liv och känslor. 
Uttalandet fälldes under en debatt på en internationell kyrko-
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festival, varför sammanhanget bör betecknas som religiöst.
Hur ska vi då förstå Tore Johnsens argumentering för jojkens 
plats i kyrkan? Jag skulle vilja hävda att den åtminstone i ett 
fall uppvisar den exemplariska berättelsens karaktäristika. En-
ligt Jörn Rüsen svarar en dylik berättelse mot behovet av re-
gelbundenhet genom att peka på förebilder i historien och där 
hämta konkreta råd för handling i nuet. Det är Johnsens hän-
visning till Luthers användning av profana sångers melodier 
som psalmkoraler som representerar denna typ av berättelse. 
Luthers förhållningssätt till profan musik framställs alltså som 
ett efterföljansvärt exempel. Eftersom historiebrukets innehåll 
gäller en företeelse i kyrkohistorien, och dess sammanhang 
utgörs av en modern katekes, måste historiebruket betecknas 
som religiöst ur båda aspekterna.

Det sista exemplet gäller Krister Stoors artikel om samisk 
jojktradition i Sverige. Som berättelsetyp ansluter den snarast 
till den genetiska berättelsen i Jörn Rüsens typologi. Denna 
berättelsetyp svarar mot ett behov av förändring genom att 
framhäva det föränderliga i historien, där händelser förutsät-
ter tidigare händelser. Historievetenskapliga texter är ofta av 
denna karaktär. Går det då att tolka Stoors vetenskapliga text 
som uttryck för ett historiebruk? Ja, det menar jag. Även om 
argumentationen inte är så explicit som i de exempel som be-
handlats ovan, kan Stoors artikel läsas som ett debattinlägg till 
förmån för jojkens plats i kyrkan. Det historiebruk som aktua-
liseras i den ”argumentationen” måste betecknas som religiöst 
ur en innehållslig aspekt: det är hänvisningarna till jojkar med 
kristet innehåll som utgör historiebrukets innehåll. Eftersom 
artikelns publiceringskanal är en vetenskaplig antologi, kan 
”argumentationen” sägas ha skett i ett icke-religiöst samman-
hang. Samtidigt ingår den aktuella antologin i ett vitbokspro-
jekt av kyrklig uppdragskaraktär inom ramen för en teologisk 
försoningsagenda, varför många läsare torde tillhöra ett kyrk-
ligt sammanhang. 

Vad är det då som framträder vid en indelning av det re-
ligiösa historiebruket i olika kategorier utifrån innehåll och 
sammanhang? För det första kan exemplen sägas illustrera 
problemen med att entydigt definiera det sammanhang där his-
toriebruket äger rum. Att enskilda aktörer har kyrkliga upp-
drag kvalificerar inte per automatik deras historiebruk som re-
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ligiöst. Omvänt kan budskapet främst vara avsett för den egna 
religiösa gemenskapen, även om uttalandena görs i allmänna 
medier. På motsvarande sätt kan ett vetenskapligt sammanhang 
användas som en arena för inspel mot religiösa gemenskaper. 
Många sammanhang kan alltså vara svåra att definiera, och 
dessutom kan en och samma aktör ingå i olika sammanhang, 
varför det kan vara svårt att särskilja vilket sammanhang som 
historiebruket ska förstås inom. 

Svårigheterna med att entydigt fastställa i vilket samman-
hang ett historiebruk äger rum, aktualiserar Jakob Dahlbackas 
argumentering för att Anders Svedbergs historiebruk riktade 
sig till en kristen österbottnisk minnesgemenskap trots att 
Svedberg utövade sitt historiebruk i läroböcker och profana 
tidskrifter. Dahlbacka har alltså brottats med motsvarande 
problem och valt lösningen att betrakta den religiösa minnes-
gemenskapen som det primära sammanhanget för Svedbergs 
historiebruk. Som ett argument för detta val hänvisar Dahl-
backa till att kristendomen vid denna tid fungerade som alla 
människors grundberättelse i det aktuella området. Ska vi 
förstå Dahlbackas argumentering så att han gör en dygd av 
nödvändigheten, eller finns det sakliga skäl för att inta en så 
pragmatisk hållning? I stället för att gå in i en diskussion av de 
österbottniska sakförhållandena kommer jag att tillämpa reso-
nemanget på de olika typerna av historiebruk som kan iden-
tifieras i de tre undersökningarna av synen på jojkens plats i 
kyrkan.

Ett möjligt sätt att förstå de olika typerna av historiebruk 
är att betrakta den nordnorska jojkdebatten, Tore Johnsens be-
handling av jojken inom samisk kontextuell teologi och Kris-
ter Stoors vetenskapliga framställning om samisk jojktradition 
med kristet innehåll i Sverige som delar av en och samma dis-
kussion. Oavsett i vilket sammanhang som argument förs fram 
med stöd av historien, är det samma övergripande fråga som 
behandlas: Har jojken något existensberättigande i kyrkorum 
och gudstjänstliv? Med detta betraktelsesätt skulle alla inlägg i 
den diskussionen kunna sägas ske i ett religiöst sammanhang, 
och allt historiebruk skulle därmed kunna uppfattas som reli-
giöst, oavsett dess innehåll.

Riskerar då inte undersökningen att förlora i analytisk 
skärpa, om forskaren avhänder sig möjligheten till en tydligare 
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uppdelning av det religiösa historiebruket i olika kategorier? 
Den frågan är relevant bara om distinktionerna mellan histo-
riebrukets religiösa respektive icke-religiösa sammanhang och 
innehåll är betydelsebärande. Min uppfattning är att distink-
tionerna verkligen är betydelsefulla och att det just därför är 
viktigt att komma fram till en rimlig förståelse av var grän-
serna bör dras. I många fall kan det vara motiverat att göra en 
tydlig distinktion mellan olika sammanhang i syfte att komma 
åt skillnader i historiebrukets innehåll och funktion, men i det 
aktuella fallet är källmaterialet för litet och skillnaderna för 
oklara för att en finfördelad kategoriindelning ska bli menings-
full. Risken är att undersökningen inte kommer längre än till 
en sortering av historiebruket i olika kategorier. När de skif-
tande företeelser som är föremål för analys i de tre delstudi-
erna uppfattas som delar av en och samma diskussion, kan i 
stället andra aspekter hamna i fokus för analysen, till exempel 
de olika berättelsetyper som förekommer i materialet och vad 
de säger om det religiösa historiebruket. Om vi ska tillspetsa 
resonemanget, kan vi säga att det är viktigare att aktörernas 
gränsdragningar framträder än forskarens.

Religiöst historiebruk som berättelse om 
kontinuitet och förändring

Som framgått av föregående avsnitt är Jörn Rüsens fyra berät-
telsetyper tydligt representerade i materialet. Typologin fram-
häver olika sätt att förbinda nuet med det förflutna, och av-
slutningsvis skulle jag vilja koppla de olika berättelsetyperna 
till den gränsdragning mellan sakralt och profant som är ett 
dominerande tema i artikeln. Det är särskilt aspekterna konti-
nuitet och förändring som jag kommer att uppmärksamma här.
Den traditionella berättelsen används i den nordnorska jojkde-
batten för att motivera en skarp gräns mellan sakralt och pro-
fant genom att placera jojken utanför kyrkan. Eftersom jojken 
tidigare inte har varit välkommen i kyrkan, ska den fortsätta 
att hållas utanför. Det dominerande förhållningssättet bland 
dem som vill hålla jojken utanför kyrkan är annars att jojken i 
sig är ett legitimt uttryck för samisk kultur, men att den inte är 
någon sakral musikform. Den traditionella berättelsen skärper 
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gränsen ytterligare genom att aktualisera en lång historia av 
tydlig åtskillnad. I det ena av de två exemplen hänvisas således 
till traditionen inom den laestadianska väckelsemiljön, medan 
skiljelinjen i det andra exemplet understryks ännu kraftigare 
genom att jojken kopplas till den förkristna tron.

Den kritiska berättelsen ifrågasätter det tidigare fördö-
mandet och öppnar för nya förhållningssätt. Medan den tra-
ditionella berättelsen således framhäver historiens kontinui-
tet, bygger den kritiska berättelsen på diskontinuitet. Det är 
skillnaderna och inte likheterna mellan då och nu som står i 
fokus för historiebruket i den kritiska berättelsen. I den förre 
prästen Kjell Skogs debattinlägg formuleras diskontinuiteten 
mycket tydligt: ”I dag må vi tenke annerledes.” Den kritiska 
berättelsen erkänner alltså det som uppfattas som problema-
tiskt i historien, men den tar avstånd från detta och föreslår nya 
handlingsalternativ. Även den kritiska berättelsen innehåller en 
historisk konstant: jojken har alltid varit ett legitimt uttryck för 
samisk kultur. Det är bara de felaktiga uppfattningarna om den 
som ska förändras.

Tore Johnsens exemplariska berättelse lyfter fram föredöm-
ligt handlande i historien som vägledning för den dagsaktuella 
situationen. På samma sätt som Martin Luther satte profan 
musik till psalmtexter, kan jojken användas i kyrkliga samman-
hang. Sångsätten är i sig neut rala och bör inte bli föremål för 
uppdelning i sakralt och profant. Den exemplariska berättelsen 
kan alltid ifrågasättas med stöd av motexempel. För att fungera 
måste exemplen därför vara auktoritativa. Hänvisningen till 
Luthers agerande gör att den exemplariska berättelsen förbätt-
rar sina möjligheter att övertyga i ett sammanhang där Luther 
utgör en auktoritet. På samma sätt som den kritiska berättel-
sen kan den exemplariska berättelsen stå för diskontinuitet: 
exemplen behöver inte vara representativa för hur frågan har 
hanterats i historien, utan kan snarare utgöra motexempel som 
framställs som efterföljansvärda.

Den genetiska berättelsen är den mest öppna berättelsen, 
där det kan vara svårt att urskilja något tydligt argument. Men 
även den genetiska berättelsen, som framhäver historisk ut-
veckling, kan representera ett historiebruk. Krister Stoors un-
dersökning av jojktraditionen i Sverige lyfter fram de många 
jojkarna med kristet innehåll. Förändringsaspekten framträder 
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inte minst i hur jojkandet har utvecklats under kristendomens 
påverkan och hur kyrkor har förändrat sin inställning till joj-
ken. Samtidigt kan tydliggörandet av den långa historien av 
jojkande med kristet innehåll uppfattas som en betoning av 
kontinuitetsaspekten. Under lång tid har samer ägnat sig åt joj-
kande med kristet innehåll. Därför kan jojken inte utestängas 
ur kyrkorum och gudstjänstliv med hänvisning till att det är ett 
profant sångsätt. 

Det är alltså motståndarna till jojk i kyrkorum och guds-
tjänstliv som i sitt historiebruk står för den traditionella berät-
telsen och dess betoning av kontinuitet. Det historiebruk som 
kommer till uttryck i de övriga tre berättelsetyperna lämnar 
stöd för jojkens plats i kyrkan. Intressant nog kan dessa kri-
tiska, exemplariska och genetiska berättelser aktualisera både 
kontinuitets- och förändringsaspekter. Även ett historiebruk 
som används till stöd för en önskvärd förändring kan alltså 
lyfta fram historiska förhållanden av lång kontinuitet. Det av-
görande är vad som ska bevaras oförändrat och vad som ska 
förändras.
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