Samiska ceremonitrummors inre
och yttre värld
En studie av två goavdát och deras museala
representation

Av: Maria Nordvall
Handledare: Charlotte Bydler
Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande
Masteruppsats 30 hp
Konstvetenskap | HT terminen 2017
(Frivilligt: Programmet för xxx)

Maria Nordvall

Abstract
This essay examines the represention of sami drums (goavdát) at museums in Sweden. I
performed a case study of two exhibitions at different museums, focusing especially on one
drum in each. The museums consisted of Nordiska museet in Stockholm and Ájtte – Swedish
mountain and sami museum in Jokkmokk. The purpose was to examine them from a viewpoint
based on the perception of a both historical and ongoing situation of colonialism of the sami
people. The motivation to study museums derives from the idea that museum possesses an
ability to create value. In combination with the exhibition I also studied the original function of
the drums and interpreted the images on them. The investigation showed diffrent problematic
issues in the exhibitions: Ájtte has a deficiency of space which complicates a dialog between
the drum and the visitor. Nordiska museet creates a conception of the drums as reduced to a
central object in a colonial process without any concerns of the native use. This results in an
urge to either establish new exhibitions or updated the ones that already exist since the museums
are part of creating a picture of sami identity for the public and therefore - creates value.

Populärvetenskaplig sammanfattning
Den här uppsatsen undersöker den museala representationen och gestaltningen av samiska
ceremonitrummor (goavdát) i Sverige. Metoden har varit fallstudier av två utställningar med
särskilt fokus på en goavddis i varje. Undersökningsobjekten bestod av utställningen Sápmi:
om att vara same i Sverige (2007-pågående) på Nordiska museet i Stockholm samt Trumtid – i
livets famn(2002-pågående) på Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Arbetet har
utgått från två ståndpunkter: en historisk kolonialism av Sápmi likväl som fortgående koloniala
praktiker, samt att museet som sådant har en förmåga att skapa värde. I kombination med
analyser av utställningarna har jag tolkat bilderna på trumskinnen. För att undvika att placera
dem inom strikt koloniala kontexter har tolkningarna utgått från förkristna samiska
världsuppfattningar. Studien upptäckte olika problem hos utställningarna; Nordiska museet
skapar en bild av goavdát som reducerad till centrala objekt i koloniala processer, utan hänsyn
till ursprunglig användning eller perspektiv. Ájtte fysiska placering av trummorna och dess
dova belysning försvårar en dialog mellan besökare och föremål. Det resulterar i en uppmaning
till museerna att se över utställningar då museerna är centrala producenter av bilden om samisk
identitet för allmänheter och därför – skapar värde.

Nyckelord:
Samisk kultur, Ceremonitrummor, Goavddis, Museum, Utställning, Kolonialism, Nordiska
museet, Ájtte
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1. Inledning
Under min uppväxt i Gällivare då jag aktivt tog del av samisk kultur och renskötsel, talades det
ibland om goavdát, eller som det i folkmun kallades: »trolltrummor«. 1 Den benämningen har
kommit att bli så djupt rotad att när jag berättade för mina släktingar om min forskning inom
den konstvetenskapliga disciplinen och att den kretsade kring samiska ceremonitrummor –
möttes jag med frågande ögon och en stunds tystnad. ”Jaha, du menar trolltrummor Maria?”
Det är inte allt för länge sedan jag själv fått kunskap om att begreppet ”trolltrumma” kan
härledas till koloniala praktiker och trots den respekt som finns hos samer för trummorna
tituleras de fortfarande så. Den aktning som omger goavdát har kommit till uttryck i olika
situationer i samband med min forskning om trummorna: släktingar som vänligt varnat mig om
att vara försiktig, då fel hantering av dem kan bringa otur. Det antyder att ett särskilt
förhållningssätt till goavdát finns, som särskiljer dem från andra föremål och tillskriver dem
hänsyn. Därför vill jag argumentera för att benämningen trolltrumma inte medvetet används
nedsättande, utan är en konsekvens av århundraden av koloniala praktiker som syns inte minst
i språkbruket. Religionshistorikern Rolf Christofferson, som har bidragit med viktig forskning
om den samiska kulturen lyfter också denna problematik och menar att begreppet trolltrumma
är: ”[...]en pejorativ benämning som tillskriver den samiska kulturen negativa särdrag.”2 I ord
och rätten att benämna går maktstrukturer att urskilja. Därför väljer jag att inte kalla trummorna
för trolltrummor och uppmanar andra, samer likväl som icke-samer att benämna dem med deras
ursprungliga samiska termer, eller som ”ceremonitrummor”. För genom att upprepa en kolonial
benämning eller epitet reproduceras också en särskild betydelse av dem, som jag i likhet med
Christoffersson, menar har en negativ innebörd och därmed även fungerar nedvärderande för
samiska kulturarv – vilket också denna studie kommer belysa.
De samiska materiella kulturarven som ceremonitrummor och dess tillbehör visare och
hammare, har under århundradena tillskrivits olika värden och bemötts på skiftande sätt. Under
1600-talet uppfattades den samiska religionen av missionärer och präster som avgudadyrkan
som systematiskt var nödvändig att få bukt med. Goavdát blev under den tiden en av de yttersta

1

Goavdát (plural) och goavddis (singular) är den nordsamiska benämningen på ceremonitrummorna, som
genomgående kommer användas i detta arbete tillsammans med den svenska varianten trumma och
ceremonitrumma. Att just den nordsamiska formuleringen används här beror på att nordsamiska är den form
av samiska som flest samer talar.
2
Rolf Christoffersson, ”Svenska kyrkan och samiska trummor”, De historiska relationerna mellan Svenska
kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi, band 2 / [ed] Daniel Lindmark, Olle Sundström, Skellefteå: Artos
& Norma bokförlag, 2016, s. 674.
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symbolerna för trolldom och begrepp som ”djävulens bibel” förekom i beskrivningen av dem. 3
Under perioder var bruket av trummorna belagt med dödsstraff, vilket understryker hur central
missionärerna uppfattade dess placering inom den samiska kulturen och religionen. Svenska
präster och ämbetsmän konfiskerade eller förstörde hundratals, kanske tusentals av
ceremonitrummorna. 4
Mot slutet av 1700-talet och 1800-talet kom detta att förändras, istället ansågs de vara
eftertraktade samlarobjekt för eliter i Sverige och andra delar av Europa. Mårten Snickare,
professor i konstvetenskap, påvisar genom inventarieförteckningar att trummorna kom att bli
”ett närmast obligatoriskt inslag i svenska stormäns konstkammare eller rustkammare.” 5
Kring sekelskiftet 1800-1900 väcktes en nyfikenhet för traditionell religion före kristendomens
inträde i Norden. Den kom även att inkluderade den ursprungliga samiska religionen, således
också goavdát. Trummorna blev föremål för ett etablerat intresse inom akademin, bland annat
genom inventeringar vid olika institutioner så som Historiska museet och Nordiska museet.6
Den icke-samiska inställningen om trummorna och deras bruk har således varit föränderlig
under historien. Från att de betraktas som symbolen för trolldom, till att bli åtråvärda
samlarobjekt och slutligen vara föremål för dokumentationsintresse. Idag har de blivit viktiga
symbolföremål när Sametinget under 2000-talet drivit frågor om av vem, var och hur det
samiska kulturarvet ska representeras och förvaltas. Goavdát har också stor betydelse för
samiska konstnärer och kulturarbetare och även här tenderar dem att fungera som en sorts
metafor för den samiska kulturen.7 Goavdát har blivit en symbol för samer att enas kring. Men
vad som är gemensamt under historiens gång, hävdar jag, är närvaron av en kolonial kontext.
Rätten att definiera, äga, och bruka dem kom att bli stor del av den koloniala praktiken som
även tvångskristnandet var del av.8 Vad som avses är alltså den svenska kolonialmaktens försök
att stoppa och styra bruket av dem. Dessa frågor om vem som har haft rätten att definiera dem,
att bruka, att äga, visa upp och representera dem och hur det ser ut idag är centrala frågor för
detta arbete.

3

Anna Westman Kuhmunen, ”Trummans bildvärld”, Betraktelser av en trumma, red. Sunna Kuoljok & Anna
Westman Kumunen, Ájtte Musei vänner småskrift, Jokkmokk, 2014, s. 15.
4
Christoffersson, 2010, s. 5.
5
Mårten Snickare, ”Kontroll, begär och kunskap: Den koloniala kampen om Goavddis”, RIG, 2014, s. 65-77. s.
66.
6
Kuhmunen, 2014, s. 15.
7
Kuhmunen, 2014, s. 15-16.
8
Snickare, 2014, s. 66.
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Av de kända historiska trummorna, från tiden innan och under den kristna missionen, finns ett
sjuttiotal bevarade. Nordiska museet i Stockholm har 33 stycken i sina samlingar, resterande
återfinns på olika museum runt om i Europa. Ett fåtal finns som undantag i privata samlingar.
Ett tiotal av Nordiska museets trummor kom att lånas ut till Ájtte svenskt fjäll- och
samemuseum i Jokkmokk. Dessa trummor finns i skrivande sund kvar där.9 Andra exempel på
platser där trummor finns i Sverige är Skogsmuseet i Lycksele och Linnémuseet i Uppsala.

1.2 Problemformulering och syfte
Goavdát har, menar religionshistorikern Anna Westman Kuhmunen, blivit viktiga
symbolföremål för frågor om hur det samiska kultarvet ska förvaltas.10 Trummorna befinner
sig, delvis till följd av deras koloniala historia, i ett tvärsnitt av frågor om identitetsskapande,
nationalitet och maktstrukturers relation till kultursfären. Denna studie vill undersöka hur
goavdát representeras och gestaltas i museala sammanhang i Sverige. Av utställningsformatet
är det, argumenterar detta arbete för, möjligt att dra slutsatser om rådande eller historiskt
rådande uppfattningar om föremålen och kulturen. Utställningen kan i sig betraktas som en
betydelseproducerande aktivitet då utrymme ges för att visa upp något, som genom själva akten
kan sägas tillskrivas olika värden så som intressant, originellt – något som bör iakttas, granskas
eller ses närmare på. 11 Genom och i utställningen konstrueras olika värden, men också
identiteter, minnen, historia och makt. Det finns en kunskapslucka i kombinationen goavdát,
kolonialism, representation och museum. Detta arbete vill bidra till att minska denna brist.
Arbetets intention är att sätta in förståelsen av trummorna i ett konstvetenskapligt sammanhang
och i förlängningen studera museers delaktighet i skapandet och formandet av sociala och
etniska kategorier. Syftet är således att undersöka representationen utifrån kritiska perspektiv
som tar hänsyn till koloniala praktiker, både historiskt och idag. Då trummorna kan sägas vara
symboler för den samiska kulturen, något att enas kring studeras här också bilderna på
trumskinnen. Detta för att inte frikoppla föremålen från sina ursprungliga funktioner till endast
objekt i utställningar.
För att genomföra detta kommer följande frågor ställas till materialet: Hur ser goavdát historia
ut, vilka museala sammanhang har de befunnit sig i? Hur har de använts? Hur kan tecknen på

9

Eva Silvén, ”Hemfört, bortfört, återfört”, Historiens hemvist: III. Minne, medier och materialitet, red. Johan
Hegardt & Trond Lundemo, Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, 2016, s. 200.
10
Kuhmunen, 2014, s. 15-16.
11
Maria Hirvi-Ijäs, Den framställande gesten: om konstverkets presentation i den moderna konstutställningen,
Stockholm: Raster, 2007, s. 23.
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trumskinnet förstås och tolkas? Vilken representation har de på museum idag? Vad är det för
typ av utställningar? Hur ser placeringen ut i relation till rummet? Vilka anspråk finns med
utställningen, vad exkluderas samt inkluderas? Vilken sorts information är tillgänglig?

1.3 Teori
Som tidigare nämnts argumenterar jag för att goavdát omgivs av och till viss utsträckning
fortfarande är placerade inom sammanhang där koloniala krafter är i rörelse. Av den
anledningen bildar en kolonial teori förståelseramen för samiska ceremonitrummor - något jag
menar är nödvändig men inte bör vara uteslutande.
För att överhuvudtaget kunna tala om en kolonialteori måste det förutsätta att kolonialism
faktiskt har skett. Något som inte alltid är självklart i det här fallet. Bruket av termen
kolonialism i relation till Sápmi betraktas som kontroversiell: ”Att använda termen kolonialism
om svensk expansion på Nordkalotten väcker debatt inom akademin samt i lagstiftning och
politik”12. Bruket av termen tycks därför vara omgiven av en stark laddning, vilket ytterligare
styrker betydelsen av att faktiskt använda den här, som ett bidrag till debatten. Jag kommer
främst använda Gunlög Fur, professor i historia, för att argumentera för att det är motiverat att
tala om kolonialism i Sápmi. Fur används endast implicit senare i analyserna, men ståndpunkten
om kolonialism är en förutsättning för att utföra denna undersökning. Av den anledningen
inleds uppsatsen med ett kapitel som argumenterar för koloniala omständigheter.
Den uppfattningen kompletteras med två teorier som aktivt används i studerandet av museet
och den utställande gesten. Den ena teorin utgår från artiklar skrivna av etnologen Eva Silvén,
som också varit forskare och kurator vid Nordiska museet. 13 Silvén ger en tydlig ingång till
varför arbeten som detta har ett värde. Hon tillskriver museet som sådant en konstruerande
förmåga som väl ringar in grunderna i detta arbete:
Både tidigare och senare aktiviteter runt det samiska kulturarvet kan på det här viset, men
inspiration från sociologen Bruno Latour, betraktas som en sammanflätad process, där museer,
människor, materialiteter och medialiseringsformer har fungerat som aktörer i sociomateriella
nätverk. Ur ett sådant perspektiv tillskrivs aktörerna agens, det vill säga deras positioner och
handlingar får sociala konsekvenser – som att skapa, upprätthålla och förändra maktrelationer,
identiteter, kategorier, minnen.14

12

Gunlög Fur, ”Kolonisation och kulturmöten under 1600- och 1700-talen”, De historiska relationerna mellan
Svenska kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi, band 1 / [ed] Daniel Lindmark, Olle Sundström,
Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2016, s. 241.
13
Nordiska museet, ”Eva Silvén”: <https://nordiskamuseet.academia.edu/EvaSilven> information hämtad
180106.
14
Silvén, 2016, s. 196.
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Genom detta perspektiv blir det möjligt att argumentera för betydelsen av undersökandet av
hanterandet av samiskt kulturarv inom museala kontexter – då det får direkt konsekvenser för
flera aspekter. Representation är av den anledning aldrig neutral utan utformar en rad kategorier
som tar sig uttryck även i vardagliga situationer. Material och deras representation tillskrivs här
alltså en förmåga att skapa historia och makt likväl som minnen och identitet.15 Silvéns studier
behandlar ofta just det samiska och många gånger specifikt Ájtte och Nordiska museet. Som
komplement och i relation till denna teoretiska grund använder jag konstvetaren Maria HirviIjäs, och hennes avhandling Den framställande gesten: om konstverkets presentation i den
moderna konstutställningen. Hirvi-Ijäs utgångspunkt skiljer sig mot Silvén då hon undersöker
utställningar som faller inom ramen för »konst«, men jag menar att hennes teorier är användbara
även i studerandet av föremål som goavdát. Den akten i sig kan tänkas placera trummorna inom
konstvetenskapliga sammanhang, men också påvisa många likheter i den utställande förmågan
hos konstvetenskapliga institutioner och etnografiska. Hon framhåller utställningen som en
betydelseproducerande aktivitet: utrymme ges för att visa upp något, som genom själva akten
kan sägas tillskrivas olika värden så som intressant, originellt – något som bör iakttas, granskas
eller ses närmare på.16

1.4 Metod och material
Två utställningar har valts ut som fallstudier för att undersöka trummornas museala
representation idag. Sápmi: om att vara same i Sverige (2007-pågående) på Nordiska museet i
Stockholm och Trumtid – i livets famn (Goabdesájgge – iellema asken) (2002- pågående) på
Ájtte i Jokkmokk. Mitt urval baseras på att museerna har olika geografiska placeringar och
skilda anspråk. Majoriteten av de bevarade trummorna finns dessutom fördelade på dessa två
institutioner. Att genomföra en komparativ analys av deras sätt att hantera trummorna gör det
därför möjligt att urskilja ett utsnitt av hur den museala representationen av goavdát ser ut i
Sverige idag.
Utställningarna studeras i sin helhet genom att titta på vad det är för utställning, hur placeringen
av trummorna ser ut i relation till rummet, vilka anspråk utställningen har, vad som exkluderas
samt inkluderas och vilken sorts information som är tillgänglig. Det är en typ rumsanalys som
kombineras med teorier om den utställande akten utifrån Maria Hirvi-Ijäs och Eva Silvén.

15
16

Silvén, 2016, s. 208.
Hirvi-Ijäs, 2007, s. 23.
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En goavddis i varje utställning bli föremål för en djupare fallstudie där också ikonografi
kommer inkluderas i ett försök att tolka bilderna på trumskinnen. På Nordiska museet utgörs
fallstudien av Trumma 64.

Goavddis 64, Nordiska museet.

Numreringen av goavdát utgår från Ernst Manker, den första fackutbildade etnografen som
genom systematiska undersökningar försökte dokumentera samisk kultur. Han tillsattes en
särskild tjänst på Nordiska museet 1937 som föreståndare för deras samiska avdelning. 17
Mankers numrering används idag fortfarande som ett sätt att systematiskt tala om dem, vilket
gör att jag även i denna uppsats kommer använda samma numrering. Den andra goavddis som
är föremål för fallstudie är Trumma 11 hos Ájtte.

17

Rolf Kjellström, ”Fältarbete och forskning: Nordiska museets sameforskning”, Nordiska museet under 125 år,
Nordiska museet, Stockholm, 1998, s. 258.
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Goavddis 11, Àjtte.

Tolkningsarbetet av bilderna på trummorna formas av att studien sker inom disciplinen för
konstvetenskap. Det yttrar sig genom att trumskinnen tolkas som en sorts bild i sig själv, en
metod som är nödvändig för att överhuvudtaget kunna studera dem. Med det sagt är det ändå
viktigt att framhålla att den ursprungliga tolkningen av dem till stor del var beroende av en
aspekt som här saknas – rörelse. Bildernas förståelse kunde förändras baserat på den rörelse
som visaren skildrade när man spelade på trumman. Den här typen av tolkning blir därför ett
sätt att placera goavdát inom ett konstvetenskapligt fält och betrakta dem som konstverk och
bruksföremål på samma gång. Jag studerar inte heller varje enskild symbol utan tolkar en helhet
med några nedslag på särskilda tecken.
Bilderna på trumskinnen kommer att beskrivas och tolkas, stor del baserat på en ikonografisk
analys utifrån andra som på olika sätt behandlat bilderna. Här vill jag också skriva fram mitt
eget speciella förhållningssätt till materialet: min dubbla identitet som konstvetare och same.
10
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Det resulterar i en strävan att skriva fram mina egna tolkningar likväl som resonerande kring
andras. Tidigare tolkningar kommer därför användas som stöd och verktyg, inte fungera som
ett sorts facit.
Den ikonografiska tolkningen betraktar bilder som symboler och intresserar sig vanligen för
dess teologiska innehåll. 18 I detta arbete kommer dock ett kritiskt förhållningsätt till den
klassiskt teologiska tolkningen vara närvarande, då bilderna inte nödvändigtvis symboliserar
religiösa aspekter utan möjligen även vardagliga. Rolf Christoffersson, religionshistoriker, talar
i sin avhandling Med tre röster och tusende bilder: om den samiska trumman om en viss
problematik i tolkningar som tidigare gjort av trummans symboler, och specifikt hos Ernst
Manker som gjort betydande dokumentation av goavdát.19 Kritiken ligger i den uppfattningen
som Mankers tolkningsarbete baseras på, vilken utgår från en absolut skillnad mellan det
världsliga och andliga. Bilderna ska enligt Manker spegla det religiösa livet och han utgår
således ifrån en konnotativ andlig tolkning i sin analys av bilderna på trumskinnet. Att bilderna
alltid översätts till mytologiska begrepp är något Christoffersson ställer sig kritisk mot, vilket
även jag ansluter mig till. 20 Visserligen bör inte den religiösa aspekten helt utelämnas, men
tolkningen bör inte heller uteslutande ske utifrån de premisserna. Argumentet för att studera
bilderna på trumskinnet både utifrån religiösa och vardagliga aspekter baseras på den äldre
samiska världsbilden, där de ansågs vara del av samma verklighet. Detta utvecklas vidare i
kapitlet om den ursprungliga samiska religionen.

1.5 Forskningsläge
Den tidigare forskningen som är relevant för det här arbetet återfinns inom flera olika fält. De
som behandlar museet och utställandet som sådant finns väl representerat inom
konstvetenskapen, varpå jag gjort ett urval vilket gör att många av dem inte används här.
Exempel som bör nämnas är Tony Bennet, professor i sociologi: The birth of the museum och
Past beyond memory: evolution, museums, colonialism. Samtliga var inledningsvis med i
inläsningsprocessen till uppsatsen men föll bort till förmån för Eva Silvén och Maria Hirvi-Ijäs.
De två visade på ett tydligare varför den här studien har agens, genom att framhålla museets
värdeskapande förmåga. Författarna är från Sverige och skriver utifrån det perspektivet vilket
skapade en länk till en svensk museal och representations kultur, som är vad jag här studerar.
Karsten Schubert framhåller museets framväxt i The curator’s egg: the evolution of the museum
18

Lars Olof Larsson, Metoder i Konstvetenskap, Stockholm: Norstedts, 2010, ny reviderad upplaga. s. 63.
Rolf Christoffersson, Med tre röster och tusende bilder: om den samiska trumman, Uppsala universitet, Diss.
Uppsala: Uppsala universitet, 2010.
20
Christoffersson, 2010, s. 156.
19
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concept from the French revolution to the present day. Där finns en grundlig beskrivning av de
större museerna men som efterhand upplevdes som för distanserad och översiktlig till denna
studie. Istället använder jag mig av Building National Museums in Europe 1750–2010 som
särskilt talar om Nordiska museet och Ájtte. Nordiska museet under 125 år är en
sammanfattning av institutionens historia som används för att ge en kontextualisera museer,
inte minst den nationalistiska betydelsen. Den kritik som kan riktas mot verket är dess
språkbruk, som nästan genomgående hänvisas till samer som ”lappar” och samiskt kultur som
”lapsk kultur”.
I strävan att närma mig den särskilda kategorin som goavdát faller inom, kulturarv, kom främst
två källor att stå till grund: Museer och kulturarv samt Kulturarv: att skapa historia för
framtiden.
Mårten Snickares artikel Kontroll, begär och kunskap: Den koloniala kampen om Goavddis21
är en av de få publicerade studierna som behandlar trummorna och den koloniala aspekten inom
fältet för konstvetenskap. Samisk konst och kulturarv är i högre grad föremål för studier och
tenderar att få allt större intresse och utrymme inom ämnet. Kombinationen som Snickare lyfter
fram – i linje med mitt eget arbete – är mer outforskat.
Den kännedom jag har införskaffat om goavdát kommer från främst två källor, de fysiskt
tillgängliga trummorna (även om det är ett litet antal som är bevarade) och textmaterial från
tiden för religionsskiftet. De källorna är främst skrivna av den missionerande kyrkan av präster
och missionärer. Några skriftliga primärkällor finns inte, utan det är istället kyrkans material,
källskrifterna som bidrar till kännedom om goavdát. 22 Det är alltså sällan samers egna
perspektiv och upplevelser som skildras utan ett utifrånperspektiv.23 Även om prästerna ibland
samtalade med samers om deras relation till goavdát, hur de brukades och vad bilderna kunde
symbolisera sker det filtrerat genom någon annan, vilket i sig själv är en kolonialpraktik.
Kolonisatören för den koloniserades talan. Det är därför viktigt att fråga vem eller vilka som
representerar källorna, vems perspektiv som delges och hur det i sin tur kan påverka materialet.
Gunlög Fur understryker också detta:
Det är också den svenska kronans och kyrkans intressen som lett till produktionen av det
källmaterial som ligger till grund för historieskrivning om denna tid. I stort sett allt material som

21

Mårten Snickares Kontroll, begär och kunskap: Den koloniala kampen om Goavddis, RIG, 2014.
Christoffersson, 2010, s. 13-14.
23
Exempel på detta är den svenska lappmarksprästen Pehr Högström, vars dokumentationer från 1700-talet är
en av de rikaste källskrifterna.
22
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använts för denna artikel är nedskrivet av svenskar och för att vara ännu mer specifik, svenska
lärde. Det innebär inte att det endast är svenska laglärdes, eller svenska prästers, ord som bevarats
i detta material, men att den som skrev tillhörde en specifik kulturkrets, innehade en viss
utbildning och en position i samhällshierarkin.24

Här är det centralt att signalera en medvetenhet kring källorna, och jag har genomgående försökt
ta detta i beaktning i arbetet.
Ernst Manker är betydande för denna undersökning då han tenderar att framhållas som en av
de ledande utforskarna i Sverige av samisk kultur. Som tidigare nämnts var han etnograf och
intendent vid Nordiska museet samt föreståndare för deras sameavdelning under åren 1939-61.
Hans dokumentation och forskning utgör än idag en noggrann och grundlig källa för
information om goavdát. Under 1930-talet inventerade han och sökte tolka bilderna på de
goavddis som fanns i Europa.25 I min tolkning av bilderna på trumskinnet används han som en
direkt källa för tidigare förståelse av dem. Men Manker förekommer också ofta filtrerad genom
andra, modernare forskare. Ett exempel på detta är Rolf Christofferssons avhandling Med tre
röster och tusende bilder: Om den samiska trumman. Han är förhållandevis kritisk till Manker
och bidrar därför med samtida perspektiv i förståelsen av trummorna. Christoffersson har varit
bidragande till flera delar av detta arbete. Avhandlingen är skriven utifrån religionshistoriska
perspektiv men skildrar flera aspekter av samisk religion, kultur, historia, teknisk konstruktion
av goavdát och nya sätt att närma sig bilderna på trumskinnet utifrån en sorts ikonografi.

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi är
del av det försoningsarbete som pågått mellan samer och svenska kyrkan det senaste
kvartsseklet, vilket baseras på att kyrkan erkänt att de bär ett historiskt ansvar för förtrycket
samer utsatts för.26 Antologin ligger till grund för min förståelse av begreppet kolonialism, hur
det definieras och skildrar de övergrepp som Svenska kyrkan utsatt samer för. De olika
artiklarna i antologin har vitt skilda ingångar, men berör på något sätt det samiska. Därför
används den genomgående i detta arbete, med syften bredare än endast det koloniala: där finns
nödvändig information om den ursprungliga samiska religionen, heliga platser etc.

24

Fur, 2016, s. 246.
Sunna Kuoljok, ”Trumman som kom till Ájtte museum – beskrivning och bakgrund”, Betraktelser av en
trumma, red. Sunna Kuoljok & Anna Westman Kumunen, Ájtte Musei vänner småskrift, 2014, s. 5-6.
26
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi, band 1 / [red]
Daniel Lindmark, Olle Sundström, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2016, s. 22.
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2. Bakgrund

Karta över Sápmi. Gränserna inte är möjligen inte så fasta som de kan uppfattas här. De är flytande och
diskussionen om var Sápmi börjar och slutar är pågående och föränderliga över tid. Denna fungerar som ett sätt
att betrakta Sápmi och skänka någon form av riktlinjer.

Samer är ett urfolk vilkas historiska landområde och traditionella centrum Sápmi sträcker sig
över flera nationsgränser; Sverige, Norge, Finland och Kolahalvön i Ryssland. 27 Sápmi är den
accepterade benämningen för det multi-statliga området av ett samiskt »land«, eller snarare
gemenskap, vars gränser inte är helt fasta utan föränderliga och flytande. 28 I det här fallet förstås
»land« inte som stat i sträng bemärkelse, utan den enhet som Sápmi består av är konstruerad
utifrån en idé om gemensam kultur, sociala aspekter och politisk ambition både inom och
utanför nationella gränser inom områden. Sápmi är följaktligen baserat på explicita idéer om en
gemensam identitet och bör förstås som en kulturell konstruktion som är nyligen sammanfattat
och som har politiska institutioner inom etablerade stater.29

27

Silvén, 2016 , s. 191.
Hos samer.se beskrivs Sápmi som “samernas land” och som ett ”landområde”. Samer.se, ”Sápmi”,<
http://samer.se/1002>, information hämtad 171129.
29
Arne Bugge Amundsen, “National museums in Sápmi”, Peter Aronsson & Gabriella Elgenius,National
museums and nation-building in Europe, 1750-2010: mobilization and legitimacy, continuity and change,
Routledge, Abingdon, Oxon, 2015, s. 733.
28
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Sápmi har genom sina egna transnationella organisationer etablerat sin egen nationaldag (6
februari sedan 1992) samt sin egen flagga och nationalsång (sedan 1986).30

Karta som skildrar ett sätt att dela in Sápmi i områden av östsamiskt, nordsamiskt, lulesamiskt och sydsamiskt.

2.1 Sapmi och kolonialism
Detta kapitel utgår från Gunlög Furs teorier gällande kolonialism i kombination med exempel
som befäster dessa. Hon har definierat kolonialism på ett sätt som gör att begreppet passar
samiska förhållanden och hennes sätt att närma sig begreppet kolonialism är därför en
brännpunkt, en förutsättning för detta arbete. Fur utmanar tidigare definitioner genom att vidga
innebörden för vad som kan falla inom ramarna för kolonialism. Fur definierar kolonialism som
följande:

[…] en definition av kolonialism som en process varigenom en statsmakt egensidigt bemäktigar
sig rätten att bestämma över ett urfolks territorium, kultur och ekonomi, under förevändning att
30

Bugge Amundsen, 2015, s. 738.
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man har ett överlägset samhällssystem. Detta leder till att kolonialism också innefattar
uppfattningar om rasmässig/etnisk och kulturell ojämlikhet mellan styrande och underordnade
folk, strävan efter politisk dominans, samt fysisk och ekonomisk exploatering av urfolk.31

Så varför är just denna förståelse av kolonialism relevant för denna studie? Definition
inkluderar kultur, ekonomi och territorium och i förlängningen en människouppfattning där
kolonisatörerna betraktas sig själva som överlägsna. Tillskillnad mot en snävare definition av
kolonialism använder inte Fur »saltvattenskriterier«, vilket främst i den egenskapen kan ses
som bidragande med en ny förståelse av kolonialism. SAOL:s beteckning av kolonialism lyfter
ett kriterium som gäller länder i främmande världsdelar, det vill säga med hav emellan. 32 Det
finns en kritik hos Fur gentemot den rådande strikt geografiska aspekten i förståelsen av
kolonialism, där saltvattenkriterier blir centralt.

Den vidgande egenskapen hos Fur blir

nödvändig för att kunna argumentera om en kolonial historia i Sverige.
Ett grundläggande ställningstagande gällande teorin är att jag valt att aktivt frångå att tala om
en postkolonialhistoria och kontext. Det baseras på upplevelser från samiskt håll, inte minst
från mina egna och släktingars erfarenheter. Konkret hävdar jag alltså att en inte helt kan tala
om en postkolonial situation då det antyder ett studerande av kvarvarande effekter, alltså inte
en kolonialism som fortfarande sker. Jag vill däremot understryka att det som sker nu, idag i
Sápmi inte är likställt med händelser och förtryck som försiggick under 1600 och 1700-talen,
men vissa koloniala tendenser är i högsta grad fortfarande i rörelse och bör benämnas som
sådana. Jag vill här ge två exempel som tydligt påvisar detta.

Det första exemplet berör ILO 169, som är en konvention till skydd för samers och andra urfolks
rättigheter. I Sverige röstades förslaget att ratificera konventionen ned år 2015. 33 ILO 169
skulle fungera som ett instrument för att styrka samers rättigheter och mer konkret: ge ”[…]
ursprungsfolk och stamfolk rätt att få förhandsinformation, bli konsulterade och vara delaktiga
i beslut innan staten ger företag eller andra aktörer tillstånd att komma in i deras traditionella
territorier.”34 Det är den konsulterande aspekten som blir kärnan. Att ratificera konventionen
skulle därför bidra till att krav ställs på att de markrättigheter som finns måste respekteras och
inte minst – erkännas. Internationell kritik om Sveriges beslut att inte ratificera har kommit från
flera håll; Förenta Nationerna (FN), Organisation for Economic Co-operation and Development
31

Fur, 2016, s. 244.
Fur, 2016, s. 243.
33
Christin Sandberg, ”Sverige vill inte ratificera ILO 169” Samer.se, 2015, <http://samer.se/4935> information
hämtad 171205.
34
Christin Sandberg, ”Sverige vill inte ratificera ILO 169” Samer.se, 2015, <http://samer.se/4935> information
hämtad 171205.
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(OECD) och Europarådet. 35 Men varför finns det ett så starkt motstånd till konventionen?
Katarina Köhler, socialdemokratisk ledamot förklarar det som följande: ”Visst utgår vi från
allas lika värde, men en ratificering av ILO 169 skulle innebära att Sverige inte kan ta tillvara
de rikedomar som finns i norr”. 36 Så vad innebär detta? Jag menar att det i citatet ligger
koloniala anspråk, där mark exploateras på bekostnad av urfolks kultur. Debatterna om
konventionen är något som sker här och nu, och att inte göra ILO 169 giltig bidrar direkt till ett
upprätthållande av koloniala praktiker som påverkar och inskränker på samers vardagsliv.
Det andra exemplet utgörs av stämningen gjord av Girjas sameby mot Svenska staten, som
hänger samman med diskussionerna som är grunden till konventionen, nämligen rättigheterna
till mark, konsulterande och även självbestämmande. Girjas sameby lämnade 2009 in en
stämningsansökan mot Svenska staten om en yrkan av ensamrätt till jakt och fiske inom delar
av samebyns område. Gällivare tingsrätt dömde att Girjas sameby har ensamrätten. 37 Staten
överklagade domslutet och förhandlingarna är pågående i hovrätten sedan den 6 november 2017
och avslutas i januari 2018. I skrivande stund pågår därför fortfarande förhandlingar. Tilläggas
bör också den kritik som statens jurister blev föremål för, då de anklagades för att använda ett
rasbiologiskt språkbruk där »lapp« används i hänvisningar till samer på ett genomgående sätt.
38

Kritiken har inte heller tagits på allvar från statens sida, vilket kommer till uttryck i det

fortsatt problematiska språkbruket nu när förhandlingarna upptagits av statens advokat.
Tvärtom förminskas det problematiska ordvalet.39 I språket och själva rättstvisten går det att
urskilja ytterligare koloniala praktiker, både i sakfrågan men också i de nedvärderande
benämningarna, oviljan till att förstå det problematiska och den fortsatta användningen av dem.
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Sametinget, ”Om ILO 169”, https://www.sametinget.se/1054, information hämtad 171205.
Christin Sandberg,”Sverige vill inte ratificera ILO 169” Samer.se, 2015, <http://samer.se/4935> information
hämtad 171205.
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Eivind Torp, ”Bakgrund till Girjasmålet”, Samer.se, 2015, < http://samer.se/4995> information hämtad
171205.
38
Therese Bergstedt, ”Strid mellan staten och sameby tas upp i hovrätten”, SVT nyheter,
<https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/strid-mellan-staten-och-sameby-tas-upp-i-hovratten>,
information hämtad 171204.
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Se bland annat hur statens advokat, Hans Forsell bemöter kritiken med: ” Svårigheterna med terminologin är
att lappar tidigare var den officiella benämningen på den nomadiserande befolkningen. Vi pratar i möjligaste
mån om nomader men någon gång lappar. Det är svårt att hålla tungan i styr.” Det finns således en stor
ignorans av problematiken och en antydan om en obrydd inställning, trots kritik. Jonas Fröberg, ”Staten
fortsätter använda ordet’lappar’ i ny rättegång” Svenska dagbladet. <https://www.svd.se/staten-fortsatterkalla-samer-lappar-i-ny-rattegang>, Information hämtad 171205.
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Sammanfattningsvis har jag här sökt att argumentera för varför det är möjligt att tala om en
kolonialism i Sápmi, historiskt men också idag. Detta är en viktig förutsättning och har en
central plats i konstruktionen av mitt resonemang då jag menar att detta har betydelse för hur
vi förstår och behandlar trummorna. Det innebär att studerandet av goavddis kommer ske med
kritiska ögon baserad på en medvetenhet om den koloniala kontext de återfinns inom. I
analyserna lyfts också fram vad som specifikt kan förstås som kolonialism, eller vilka anspråk,
beskrivningar och representation som kan ha framkommit genom koloniala strukturer.

2.2 Historia
I det här kapitlet behandlas tvångskristnandet av samer och goavdát del i processen. Innan detta
görs vill jag understryka att den religiösa konflikten inte var enkelspårig utan varierade mellan
platser, tider och mellan individer. Det är inte heller min avsikt att måla upp en svart-vit bild av
samer kontra icke-samer utan påvisa komplexiteten i mötena utan att för den sakens skull
förminska den koloniala infallsvinkeln av kolonisatör och koloniserad.
Historiskt representerar samer ett nomadiskt folk som varit vida spridda över norra
Skandinavien. Först på 1700-talet befästes statsgränser i den här delen av Europa, gränser som
också innebar nya strategier för registrering, utbildning och underordnade av samerna. Det
fanns en allmänuppfattning att det bästa sättet att »utveckla« samernas kulturella och sociala
status var att nationalisera dem genom att styra användandet av språk, religion och seder. 40
En bakgrund till missionsarbetet är uppfattningen att alla undersåtar skulle tillhöra en religion
– densamma som kungen. Härskaren hade ett ansvar att se till att befolkningen hade ”rätt” tro
och därför föra en aktiv kamp mot avgudadyrkan och trolldom. Annars riskerade hela nationen
att ådra sig guds vrede, därför kan det sägas finnas religiösa motivationer. 41 I den svenska
konstitutionen från 1634 fanns kravet på en religion inskrivet vilket påvisar på vilket stort allvar
rikets relation till religionen togs.
I och med den tilltagande svenska kolonisationen av lappmarkerna under slutet av 1600-talet
ökade kontaktytorna mellan svenskar och samer, och tillsammans med de förhöjda kraven på
renlärighet ökade detta kyrkans och statens nit i förföljelsen av samiskt präglade föreställningar
och rituella bruk.42

40

Bugge Amundsen, 2015, s. 737.
Olle Sundström, ” Svenskkyrkliga förståelser av inhemsk samisk världsåskådning: En historisk översikt”, De
historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi, band 2 / [ed] Daniel
Lindmark, Olle Sundström, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2016, s. 543.
42
Sundström, 2016, s. 544.
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Först då ökade intoleransen gentemot samer, deras religion och världsåskådning och strävan att
förändra kom att bli mer systematisk. 43 De lappmarkspräster som dokumenterade samerna i
slutet av 1600-talet menar att många av dem nu var döpta och medvetna om kristen kunskap,
men fortfarande höll fast vid äldre traditioner. 44 Religionsvetaren och teologen Olle Sundström
lyfter fram två olika förhållningssätt i missionsarbetet mot den inhemska samiska religionen
som under 1600 och 1700-talet varierade. Den ena baserades på föreställningen att det är en
hednisk religion som är motsatsen till den ”sanna” tron, det vill säga lutheransk kristendom. Då
likställs också den samiska världsbilden med andra religioner där samtliga faller inom
kategoriseringen hedendom. Denna tolkningsmodell kallas paganisering. Den andra,
diabolisering, förstår de samiska riterna och traditionerna som sprunget ur djävulen. 45
Kontakten kom under 1600-talets lutherska ortodoxi att mer ta sig uttryck av en
religionskonfrontation i en kolonial kontext. 46 Anledningen till att särskilt trummorna blev
föremål för förstörelse av missionärerna kan sammanfattas väl med ett utdrag från
Christoffersson: ”Berövade man samerna trummorna berövade man dem även deras religion.”
Att förstöra trummorna var en metod för att komma åt vad som egentligen ville förändras: den
samiska kulturen och världsbilden.

43

Sundström, 2016, s. 545.
Sundström, 2016, s.545.
45
Sundström, 2016, s.546.
46
Anna Westman Kuhmunen, ”Bassebájke: Heliga platser i landskapet”, De historiska relationerna mellan
Svenska kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi, band 2 / [ed] Daniel Lindmark, Olle Sundström,
Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2016, s. 631.
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3. Religion och bruk
I det här kapitlet beskrivs den äldre samiska religionen och världsbilden i korthet. Det är alltså
den förkristna religionen som avses. Det är nödvändigt för att belysa trummornas ursprungliga
funktion i det samiska samhället. För att frångå en kolonial blick är det inte möjligt att studera
bruket av dem utan att också understryka deras ursprungliga kontext. Med begreppet
»ursprunglig« avses den samiska uppfattningen av religionen och trummornas bruk. De flesta
synliga spår eller referenser till denna förkristna samiska religion finns i landskapen, föremål
på museum med religiös anknytning och berättelser. Men, som tidigare påpekats hittas den
största mängden kunskap genom skriftliga dokument, skrivna av lappmarkspräster och
missionärer under 1600 och 1700-talen.

47

Att den rikaste källan är skriven utifrån

kolonisatörernas perspektiv behöver nödvändigtvis inte betyda att de saknar nytta. Dokumenten
är en värdefull inblick i samernas kultur och religion före, under och efter missionsarbetet. Vad
som är essentiellt är att ständigt behandla materialet utifrån en medvetenhet om dess uppkomst,
för att på så sätt möjliggöra kritiska frågor.
Den traditionella samiska kulturen var främst oral, vilket vill säga att den inte styrdes av
nedtecknade föreskrifter och saknade ett specifikt skriftspråk. Den var auditiv och visuell vilket
resulterar i att mötet med den äldre samiska kulturen främst sker genom bildspråk. 48 Rolf
Christoffersson framhåller den samiska trumman som det viktigaste dokumentet för den gamla
samiska religionen. 49 I det uttrycket rymmer mycket, först kanske en ofta förekommande
strävan att förstå, belysa och analysera genom text genom själva ordet. Men uttrycket i denna
kontext tolkar jag som härledande ur dokument så som dokumentation, att trumbilderna har en
dokumenterande, visande eller skildrande funktion. Bilderna blir alltså informationsbärande.
Men här vill jag också skriva fram en strävan om försiktighet. Trummorna är bärare av
information inte ett direkt informationsflöde. Christoffersson riktar kritik mot typer av
tolkningar där trumbilderna blir för representativa, inte minst hos Ernst Manker. Han uppfattade
trumman som en urkund, en källa eller beskrivning av samisk tro där de som skapade bilderna
var medvetna om ett dokumenterande anspråk. Christoffersson hävdar att samerna troligen inte
utformade bilderna som en beskrivning av deras tro. 50 Trumbilderna och trummorna som

47

Anna Westman Kuhmunen, Samisk religion”, Årsbok/Föreningen Lärare i religionskunskap, 2011 (43), s. 8393, 2012, s. 68.
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Christoffersson, 2010, s. 6.
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sådana kan därför användas som ett verktyg i förståelsen av den samiska religionen, men inte
som den absoluta urkunden.
Centralt är att trumman i sig var bassi, som betyder helig.51 Den tillhörde den religiösa sfären
och var på vissa sätt skilda från det vardagliga livet, rent fysiskt, inte nödvändigtvis i sitt bruk.
Trumman förvarades i de inre delar av kåtan, en plats där inte alla hade tillträde. På så sätt var
den särskild från andra föremål och omgiven av restriktioner. 52 Den skulle alltså, konkluderar
Christoffersson: ”tillverkats, hanterats, förvaras och förflyttas respektfullt i enlighet med
tradition och myt. Den är ett redskap för kommunikation med det heliga, det gudomliga.”53

3.1 Världsbild
Det fanns en stark förbindelse mellan de levande och de bortgångna familjemedlemmarna.
Eftersom jorden betraktades som platt ansågs de bortgångna gå under jorden, de beskrivs som
människorna som går med fötterna mot våra. Det fanns också en kontinuerlig växling av
individer mellan de två världarna, eller de olika sidorna av verkligheten. Den andra sidan ansågs
kunna influera de levande och de levande i sin tur kunde söka deras råd och ge gåvor till dem.54
Världsuppfattningen vill jag gärna beskriva så som ett mynt med två sidor, två delar men ändå
samma verklighet. Essentiellt är att familjen som sådan inkluderade båda sidorna, vilket
resulterade i att när religionsskiftet skedde upphörde den ena halvan av familjen, den som fanns
i underjorden, att existera.
I den traditionella samiska kulturen fanns ett starkt band till livsmiljön, landskapet. En
anknytning som återspeglades i mytologi, ritual och världsbild. 55 Religionen och näringarna
gick ständigt ihop i ett dialogiskt förhållande. Landskapet och naturen hade flera olika
funktioner som berörde många delar av livet, de var boplats, viloplats och arbetsplats likväl
som helgedomar och historiebärande. 56 En kärna i religionen kan därför anses vara det nära
samspelet mellan religion, och det vardagliga livet som renskötsel, jakt och fiske – som utspelar
sig i landskapet. Stor del av religionsutövandet skedde utomhus i naturen vid heliga platser,
runt om kåtan eller vistet. Kuhmunen konkluderar landskapets roll men också den föränderliga
karaktären:
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Därtill påverkades ritualerna av variationen i årstider och väder. Den fysiska platsen gav ramarna
för det rituella mönstret på samma gång som ritualer där renhorn och ben offrades över tid
förändrade platsens utseende.57

Hon skriver vidare fram landskapet som en viktig och central komponent i den samiska
religionen.
I den äldre samiska verklighetsuppfattningen uppfattades döda, väsenden och gudar kunna
vistas och bo i den vanliga världen likväl som i en sorts underjord och bland bergen. Solen
betraktades som en gud som råder över årstider, natt och dag, samt växtlighet. Det går att
urskilja en rörelse här, något som kan betraktas som en rörelse mellan olika världar.
Världsbilden är essentiell i undersökningen av två skäl, dels att det är vad som kan ses den
ursprungliga samiska uppfattningen men även att kunskapen kan fungera som verktyg i
förståelsen av trumbilderna. Världsuppfattningen:
Detta med för att åtskillnaden mellan heligt och profant får en annan och mildare karaktär. Det
innebär också att trummornas bilder, som traditionellt förstås som religiösa symboler, i lika mån
är tecken för det vanliga normala livet. Detta betyder, anser jag (Christoffersson), att kunskapen
om den allmänna samiska kulturen också kan bidra till förståelsen av trumbilderna.58

Christofferssons uppfattning delas av mig, vilket tar sig uttryck inte minst i existensen av detta
kapitel. Att betrakta trummans bilder som inte nödvändigtvis kopplade till religiösa aspekter
möjliggör också en annan sorts analys än vad som vanligen förekommer. Och motiverandet till
den dubbla analysen som tar hänsyn till både religiösa och vardagliga infallsvinklar utgår från
just den ursprungliga samiska världsbilden, vilket i förlängningen hoppas kan reducera
”utifrånperspektivet”.

3.2 Användningen
Trummans funktion i det samiska samhället är nödvändig att betrakta som mångfacetterad, det
är inte heller möjligt att hävda att funktionerna var desamma på alla platser och över tid. Det är
kanske utförbart att urskilja vad som tenderar att vara gemensamma funktioner, men denna
uppsats vill särskilt understryka en medvetenhet kring det komplexa i ett samhälle och dess
kultur. Genom att belysa vissa gemensamma funktioner, hävdar jag alltså inte att kulturen bör
förstås som homogen.
Bruket av goavddis inleddes med att den värmdes och torkades mot elden, omedelbart innan
användandet. Sedan placerades en visare på trumskinnet och en person slog sedan med en

57
58

Westman Kuhmunen, 2016, s. 631.
Christoffersson, 2010, s. 15.

22

Maria Nordvall

hammare som fick visaren att röra sig över bilderna som sedan kunde tolkas på olika sätt. Det
finns två användare av goavdát, den första var nåjden, den samiska schamanen. Nåjden var den
enda som använde trumman för att nå extas, tillskillnad mot den mer vardaglige brukaren.
Extasen var inte heller alltid nödvändig, utan användes vid allvarligare fall så som helande av
sjuka. När nåjden trummades till trans så kunde själen färdas till dödsriket eller andra fjärran
platser för att de påverka de andliga makterna. Den andre användaren, den ”vanlige” det vill
säga icke-nåjden använde den som spå instrument. Ur visarens vandring på trumskinnet kunde
svars ge till frågor rörande vardagslivets angelägenhet som goda betesmarker till renarna,
fiskrika vatten, väderlek osv. Goavdát var därför ett viktigt hjälpmedel i vardagslivet bland
annat så som en orienteringshjälp. Genom den kunde råd ges gällande den bästa flyttningsvägen
för renar och hjälp vid sjukdomar eller olyckor. 59 När trumman förbjöds i det påtvingade
religionsskiftet blev konsekvenserna därför inte endast religiösa, utan ett centralt verktyg i det
praktiska vardagslivet försvann också

3.3 Konstruktion och teknik
Av intresse för konstruktion finns två typer av Goavdát, skåltrummor och ramtrummor. Den
senare tenderar att karaktäriseras som tamburiner, vilket innebär att de har fastsatta föremål
som ljuder. Den ram för ramtrummorna som trumskinnet spändes på tillverkades av en bräda
som böjdes och sedan sammanfogades med nitar som kunde vara i mässing, bly eller koppar. I
vissa fall syddes den samman med sentråd.60 Skåltrummorna skiljer sig gentemot mot den mer
konstruerade egenarten hos ramtrummorna då den tillverkas av ett urholkat trästycke som redan
växt i en passande formation, som brukar kallas vril. 61 Trumskinnet är tillverkat av renhud som
är avhårad och skrapad som sedan får torka utspänd. Innan den monteras fuktas den för att bli
mjukare.62 I en kantlist runt trumman görs ofta hål med syl, borr, kniv eller med bränning. I
dessa hål går sömmen som vanligen är av sentråd.63 Hängande på trummornas undersida kunde
föremål fogas så som ringar, mässingslöv, kedjor, ben, och horn i olika former. Av de goavdát
som idag är bevarade saknas ofta dessa gehäng, men hålen där de satts fast med hjälp av
läderremmar eller tenntrådsomspunna sentrådar finns kvar och kan vittna om att föremål varit
tillhörande.64
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Till goavdát hör ytterligare föremål; hammare och visare som inte specifikt kommer behandlas
i arbetet men som ändå bör nämnas. Hammaren som är formad som ett Y eller T är gjord i trä,
renhorn eller ben och är vad en spelade på trummorna med. Visaren kan vara ett knippe med
mässingsringar eller en bit av silver som sedan är besatt med ringar. Den kan också vara gjord
i renhorn, trä, metall eller olika kombinationer av dessa. Den placerades på trumman och rördes
när det spelades på den och kan ha fungerat både som skapande av ljud och divinationsverktyg.
Det vill säga visarens rörelse över bilderna utvisade gudar och andars vilja eller svara på riktade
frågor.65
Skåltrummorna är unika för den samiska kulturen, då alla andra schamantrummor som är kända
är av ramkonstruktion. 66 De samiska trummorna är äggformade eller ovala vilket också skiljer
sig gentemot andra schamantrummor som vanligen är cirkelrunda. De har också, hävdar
Christofferson, en rikare bildvärld av tecken och figurer på trumskinnen än de flesta andra
ceremonitrummor.67
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4. Trumskinnets bildvärld
Även om det alltså finns bilder som knappast kan tydas är det likväl i de allra flesta fallen så, att
de kan uppfattas som föreställande något – vilket emellertid är något annat än att veta vad de
betydde för den same som tecknade dem eller använda sig av dem.68

Rolf Christoffersson menar att ingen helt kan veta vad bilderna på trumskinnen betydde för den
same som tillverkade trumman. Av den anledningen blir all sorts tolkning typer av
spekulationer. Men genom att respektfullt resonera om möjliga sätt att förstå dem, kan det
spekulativa vara produktivt och ha ett värde. Som ett resultat av det bristande källmaterial blir
just den spekulativa aspekten ofrånkomlig som ett sätt att söka närma sig trummorna. I det här
kapitlet sker därför inte en tolkning som hävdar sig vara korrekt och ursprunglig, men som
hoppas bidra med en kritisk syn på det tidigare tolkningsarbetet av trumbilderna. Ge en ny
förståelse av dem, utifrån en sorts ikonografisk analys, men också från en samisk kontext. Men
vad innebär egentligen detta samiska perspektiv eller kontext? I den här analysen yttrar det sig
bland annat genom hänsyn till den äldre samiska världsuppfattningen, där det religiösa och
vardagliga var två delar av samma verklighet. Enligt mitt omdöme är det troligt att goavddis
bildvärld står i linje med den åskådningen och därför inte nödvändigtvis skiljer mellan
gudomliga och världsliga sfärer – de kan verka samtidigt och det ena utesluter inte det andra.
En bild som uppfattas föreställa en ren på grund av dess form kan symbolisera en ren som
sådan, men också en gud, ett minne, en tanke eller en handling. Det försvårar ett tolkningsarbete
som använder sig av ikonografi, som ofta syftar på att avtäcka en inneboende mening i ett verk
men det öppnar upp för att förstå trummorna utifrån ett samiskt perspektiv. Det är också viktigt
att poängtera att bilderna på trummorna tolkades även av den person eller personerna som
använde den. Det vill säga att de kanske symboliserade olika saker vid olika tillfällen, beroende
på visarens rörelse när användaren spelade och i vilket syfte det gjordes. Rörelse och
tolkningsaspekten i goavdát ursprungliga användning gör också att det är svårt, och kanske inte
egentligen nödvändigt att veta helt säkert vad de olika bilderna betydde – då de kanske redan
då var föränderliga. Givetvis kan det finnas ett värde i att försöka tolka dem, men just den
skiftande tolkningen av bilderna i dess ursprungliga bruk är viktig att skriva fram. Det kan
dessutom sägas berättiga den tolkande karaktären då det redan från början var beroende av en
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tolkning. Genom rörelsen och kombinationen av olika tecken kunde olika betydelser
framkomma.

4.1 Goavddis nummer 64
Den goavddis som finns på Nordiska museet är i furu och mäter 40,0 x 26,8 x 9,8 cm i längd,
bredd och djup. Det finns olika typer av kategoriseringar av trummorna. Manker kategoriserar
konstruktionen som skåltrumma och bemålningen som Luletyp, det vill säga bemålningen
kopplas samman med ett geografiskt område som då fordrar att särskilda karaktärsdrag
framkommer, typiska för just den trakten. 69 Ett annat alternativt sätt att förhålla sig till
bildtyperna utgår från Rolf Kjellström och Håkan Rydving som delar in trumtyperna i tre
kategorier, sydsamiska, centralsamiska och nordsamiska trummor. Det är enligt dem själva
grova indelningar och en förenklad översikt då det inom trumtyperna finns flera
övergångsformer och varianter som ger till följd att en entydig och strikt indelning inte är
möjlig. De definierar denna goavddis som centralsamisk.
Bilderna på trumskinnet är exceptionellt tydliga i relation till många andra goavdát. Tekniken
som används för att konstruera fram bilderna på denna trumma har diskuterats, Manker hävdar
att bemålningen gjorts med något mer än albarkssav, möjligen blod. Förslag på blåbärssaft
förekommer också.70
4.1.1 Formanalys

Trumman är oval i form med en något snävare underdel. Den platta framsidan är täckt av olika
tecken som samtliga är i röda nyanser. I utkanten finns en färgskiftning i brunt som följer
trummans form och som ger intryck av en ram. På trummans övre del påträffas en horisontell
avgränsning rakt över skinnet som tydligt delar upp ytan i två fält. Då det inte finns någon
centrerad linje uppstår en större yta nedtill och en mindre upptill. Bildytan är sedan fylld med
olika tecken som ibland är placerade som rakt framifrån, i profil, fritt svävande och i vissa fall
följer de ramen och är direkt placerade ”på” den.
I det övre fältet, på själva linjen finns tre människoliknande gestalter med stavar i båda
händerna. Stavarna ser olika ut. Den vänstra udden är formad som ett T, den mittersta som några
rader med V:n strävande uppåt och den sista som endast ett litet V. Ovanför dessa gestalter
tycks, en ren och andra bilder som härleder tankarna till djur, sväva. På var sida om dem hittas
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en halvcirkel och streck som utgår från dem som strålande utåt. Halvcirklarna påminner om
solar som är högst upp på himlen, vilket också symboliseras genom deras placering på själva
trumskinnet. Bredvid en av dessa hittas en bild jag uppfattar som ett träd , men som också kan
representeras skogen eller naturen som sådan.
Gestalter på linjen upplever jag får en central placering, positioneringen indikerar att de är
viktiga – eller att de är del av en avgränsning till fältet under. För att återkoppla till min
beskrivning av den samiska världsbilden som ett mynt; är det möjligt att betrakta den vågrätta
linjen som myntet. Det övre fältet som en mer gudomlig sfär och den under världslig. Men trots
den tydliga linjen som antyder en tvär uppdelning vid första anblick kan det förstås på ett annat
sätt. Genomgående på trumskinnets yta oavsett vilket fält, finns gestalter med stavar i händerna
representerade, som jag menar kan förstås som gudar av olika slag. De här gudabilderna
kombineras med vad som förefaller vara profana föremål, platser och förekomster som
exempelvis renar, träd, båtar och boplatser. Det bidrar till en uppfattning om att det gudomliga
och vardagliga samverkar och ständigt samexisterar.
Det finns en symbol i trummans nedre kant som fångar betraktarens blick och som också
understödjer en diskussion om världsbild. Tecknet består av två parallella vertikala linjer som
emellanåt sammanbinds med linjer och på så sätt bildar kvadratiska fält mellan sig. Högst upp
ovanför dessa finns på vardera sidan två streck pekande åt varsitt håll som skapar vad som ser
ut som ett golv. På denna linje finns fyra små kullar och kors eller kryss. En människofigur
svävar ovanför allt detta, uppochned och tillsynes fallande ned i detta hål, eller olika fält som
bildats mellan de vertikala linjerna. Min förståelse utifrån beskrivningen av den förkristna
religionen om nåjdens förmåga att nedstiga till den världen är att människofiguren skildrar en
nåjd som faller ned i underjorden. De små kullarna på sidorna anser jag skildrar stenar eller
kåtor och därför en boplats. Korsen kan ha flera betydelser. Ernst Manker tenderar att utläsa
dem från kristna perspektiv och menar att de är kors med kristna indikationer. Här menar jag
att så inte alls behöver vara fallet. Människofigurer tecknas ofta som ett kors.71 Utifrån den
kunskapen kan det övre korset symbolisera en person i samma värld som nåjden just nu befinner
sig i, eller någon han möter på sin resa. Lika så med den undre figuren, kanske är det en
bortgången släkting eller en gud?
Om bilden betraktas som en ingång till underjorden eller till det gudomliga kan också en rörelse
utryckas mellan de olika sfärerna på trumskinnet. Båda kan skildra olika sätt att förhålla sig till
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religiösa världar, som påvisar att de finns både ovanför och under oss. Men det skulle fordra att
mittpartier representerar profana aspekter. Direkt under den avgränsande linjen högt upp på
trumman återfinns djur som liknar tre renar. Så långt är det mycket möjligt att de representerar
renar i strikt mening. Till vänster om dem hittas en slags kupol med streck som innesluter två
människoliknande gestalter, också de med stavar i vardera handen i enkel v-form. Den
inramande formationen påminner om de symboler i trummans högsta zon som jag framhöll som
solar. Figurerna är dessutom slående lika de tre övre. Kan den här bilden därför skildra gudar,
eller skildra solens centrala innebörd i samisk kultur? Då faller teorin om att det här fältet består
av profant betingade symboler. Istället tycks hela fältet bestå av flera figurer som påminner om
gudarna, blandat med symboler som kan representera icke-gudomlighet. Till exempel tecknen
precis bredvid kupolen, under mittlinjen. De förstår jag som en båt med ledning av den
halvmåneformade botten med en triangel över. Spridningen av bilder som jag tolkar som
gudomliga och profana är alltså konsekvent över hela trumskinnet, oberoende av de linjer som
delar in den i fält. Den slutsatsen kan landa i att trumman som bild skildrar den samiska
världsuppfattningen och hur alla sfärer är del av varandra – och något ambivalent, ändå är skilda
åt.

4. 2 Goavddis nummer 11
Den goavddis som finns på Ájtte är i furu och mäter 48,5 x 33,0 x 5,3–6,0 cm i längd, bredd
och djup. Manker kategoriserar konstruktionen som en ramtrumma, vilket avser konstruktionen
där skinnet spänts över en oval träram. 72 Bildtyperna anser han vara av Årseletyp eller
närliggande. Enligt Rydbergs och Kjällströms kategorisering av trumbilderna faller den inom
ramen för sydsamiska trummor. Dessa goavdát kännetecknas av ett rutkors i centrum som
symboliserar solen, vilket även återfinns på detta trumskinn. 73
Den teknik som används för att skapa bilderna anser Manker är ristat med en knivsudd på
skinnet och sedan ifylld och fått färg av albarkssav.74
4.2.1 Formanalys

Trumman har en oval form med en ram tecknad på själva trumskinnet med två parallella linjer
och diagonala mönster. Bildernas placering och hela rörelsemönstret skiljer sig här markant åt
gentemot föregående goavddis. Här finns inga strikta linjer som rör sig horisontellt eller
vertikalt som hos trumma 64 och på så sätt bryter upp helheten. Istället är det möjligt att urskilja
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en spiralrörelse. Det framkommer genom att de yttersta bilderna följer ramen, majoriteten
dessutom placerade på den så inramningen tycks utgöra en baslinje. Bilderna fortsätter sedan i
samma cirkulära rörelse men smalnar inåt mot ett centrum. Rörelsemönstret förstärks också av
två längre böjda linjer nära mitten av trumskinnet.
Denna goavddis har i relation till föregående, fler tecken till antal och de är mer detaljrika samt
spretiga i sin form. Tecknen har också en större bredd än hos trumma 64 där många bilder tycks
upprepa sig. I allt detta ovan nämnda lägger jag ingen värdering utan vill framhålla de enskilda
trummornas egenarter. Om vi följer den spiralrörelsen som uppstår på trumskinnet, inleder jag
analysen längst ned vid de tre figurerna med spiror i händerna. De är i likhet med goavddis 64
placerade på en sorts yta, som här utgörs av en ram. Figurerna kan tolkas föreställa de tre
akkorna: gudinnor som enligt Christoffersson ofta förekommer just i den här placeringen på
trumskinnet: den nedre delen till höger.75 Ofta är det Sáráhkka, Jouksákká och Uksáhkká.76
Väldigt lika bilder förekommer som tidigare nämnts hos trumma 64, vilket gör det möjligt att
dra en slutsats: de tre akkorna var betydelsefulla och förekommer i gestaltning både på
sydsamiska och centralsamiska trummor. Placeringen på trumskinnet skiljer sig visserligen åt,
men gemensamt är att de i båda fallen är placerad på någon sorts linje och de tre figurerna är
bredvid varandra. De är lika varandra i deras estetik, men spirorna de håller i skiljer sig åt. Det
kan indikera att symbolerna förekom på flera goavdát i olika delar av Sápmi, men med
variationer.
De följande bilderna efter trumramens vänstra kant tolkar jag som på olika sätt representerande
av bosättningar men med inslag av heliga företeelser och föremål. Exempel på det vardagliga
kan vara tecknen som liknar träd, byggnader som påminner om en njalla - förrådsbod för
förvaring av framförallt kött. Den här typen av symboler för njallor är enligt Kjällström och
Rydving ett motiv som ofta förekommer på trummorna. De menar också att de små pinnarna
som sticker ut vid njallans vinklade sida kan tolkas som en stege, vilket då kan visa var på
njallan som öppningen eller ingången fanns. Den här typen av bilder kombineras med andra
som kan symbolisera en mer religiös sfär: mellan det första tecknet av en njalla och skogen
finns en rund, något oval form med ett kryss i. Den är frikopplad från ramen och tycks sväva.
Den här symbolen tolkas oftast som representera en goavddis. 77 Högre upp finns vad som skulle
kunna utgöra exempel på en björn. En figur på två ben med två prickar framför, kanske blåbär?
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Om så är fallet påvisar det ytterligare kombinerandet av det heliga och profana då björnen har
en viktig position inom den samiska kulturen och betraktas som ett särskilt heligt djur. 78 Deras
placering på linje efter varandra behöver nödvändigtvis inte alls symbolisera en samisk
världsbild där det vardagliga och religiösa samspelar – det kan givetvis vara en helt oavsiktlig
position. Men jag vill framhålla att det är möjligt att tolka på det sättet, att det finns indikationer
på en symbios.
På trumskinnets högsta punkter också placerade på ramen finns tecken som liknar byggnader
med kors. Manker beskriver dem som kapell-liknande utifrån kristna perspektiv. 79 Kanske kan
de symbolisera att denna goavddis åstadkoms under en tid av religionsmöten och därför faktiskt
skildrar kyrkor? Eller är det att läsa bilderna utifrån en kristen blick? Ett annat alternativ är att
de kan fungera rent dekorativt eller bära en helt annan betydelse.
På denna goavddis förekommer bilder som liknar renar i stor utsträckning och som även verkar
skildra företeelser och platser som är viktiga inom renskötseln. På trummans högra sida finns
två linjer som följer trummans form och därför inte är helt raka utan böjda. På dem finns i varje
hörn trianglar, som kan tolkas som kåtor. På linjerna är figurer placerade som liknar renar och
som härleder tankarna till skildrande av rörelser, kanske förflyttningar av renar till olika visten.
Då symboliserar linjerna själva rörelsen, renarna en hjord och trianglarna boplatser. Längre ned
precis under soltecknet finns dessutom en symbol som tenderar att skrivas fram som en
rengärda, det vill säga renhage. Den är rund med bilder av renar både i och utanför, vilket därför
kanske kan vara en plats förflyttningen leder fram till.
Rydving och Källström lyfter fram att renhagen (rengärdan) konsekvent på trumskinnet är
placerad under soltecknen, vilket även är fallet på denna. Hagen, en sluten cirkel men
formationer av renar runtomkring och inuti men alltid placerade eller fjättrade med benen på
cirkeln. Det skapar en illusion av att renarna och hagen är ett.
Linjen kan tänkas symbolisera en rörelse, där färden från samhället och tillbaka till vistet. Det
finns också små kåtor här vilket ytterligare förstärker detta. Flera andra trummor har liknande
symboler som ofta tenderar, precis som i detta fall, att vara placerad till höger om trummans
centrum.80 Runt omkring trummans mittpunkt flyter symboler som inte är fastsatta med andra
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linjer, som liknar olika djur, renar, ormar och människofigurer. Men trummans mittpunkt drar
tveklöst blicken till sig. Den består av en romb i centrum med vad som ser ut som en ren inuti.
Från rombens hörn sträcker sig fyra streck som är fyllds med symboler. De består av fler tecken
som liknar renar, människofigurer, träd och kors. Om detta är kristna kors eller betecknar fler
människor är svårt att säga. Korsen på den nedre linjen härleder tankarna starkt till bilder av
kyrkogårdar. Kanske kan den övre linjen sträcka sig upp mot en gudomlig sfär, de båda
horisontella linjerna representera marken – myntet och den undre linjen underjorden? Men det
går också att dra referenser till den som en solsymbol då linjerna är som solens strålar.

4.3 Trumskinnets bildvärld: diskussion
I mina tolkningar har jag talat mycket om den samiska världsbilden och utgått från den i stora
delar av analysen. Här vill jag gärna förtydliga min förhållning till relationen mellan
trumbilderna och den samiska världsåskådningen, då det finns en etablerad kritik mot den typen
av tolkning. Del av Christofferssons anmärkning av Ernst Mankers tolkning är hans uppfattning
om trumman som urkund, att de är källa eller beskrivning av samisk tro och att de som skapade
bilderna var medvetna om ett sådant anspråk. Christoffersson menar att de troligen inte
utformade bilderna som en beskrivning av deras tro.81 I mina tolkningar argumenterar jag inte
för att goavdát fungerar som en urkund utan att det hos dem är möjligt att urskilja vissa centrala
drag i en samisk världsbild. För mig är det en central distinktion och ett sätt att försöka förstå
bildernas symbolism utifrån samiska perspektiv, trumbilderna är enligt min uppfattning alltså
inte dokument med avsikt att ge en total sammanfattning av samisk tro.
Gemensamt för goavdát 64 och 11 är att de skildrar föremål, händelser, gudar, minnen och ting
som hade betydelse för den same som skapade trumman – och möjligen även samer i större
bemärkelse. Renar, skogen, boplatser och gudar förekommer på dem båda men kan ha helt
skilda betydelser. Förståelsen kan vara olika beroende på vilken goavddis som studeras, men
också på samma trumskinn utifrån det perspektiv, rörelsemönster eller kombinerande av andra
tecken som valts. Det gemensamma är förekomsten av liknande bilder som i förlängningen kan
indikera en gemensam samisk kultur som tar direkta estetiska uttryck oavsett om trummorna är
gjorda i sydsamiska eller centralsamiska områden. Men precis som det finns tecken som förenar
de båda goavdát har de helt unika uttryck som framhåller en gemensam grund men också
egenheter som jag menar inte får ignoreras. Goavdát estetik tolkar jag av den anledningen som
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ambivalent och mångfacetterad: uttryck som förenar den samiska kulturen och som samtidigt
visar på en komplexitet och originalitet.
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5. Museet och musealiseringsprocessen
Goavdát kategoriseras i Sverige som kulturarv, vilket leder till att de har en särskild position.
Jag vill också lyfta frågan om goavdát som konst och bruksföremål, även om det i detta arbete
inte kommer utvecklas vidare. Det omdömet som nu råder karaktäriserar, enligt min uppfattning
väldigt sällan trummorna som konstföremål, de värderas snarare baserat på bruk och symbolisk
relevans för den samiska kulturen. Den aspekten påverkar hanterandet av dem i allra högsta
grad.
För att ringa in begreppet kulturarv är det fruktsamt att lyfta fram det utifrån
musealiseringsprocessen. Det finns en nära relationen mellan begreppen kulturarv,
historieanvändning och institutionalisering. I en rörelse mellan dem uppstår en process: att
definiera kulturarv är ett centralt redskap i historieanvändningen som ofta leder till att föremål
institutionaliseras och där får omvårdnad och representation. Detta förlopp är musealisering. 82
Men det är viktigt att framhålla att den här processen aldrig är neutral:
[…]kulturarv betyder olika saker för olika personer, även inom samma kultur vid samma tid. Det
innebär i sin tur att allt det vi kallar kulturarv inte är av naturen givet, men istället utvalt, värderat
och bestämt enligt en uppsättning narrativ. Det blir helt enkelt en social konstruktion varje gång
ett objekt väljs ut istället för ett annat.83

I de aktionerna är det möjligt att urskilja maktstrukturer då någon eller några alltid måste göra
ett urval. Genom det sker ett skapande, där något lyfts fram som representativt för en kultur –
men också som värdefullt. I representationen aktiveras flera värdeskapande och
identitetsskapande förmågor. Dessa aspekter är även del i själva definitionen av kulturarv som
National encyklopedin fastställer den: ”idéer och värderingar som ingår i en kulturs historia och
som fungerar som en gemensam referensram” 84 Kulturarv kan därför ses som definierande av
olika grupper men också ha en skapande förmåga, där genom att samla dessa föremål, miljöer
eller annat konstruerar identiteter och befäster dem. De föremålen som faller inom
kulturarvsbegreppet har en producerande förmåga, en förmåga starkt kopplad till identitet. Mitt
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kritiska perspektiv på detta, är genomgående i uppsatsen att ställa frågor om av vilka, hur och
när detta sker samt påvisa konsekvenserna av den processen.

5.1 Nordiska museet och konstruktionen av det nationella medvetandet
1873–1874 öppnade Artur Hazelius sina privata samlingar av kulturhistoriska föremål för
allmänheten. Samlingarna fanns i paviljonger men då samlingarna utvidgades och inte längre
fick plats, resulterade i den byggnad som idag är Nordiska museet. 1880 bytte samlingarna
namn till Nordiska museet och blev en stiftelse vilka öppnade dörrarna för allmänheten på
Djurgården 1907.85
Hazelius samlade in såkallade »undergångsföremål«, berättelser och dialekter - det vill säga
ting och minnen som hotade att försvinna. 86 Eva Silvén hävdar att det redan från början i
Hazelius samlade gick att urskilja en särskild uppmärksamhet riktad mot en etnisk kategori,
samerna: som en del av det svenska, men samtidigt annorlunda. 87 Denna dubbla inställning
menar jag är central. Silvén framhåller också att Hazelius insamlande präglades av ett intresse
för samer som kulturhistoriskt fenomen, och på så sätt även bidrog till en exotifierande syn på
samer. 88 Det är möjligt att koppla till fenomen under 1800-talet där olika folkgrupper visades
upp som levande installationer, på världsutställningarna men även på Skansen. Där visades
under perioder fram till mitten av 1900-talet samiska familjer upp i det så kallade ”Lapplägret”.
Samerna som vistades där framställdes som om de levde ”som vanligt” där, med renskötsel.
Det fanns alltså ett anspråk på att bidra med en verklighetenstrogen bild av deras förhållanden.89
Silvén menar att det där går att urskilja en kolonialblick eftersom samerna skildras som de
Andra: ”framlevande sina liv i ett tidlöst, underutvecklat etnografisk presens i kontrast till det
framväxande, civiliserade västerländska industrisamhället.” 90 Genom den framställningen
produceras alltså en kontrast, där det samiska samhället skrivs fram som motsatts till det
”moderna samhället”. Genom befästandet av de Andra framställs samer som en icke-normativ
grupp. Den koloniala blicken kan därför till stor del förstås som baserat på en vi och demmentalitet där vi:et definieras indirekt – det vill säga genom att skildra vad som vi:et inte är.
Under 1900-talet kom den här synen att rättfärdigas med rasbiologin och teorier som menar att
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det är möjligt att ordna in människor i raser, som också kan ordnas i termer av hierarkier.91 Den
dubbla, motsägelsefulla rollen som samerna tillskrivits – så som del av det svenska men ändå
annorlunda, har alltså spelat en stor roll. Det tar sig uttryck i uppvisandet på Skansen, men
också i lagar och mentaliteter. Det yttrar sig också i den samiska utställningen på Nordiska
museet, ett resonemang som jag utvecklas i slutdiskussionen.
Under 1800-talet fanns en vilja att etablera det nationella; ”Denna process innebar en
artikulering av nationen, den blev föreställning, bild, minne, karta, berättelse.”92 Och jag menar
då att museerna var högst delaktiga i detta artikuleringsförsök. Institutionerna skapade en ren
fysisk gestalt för nationen, en plats för landet. De var centrala i nationaliseringen av Sverige,
med strävan om att definiera sig själv. Genom institutionerna försökte en självbild och ett
nationellt medvetande formuleras. 93 . Detta försök vill jag understryka som en konstruktion
genom exkluderande och inkluderande. Bland annat skulle olika typer av föremål, händelser
och minnen söka knytas samman till ett för Sverige gemensamt arv. Det arvet betraktades som
sammanhängande, vilket sker genom ett urval som gynnar den ordningen.94 Processen bestod
av komplexa rörelser i tvärsnitt mellan kultur, sociala kategorier, minnen och
världsuppfattningar som kopplas samman och konstruera en enhetlighet. Nordiska museet och
Skansen beskrivs som höjdpunkterna i skapandet av det nationella medvetandet. Vad som
särskilt tycks ha varit anmärkningsvärt är deras representation av miljöer och föremål från olika
delar av Sverige som sammanfördes till en illusion av helhet och skapade således en gemensam
upplevelse som allmänheten rent fysiskt kunde se och uppleva. En konstruktion som skulle ge
intryck av sammanhang och historisk tradition.95
Det museala konceptet som möjliggjorde Nordiska museets framväxt hävdar jag står på pelare
av nationalismen. I behovet av att definiera ett »vi«, ett land, ett Sverige - är förlusten av Finland
i kriget 1808–1809 en viktig bakgrund. Förlusten av Finland och det faktum att Gustav IV Adolf
fråntogs makten betraktades som ett nationellt trauma. 96 Det var en kris som tog sig uttryck i
ett sökande efter vad som var ursprungligt och utmärkande för Sverige. Under slutet av 1800talet tog sig sökandet mycket konkreta former med grundandet av Nordiska Museet och
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Skansen.97 Nordiska museets samiska samlingar bestod (2008) av 6500 inventarienummer, som
inkluderar ett antal föremål med andliga konnotationer men främst sådant som är kopplat till
vardagslivet: kläder, hantverk, matberedning. 98
Hazelius beskrivs så som en av nationens viktigaste konstruktörer. Behovet att definiera Sverige
som en enhet sammanföll med nödvändiga ekonomiska och sociala premisser. 99 Så hur förstår
vi den tidsanda som präglade tiden, som möjliggjorde grundandet av Nordiska museet? Där
hävdar jag att nationalismen blir essentiell likväl som samlingstanken. Det senare baseras till
stor del på en oro för framtiden, med moderniseringen, industrialiseringen, och således en
förlust av traditioner. Samlandet fungerar som en motkraft till detta.100
Hans (Hazelius) verk, Nordiska museet och Skansen, bildar kulminationspunkterna på den
konstruktion av det nationella arvet som präglade det svenska 1800-talet och vars återverkningar
på gott och ont lever med oss fortfarande.101

Så vad säger detta citat? Det framställer Nordiska museet som central av konstruktionen av ett
gemensamt sammanhållet Sverige men vad som är anmärkningsvärt här, hävdar jag, är
belysandet av de långa konsekvenserna – de verkar fortfarande idag.
5.1.2 De samiska samlingarna

Ernst Manker arbetade för att överföra alla samiska samlingar till Nordiska museet vars syfte
var att etablera en materiell grund för det ”lapska centralmuseet”. En omfördelning av föremål
kom att ske, inte minst mellan Historiska museet och Nordiska museet. Den baserades på en
överenskommelse rent kronologiskt, där en skiljelinje gjordes vid tiden 1523 och Nordiska
museet kom att profilera tiden efter detta. De samiska föremålen som fanns vid Historiska kom
således att överföras till Nordiska museet. En stor deposition skedde 1943 när 25
ceremonitrummor, en seite och andra samiska föremål överfördes dit.102 Huvudstadens museer
erhöll fortfarande fram till mitten av 1900-talet, menar Silvén, tolkningsföreträde angående det
nationella kulturarvet, vilket då även inkluderade det samiska historien. Experterna inom
samisk kultur, språk och historia var icke-samiska akademiker, verksamma vid museerna. Efter
mitten av seklet kom detta att ändras radikalt. Växande samisk politisk aktivism och inte minst
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grundandet av det samiska centrumet Sápmi kom att vara del av den förändringen och
ifrågasättande av de nationella museernas tidigare tolkningsföreträde.103

5.2 Ájtte och Jokkmokk: Porten till Lapponia, fjällen och den samiska
kulturen
Nordiska museet var fram till 2009 definierat som det ansvariga museet för samisk kultur i
Sverige, medan Àjjte var huvudmuseet för uppvisandet av samisk kultur. I dessa benämningar
fanns, hävdar jag, ett fördelande av ansvar som indirekt pekar ut Nordiska museet som den
institution som definierar den samiska kulturen medan Ájtte snarare har en exponerande
funktion. Idag har detta ändrats och Àjtte har status som huvudmuseum för samisk kultur,
special museum för fjällregionen och informationscentrum för fjällturism. 104 Syftet med
museet är att presentera samiska perspektiv och kanske allra viktigast – utgöra en samisk röst.105
Själva museet kan av den anledning ses som en motrörelse till hur, var och av vilka det samiska
kultarvet behandlats och definierats.
Ájtte härrör från 1966 då Jokkmokk museum etablerades och baserades främst på privata
samlingar av silverföremål från området. 1983 grundades en stiftelse av den svenska staten,
Norrbottens län, Jokkmokk kommun och två samiska organisationer som några år sedan
inkluderades i museet som erhöll sitt nuvarande namn; Ájtte.106

Museets geografiska placering i Jokkmokk är av betydelse. Den ursprungliga funktionen av
Jokkmokk var som en vinterboplats, där samer befann sig med renar under vintern. Men platsen
kom att få en ny roll 1602 genom en strävan att märka områden i norr som rätteligen svenskt.
Det byggdes kyrkor på flera platser i lappmarkerna och i anknytning till dem skulle marknader
hållas. All annan handel med samer på andra platser förbjöds, vilket gjorde att svenska kronan
effektivare kunde kontrollera beskattningen av samer, handeln och rättskipningen kunde
förbättras. En av dessa platser var nuvarande Jokkmokk. Samer från närliggande platser blev
tvungna att infinna sig där för att betala in skatt, delta i kyrkans gudstjänster och närvara vid
tinget. Men jag menar att marknaden inte endast går att betrakta som resultatet av en
kolonialpolitik av svenska kronan, det var också en plats för möjligheter och utbyte som kunde
gynna samerna. 107 Jokkmokk har alltid varit en central mötesplats för handel, samlingar,
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festligheter och andra möten för människor både från trakten och längre bort. 108 Idag är
marknaden som fortfarande hålls varje år en folkfest med besökare från många olika platser och
länder. Särskilt vill jag framhålla att den är central för den samiska kulturen och ett sätt att
representera den: ” […] marknaden är i allra högsta grad en samisk marknad och mötesplats,
med det bästa och det mesta av samisk musik, bruksslöjd, konsthantverk och konst.” 109
Marknaden vill jag därför framhålla som en plats och tillvägagångssätt för samiskt
identitetsskapande som är oumbärlig för kulturen. Sedan 1996 är delar av Jokkmokks kommun
inkluderat i världsarvet Lapponia, ett område vars skogar och fjäll varit hem för renskötare
sedan urminnes tider. 110 Jokkmokk kan därför betraktas som en port till fjällen, Lapponia och
den samiska kulturen. Att placera huvudmuseet för samiskkultur på en sådan plats blir av den
orsaken en symbolisk akt, i flera dimensioner. Utanför museets dörrar finns den samiska
kulturen närvarande, vilket bidrar till ett samspel mellan vad som representerar innanför och
utanför byggandes väggar. Den kritik som ibland lyfts fram mot den geografiska placeringen
av ett samiskt huvudmuseum i Jokkmokk baseras på att idag bor de flesta samer i storstäder.111
Den aspekten skulle kunna förmedlas tydligare i utställningarna för att på så sätt bidra med en
mer nyanserad bild av vad det innebär att vara same i Sverige idag.
5.2.1 Samlingarna

Etnografiska museet beslöt inför öppningen av Ájtte att överföra sina samiska samlingar dit,
något som Eva Silvén menar är något större än en faktisk handling, den är också symbolisk.
Genom överförandet kunde en omkontextualisering ske, där föremålen som tidigare varit del
av ett etnografiskt museum beläget i huvudstaden kom att hamna i ett nationellt museum för
samisk kultur. Föremålen kom så att bli språkrör för kulturen och nu även beläget i ett samiskt
kärnområde.112 I den akten att återföra dem till de ursprungliga geografiska områdena – är det
möjligt att tala om ett sorts hemförande som får stor betydelse. Ett återtagande av det samiska
kulturarvet rent materiellt men också ett återtagande av det samiska tolkningsföreträdet där
kulturen, historien och nutiden definieras och formuleras av samer själva. Detta hemförande
och Ájttes blotta existens kan betraktas som en del i en avkolonialiserings process, men ett
förlopp som i allra högsta grad fortfarande är pågående.
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6. Fallstudie av de två utställningarna
6.1 Nordiska museet

Upplevelsen av utställningen Sápmi – om att vara same i Sverige på Nordiska museet börjar
långt innan besökaren inträder till den. Byggnaden och området omkring skapar känslor,
förväntningar och föreställningen om vad som ska finnas innanför väggarna. Den enorma
anläggningen härleder tankarna till pampiga slottsbyggnader och kan kanske bäst beskrivas som
monumental. Fasades består av rosa stenar i flera nyanser, stora fönster och sju tornhuvor. Hela
miljön utanför har en känsla av en processionsväg. Som besökaren dras en nästan in, upp för
den breda trappan mot den stora porten och entrépartiet. Porten framställs som ”en tempelgavel
uppburen av parvis kopplade kolonner som på renässansvis omslutits av reliefornering med
stiliserade blommor.” 113 Det är svårt att komma ifrån indikationerna till äldre tider och
referenser till andra ”stora” arkitektoniska konstruktioner. Detta i kombination med vad som
upplevs som en välplanerad växtlighet med stora ekar, Karl X Gustavs ryttarstaty och vattnet,
då hela anläggningen befinner sig ute på djurgården – signalerar en sammanhållenhet mellan
byggnaden och det anslutande området.
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Här syns delar av den port som beskrivs ovan.

Utställningen öppnade i november 2007 och pågår ännu i skrivande stund. Av museet själva
beskrivs den som följande: ” Det är en utställning om identitet, historia och framtid, om
rättigheter och orättfärdigheter, om kulturmöten och kulturkrockar, om bilden av sig själv och
bilden av den andre”. 114 Eva Silvén framhåller att utställningen bör förstås i ljuset av 2000talets nya europeiska minoritetspolitik. Till följd av detta har den en approach mot generella
frågor gällande identitet, urfolk och minoriteter – alltså inte uteslutande det samiska. Det
perspektivets syfte är att försöka skapa en större räckvidd och inkludera andra etniska grupper
i världen. Detta kontrasteras starkt mot de tidigare samiska utställningarna som funnits på
Nordiska museet som snarare strävat efter att skildra ”det samiska” som sådant, genom att
arbeta efter att framställa dess egenart. Ambitionen med det nya angreppssättet var att skildra
olika perspektiv och erfarenheter om vad det kan innebära att vara same, förr och nu och
inbegriper förhållanden som är både samtida och historiska. 115 Fokus ligger därför i möten,
blickar mot gränsområden samt hur ”det samiska” format ”det svenska” och vice versa.
Utställningen är sedan konstruerad utifrån fem teman som baseras på frågor kopplade till ovan
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nämnda syften; Vems spår? Vem är vad? Vems saker? Vems blick, vems röst? Vems rätt, vems
mark?
Utställningen är belägen på en av byggnadens balkonger och dess vänstra sida vetter mot
balsalen några våningar ned. Själva rummet är formad som en lång rektangel med en kub som
utgör ett extra rum i mitten. I vardera änden om rummet finns möjlighet till ingång och utgång,
vilket avgör i vilken ordningsföljd som besökaren möter materialet. Utställningen är uppdelad
i olika teman kopplade till frågor: Vems spår? Vem är vad? Vems saker? Vems blick, vems
röst? Vems rätt, vems mark? Golvet och alla montrarna i rummet är iklädda en textil i
geometriska konstellationer bestående av färger som beige, mörk chokladbrun och kall stål grå.
I montrarna i hela utställningsrummet finns objekt som kategoriseras som samiska på olika sätt.
De är upplysta med separata lampor som böjer sig över varje föremål. Föremålen omfattar bland
annat mössor, knivar, skedar och skor.
I och precis utanför kuben som delar upp rummet behandlas Sveriges historia av rasbiologi,
övergrepp på samer och hur goavdát stals. Det här temat får ett förhållandevis lite utrymme rent
fysiskt som också är svårt att röra sig i. Problemen med det rumsliga, menar jag, indikerar mot
en implicit värdering att detta inte är lika viktigt som andra delar av utställningen. Det är svårt
att frångå en känsla av att den delen av samisk historia undangöms genom de rumsliga
förutsättningarna.
Goavddis nummer 64 finns placerad i en glasmonter i utställningsrummets mitt. Den är belägen
fristående från andra föremål med undantag från långa smala trälådor som är fästa i montern.
De är fyllda med små kort som fungerar dokumenterade av Nordiska museets samiska föremål.
Belysningen av trumman kommer från lampor ovanifrån som gör den väl upplyst och möjlig
att studera i detalj. Trumman är halvt lutande mot ett stöd och placerad i en diagonal position
vilket gör det möjligt att betrakta nästan alla trummans sidor. Besökaren kan röra sig runt
montern för att studera ramarna och en del av baksidan. Invid trumman finns sparsamt med
information som lyfter fram magiska kopplingar, som därför snarare reproducerar äldre
koloniala sätt att betrakta goavddis. Det finns kortare diskussionen om vad bilderna på
trumskinnet kan betyda, men som landar i att trummorna oftast kopplas till trolldom. Vilket i
sig inte nödvändigtvis är nedrivande, då det faktiskt är så goavdát länge förhållits till. Det
problematiska är snarare att förstörelsen, exploaterandet och kampen om äganderätten är det
enda som får utrymme. Ingenstans finns information om det ursprungliga bruket och den äldre
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samiska världsbilden kopplat till trumman, vilket får mig att hävda att en kolonial blick
fortsätter att formuleras.
Utställningen försöker sig på ett närmande av större frågor och en kolonialproblematik, genom
att fokusera på andra minoriteter och urfolk – inte bara samer. Detta sker inte invid trumman
utan vid en av ingångarna/utgångarna, den som tenderar att fungera som det senare. Där
påträffas en stor fyrkantig skärm på golvet med bilder av världens urfolk. Men är handlingen
att lyfta blicken mot andra minoriteter och urfolk att homogenisera på ett sätt som inte är
produktivt? Eller finns det en fruktbarhet i akten, ett sätt att påvisa att problematiken de utsätts
för är vanligt förekommande i världen och därför ett internationellt likväl som nationellt
problem? Det kan givetvis betraktas som konstruktivt och ett annat sätt att tematisera en
utställning, men faktum är att alla föremål som ställs ut faller inom en samisk kulturell sfär. Att
då i den underliggande diskussionen söka lyfta perspektivet, resulterar här snarare i en
motsägelsefullhet mellan idé och vad som faktiskt representeras i fysisk form i rummet. Det
kan också ses som respektlöst att Sveriges ansvar gentemot samerna inte riktigt får utrymme,
vilket här blir resultatet då samiska erfarenheter placeras inom ett strukturellt problem som inte
adresseras direkt. Det finns möjligheter att lyfta frågor om ILO 169, som finns citerat i
utställningen. Istället redogörs endast för vad konventionen innebär, inte att Norge, tillskillnad
från Sverige har genomfört den. Dessa frågor hade med fördel kunnat ställas för att aktualisera
och påvisa konkreta problem som påverkar samer både strukturellt, socialt och individuellt.
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6.2 Ájtte

Bilden är fotograferad från museets vänstra sida. Bakom stenmuren som är synlig till höger i bilden är en större
gång som leder fram till entrén.

Ájttes byggnad skiljer sig markant gentemot Nordiska museets arkitektoniska uttryck. Den är
konstruerad som olika kuber vars exteriör består av en mörkgrå träpanel och vitt tegel.
Byggnaden är omgiven av en skogsmiljö, där tallar och björkar framstår som slumpmässiga och
av den anledningen naturliga i sin placering. Marken omkring är täckt av lingonris, stenar och
mindre stigar. Till höger om entrén finns bredare grusgångar och på en större öppen yta är en
mindre lekpark placerad tillsammans med en skulptur av en ren. Där påträffas också olika typer
av förrådsbodar och kåtor i trä. Deras placering utomhus bidrar med en autenticitet, trots att det
i själva verket givetvis är en konstruerad plats - men med riktiga byggnader som förflyttats dit.
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Det skapar en mer genuin bild av ett viste och ger en förnimmelse av en okonstlad placering.

I anknytning till museet finns Jokkmokks Fjällträdgård där vissa delar är anlagda, medan andra
funnits där sedan tidigare, vilka Ájtte är måna om att bevara.116 Hela området omges av en
stenmur som smälter samman i färgtonerna museet har och bidrar till en känsla av en plats som
inte är strikt konstruerad, utan där den naturliga skogsmiljön är del av museet snarare än
separerade från varandra. Genom förråden, kåtorna och trädgården utanför framkommer det
dessutom tydligt att detta är ett museum specifikt för representation av samer och fjällvärlden.
Besökaren presenterar på så sätt för en tematisering redan innan inträdet i själva byggnaden.
När besökaren kommer in till museet följer en lång gång som leder in till ett cirkulärt rum som
är museets mitt. Utifrån den strålar sedan öppningar som är utställningar med olika teman. Idén
med museets uppbyggnad grundas på cirkeln, mittpunkten, som en gärda - det vill säga en
renhage. Det är också enligt min uppfattning möjligt att dra referenser till solsymbolen och
solens betydelse, där mitten är solens centrum och gångarna dess strålar. Museets rumslighet är
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därför i sig självt en direkt länk till en viktig aspekt i den samiska kulturen, vilket genom sin
blotta närvaro påvisar en medvetenhet i representationen och hur det sammankopplas i flera
dimensioner. Att vistas i museet blir indirekt att vara i en gärda och konstruerar en närvaro av
en vardaglig del i många samers liv, både historiskt och nu. Men framförallt, konstruktionen
skildrar betydelsen av renhagen genom att den inkluderas i den arkitektoniska gestaltningen.
Besökaren inträder från cirkeln till utställningen Trumtid – i livets famn genom en stor, röd
portal med gula tecken som påminner om de på trumskinnen. Vid första anblick syns dock inga
goavdát, utan rummets mest iögonfallande del är en stor målning som sträcker sig över hela den
ena väggen direkt till vänster vid entrén. Målningens färgskala går i kalla blåa nyanser med
inslag av grönt, brunt, orange och gult. Genom just sitt spektrum kan den tänkas dra blicken
till sig i den annars ganska sparsamt färgade omgivningen, som snarare går i en neutral och
jordnära färgskala. Målningen har en abstrakt förnimmelse men med förhållandevis figurativa
partier som skildrar en fjällmiljö bestående av vatten, natur, berg och himmel. Över detta svävar
figurer av vita renar som bidrar till ett mystiskt, nästan sagolikt intryck av verket. I mitten av
utställningsrummet står en stor glasmonter som är en reproduktion av en offerplats på dess ena
sida och den andra en reproduktion av en björn och figuren av en samisk kvinna i naturliga
storlekar. Gemensamt för föremålen och de platser som skildras i utställningen menar jag är
den gudomliga aspekten. En annan benämning för offerplats skulle kunna vara helig plats. Här
vill jag lyfta fram Anna Westman Kuhmunens definition av heliga platser inom samisk kultur:
[de är] avskilda från omgivningen i fysisk och symbolisk mening. Det syftar på platser där olika
väsen ansågs finnas eller där en siejdde eller värromuorra, ’offerträ’, stått och där man förrättat
offer.117

Dessa religiösa platser kunde se mycket olika ut, de kunde utgöras av hela fjäll, en sjö, en myr
eller andra mindre avgränsade områden formade av naturen som klippor.118 Att björnen finns
representerad i andra sidan av glasmontern menar jag också faller inom temat för det
gudomliga. Björnen hade en särskild plats inom den samiska kulturen. Den ansågs som helig
ha övernaturliga förmågor, men jagades för köttet och skinnet. Detta går även att knyta till
bruket av goavdát då man genom den kunde avgöra vem som skulle jaga den och när. 119
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Rummets mittpunkt gestaltar alltså heliga aspekter, föremål och platser inom samisk kultur och
ger implicita referenser till andra delar i utställningen, som trummorna.
Som besökare rör du dig i en cirkulär rörelse runt glasmontern med andra föremål efter
väggarna. Det är efter dessa väggar trummorna dyker upp. De är samtliga placerade i låga
glasmontrar och platt liggandes så att inte mer än trumskinnet syns. Genom sin positionering
försvinner baksidan och ramen, vilket indirekt kan antyda att det mest centrala är ovansidan.
Montrarna är installerade mot väggarna vilket omöjliggör för besökarna att röra sig runt
trummorna och betrakta dem från olika vinklar, istället blir de hänvisade till fokuset på
bildvärlden. En dov belysning är karaktäriserande för hela utställningen men hörnen som
goavdát är placerade i är de mörkaste delarna av rummet. Det är en stor kontrast gentemot den
starkt upplysta väggmålningen och montern med offerplatsen. Vilka följder får ljussättningen
för möjligheten att närma sig trummorna, hur påverkar det uppfattningen om dem? En möjlighet
är att ljuset bidrar till en respektingivande atmosfär. I kombination med deras placering i
rummet, i periferin, kan betraktas som en metod att frångå koloniala praktiker där goavdát
ständigt placerats i centrum. En annan följd kan vara att ljuset och placeringen reproducerar
bilden av trummorna som mystiska, skrämmande. Oavsett är det tydligt att den dova
belysningen gör det svårare att verkligt studera trummorna och kanske också resulterar i att
besökare går miste om deras närvaro. Den sparsamma belysningen skulle kunna förklaras av
konserverande hänsyn. Oavsett motiveringen är det tydligt att belysningen och placeringen
påverkar perceptionen av trummorna. Det är svårt att betrakta trummorna, även det som faktiskt
är synligt, trumbilderna, som inte heller är särskilt väl upplysta.
Bredvid glasmontrarna finns informationstexter som vid somliga tillfällen beskriver
trummornas baksida men på grund av deras positionering är det inte möjligt att själv se vad de
berättar om. Det resulterar i en motsägelsefullhet i vad som representeras genom text och vad
som faktiskt är synligt för betraktaren. Ett undantag i visandet av trummornas bakre sidor hittas
dock i utställningen. En baksida från en goavdát är placerad väl synlig, men den saknar istället
framsida. Den närvaron fungerar exemplifierande på hur en baksida kan se ut, men räcker det?
Då alla goavdát är unika kan representation ses som bristande och i viss mån generaliserande.
Istället hade det gynnats av att ha påvisat hur trummornas baksida är lika varierande som
trumskinnen, och även liksom de – intressanta. Genom att informationstexterna ger
uppmärksamhet till trummornas baksida, men de inte finns fysiskt gestaltade uppstår en viss
förskjutning eller konflikt mellan text och utställda föremål.
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I utställningen finns flera andra föremål som återkopplar till temat jag argumenterar för som
möjligt att urskilja: det heliga. Förutom ett antal goavdát finns också två hammare, en seijte och
ett så kallat »nåjdbälte«. Utställningsrummet upplevs därför som sammanhållet genom en
tematisering trots att de olika föremålen har skilda funktioner. Men ett undantag är ett mindre
rum innanför det första: där en stor avbildning av den mytologiska varelsen Stallo finns. Inom
samisk mytologi framställs Stallo på flera olika sätt, som en djävul, en jätte eller troll. 120 Det är
en sägen som berättades främst för barn för att de inte skulle springa iväg ensamma då han
annars skulle äta upp dem. Den fysiska placeringen mellan dessa två rum sammankopplar
trosföreställningar med sägner på ett sätt som kanske kan ses som problematiskt och
reproducera gamla förhållningssätt. Vid mitt besök på Ájtte uttrycker dåvarande Museichefen
Kjell-Åke Aronsson själv detta dilemma, som talar för en medvetenhet hos museet om hur
placering kan påverka vår förståelse. Att sägnen representeras upplever jag dock som högst
relevant. Det är inte bara en historiskt förekommande berättelse, utan förekommer
fortfarande. 121 Det problematiska ligger snarare i den framställande gesten, där placeringen
mellan dessa två teman skapar en kollision som får trummorna och de andra föremålen att
tillskrivas mytiska särdrag. Det är här möjligt att konkret urskilja utställningars skapande och
värdeproducerande förmågor. Att placera Stallo i relation till goavdát och seijtar indikerar en
samhörighet som jag menar inte gynnar trummorna, utan tillskriver dem mytiska särdrag som
historiskt ofta kommit ur koloniala praktiker.

120

Wikipedia, ”Stalo”, < https://sv.wikipedia.org/wiki/Stalo>, information hämtad 171228.
Ett exempel på detta är min pappas upplevelser. Som barn hotades det ofta med att Stallo skulle komma om
de gick ut på svaga isar.
121

47

Maria Nordvall

7. Slutdiskussion
Nordiska museet och Ájtte är två museer med olika arkitektoniska byggnader, olika anspråk,
grundade vid olika tider – men med den gemensamma nämnaren att de har utställningar som
omfattar goavdát. Utförandeformen de presenterar trummorna på har visat sig vara väldigt
annorlunda. Nordiska museets har valt en tematisering som inbegriper hela Sápmi, men också
andra urfolk. Den approachen kan till viss del förstås utifrån vad Nordiska museet är för typ av
institution, nämligen ett svenskt kulturhistoriskt museum. Det anspråket rymmer en strävan att
representera hela Sverige, men genom att ha en specifik utställning vid namn Sápmi upplever
jag det som om den samiska delen av Sverige frikopplas från övriga landet. Den slutsatsen drar
jag i en jämförelse av deras andra utställningar vars titlar är exempelvis Folkkonst och Hem och
bostad. Den typen av exponering blandar föremål från hela landet i en gemensam tematisering,
medan Sápmi får en egen utställning. Visserligen leder det till en större och mer samlad
representation, men också en implicit värdering av samiskt kulturarv som separerat från övrig
kulturhistoria. Det bidrar till en vi och dem mentalitet och knyter an till vad jag framhöll utifrån
Silvén i kapitel 5.1 Nordiska museet och konstruktionen av det nationella medvetandet,
nämligen att Hazelius betraktade samerna som en del av det svenska med samtidigt
annorlunda.122 I samspelet mellan Sápmi och de andra utställningarna på Nordiska museet går
samma underliggande ståndpunkt att urskilja. Att utställningen finns på ett museum vars
anspråk är att representera hela Sverige signalerar genom sin blotta existens ett inkluderande,
men den är samtidigt separerad. Det är därför möjligt att tala om att Hazelius sätt att betrakta
samer och samisk kultur fortfarande har inflytande på representationen hos Nordiska museet.
Det är en aspekt som präglar utställningen och leder till att jag ser en problematik redan innan
jag inträder i rummen. I den presentationen finns direkt värdeskapande och inte minst –
kategoriserande processer. Den känslan av frånskiljande och avsaknad av större sammanhang
speglas även i hur deras goavddis hanteras. Som jag nämner i analysen är den placerad mitt i
ett rum, där informationsbristen är ett uppenbart problem men som framkommer ännu tydligare
när den inte sätts in i ett sammanhang annat än att användandet ofta tolkas som trolldom. Det
producerar en föreställning om goavdát som reducerar trummorna till blott centrala föremål i
koloniala praktiker, vilket jag menar bara är en del av dess kontext. När den ursprungliga
användningen inte alls skrivs fram kapas på många sätt det samiska sammanhanget och
representationen sker snarare genom missionärer och prästers ögon.
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Den typen av kontextualisering jag menar är bristfällig hos Nordiska museet lyckas Ájtte istället
framhålla med teman som rör sig omkring heliga samiska föremål – utifrån ursprungliga
samiska perspektiv. Där ligger min kritik snarast i den dova belysningen i kombination med
placeringen av trummorna som inte gör det möjligt att betrakta dem i sin helhet, samt vad
representationen av Stallo resulterar i. Med anledning av det begränsade fysiska utrymmet
omkring trummorna kan besökaren inte alls röra sig runt dem, vilket försvårar ett möte mellan
föremålen och åskådaren. Utställningen gestaltar i högre grad en nyanserad kontextualisering
av goavdát, men förutsättningarna att fysiskt närma sig trummorna begränsar en direkt dialog,
som jag menar skulle vara fruktsam. En rumslighet som tillåter besökaren att på nära håll
betrakta trummorna, och dessutom se alla dess delar skulle kunna medföra en helt annan
uppfattning av dem: som en helhet där alla delar är intressanta.
Utställningarna på Ájtte och Nordiska museet fungerar kommunicerande och kan betraktas som
medium eller åtminstone bärare av mediala förmågor. I och genom utställningarna finns
förmedlande. Båda museerna har epitetet kulturhistoriskt museum och utställningarna fungerar
då som processer där föremålen skapas och definieras; också kulturarvet. Utställningar som
sådana kan därför påstås vara värdeproducerande verksamheter samtidigt som förmedlandet
sker. När dessa föremål visas upp som kulturarv konstitueras de som sådana, de tillskrivs den
kategoriseringen baserat på omdömen från institutionerna. Av den anledningen är mediet och
representationen aldrig neutral, utan som Hirvi-Ijäs framhåller är mediet: ” […] innehavare av
aktiva, producerande funktioner som gör det delaktigt i de element som medieras.” 123 Av den
anledningen hävdar jag att museerna bär ett ansvar, då de besitter en kraft att formulera och
skapa värden genom sina medier: utställningarna. Båda utställningarna påverkar på olika
besökarens förståelse av goavdát. Museerna är del i formandet av samisk identitet för
allmänheten. På Nordiska museet präglas den på många sätt av en kolonial uppfattning, på Ájtte
sammankopplas den med sägner och en svår rumsligplacering som i förlängningen kan förstås
som en implicit antydan att det inte är viktigt att kunna se vissa delar av trummorna. På det
sättet formar och definierar de båda utställningarna uppfattningen om goavdát. Ájtte lyckas
bättre visa en mer ursprunglig kontext av goavdát än Nordiska museet som snarare fokuserar
på koloniala sammanhang i termer av de oproblematiserade trolldomskopplingarna. En möjlig
anledning till det skulle kunna vara att Sàpmi är en relativt gammal utställning som stått
oförändrad sedan den öppnades 2007. Det är mycket möjligt att synen på goavdát såg
annorlunda ut då och utställningen därför kan sägas ”spegla sin tid”. Men eftersom Trumtid på
123
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Àjtte är ännu äldre, från 2002 är inte åldern tillräcklig som en möjlig förklaring till
utställningen. Istället borde tidsaspekten fungera uppmanande att överse utställningen och
genomföra en uppdatering eller en helt ny utställning som bättre överens stämmer med samtida
perspektiv, en uppmaning jag vill rikta till både Nordiska museet och i viss mån Ájtte.
Slutligen vill jag återkoppla till ILO 169 och hur det faktum att den inte ratificerats påverkar
förutsättningarna för enskilda föremål som goavdát. Konventionen betraktar jag som en viktig
byggsten i en avkolonialisering process, som nu saknas. Det kommer till uttryck även i
fördelandet av goavdát mellan Ájtte och Nordiska museet. Det är stor kontrast i skicken på de
trummor som finns på Ájtte och den som Nordiska museet ställer ut. På goavddis 64 är, som
tidigare redogjorts för, bilderna på trumskinnet tydliga, vilket inte endast beror på bättre
belysning utan trummans tillstånd. Finns det en anledning till att Nordiska museet har en av de
bäst bevarade trummorna? Här är det kanske möjligt att urskilja hur avkoloniseringsprocessen
i hög grad fortfarande är pågående: där ett urval görs av den större och äldre institutionen om
vilka föremål som skickas tillbaka till Sápmi. Det behöver nödvändigtvis inte vara en medveten
handling från Nordiska museets sida, men trummorna har så stora skillnader att det är omöjligt
att inte öppna upp för frågan. I den finns potential för att ytterligare lyfta den grundläggande
ståndpunkten att den samiska befolkningen historiskt och i viss utsträckning fortfarande
befinner sig i koloniala situationer som i allra högsta grad kommer till uttryck i hur museerna
gestaltar goavdát. Min slutsats är att en ratificering av ILO 169 skulle resultera i nödvändig och
bindande kommunikation mellan museerna, vilket skulle gynna det samiska kulturarvet på så
sätt att samer ständigt är delaktiga.
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8. Sammanfattning
Denna masteruppsats har ställt frågor om hur den museala representationen av goavdát ser ut i
Sverige. Jag har utgått från två ståndpunkter; att det är möjligt att tala om en kolonialhistoria
och även idag urskilja vissa koloniala tendenser, samt att utställningar som sådana är
betydelseproducerande aktiviteter. Forskningen har motiverats av en kunskapslucka i
kombinationen goavdát, kolonialism, representation och museum. Intentionen var att sätta in
förståelsen av trummorna i ett konstvetenskapligt sammanhang som tog hänsyn till samiska
perspektiv, ursprungligt bruk och tolkade bilderna på trumskinnen. Sammanfattande har den
här masteruppsatsen studeras samiska ceremonitrummors yttre och inre värld.
I uppsatsen kapitel 2. Bakgrund kommer jag fram till att det är motiverat att tala om kolonialism
i svenska delar av Sápmi, historiska likväl som idag. Den slutsatsen nåddes genom Gunlög Furs
alternativa definition av kolonialism som innefattar kultur, ekonomi och territorium samt i
förlängningen en människouppfattning – där kolonisatörerna betraktar sig själva som
överlägsna. Det centrala i definitionen var att Fur hävdar att det är möjligt att tala om
kolonialism trots att det inte finns ett hav emellan kolonisatör och koloniserad. Jag befäster
sedan mitt argument om en nutida pågående koloniala tendenser i Sverige genom vägran att
ratificera ILO 169 samt använder fallet Girjas mot staten som exempel på hur staten anser sig
ha koloniala anspråk.
I kapitlet 3. Religion och bruk redogör jag för en förkristen samiska världsbild, religion och
konstruktionen av trummorna. Kärnan i den samiska världsbilden argumenterar jag för är
föreställningen om världen som ett mynt med två sidor, där det profana och gudomliga
samspelar, något som sedan blir en grundsten i min analys av bilderna på trumskinnen.
I analysen av bilderna på trumma 64 och 11, i kapitel 4. Trumskinnets bildvärld framhåller jag
den föränderliga karaktären av tecknen. Hur de samtidigt kan representera en ren, en gud, ett
minne eller handling. Men också hur det är möjligt att studera trumskinnet som en bild i sin
helhet utifrån en samisk världsbild. Jag kommer fram till att goavdát inte kan anses ha ett syfte
som dokumenterande eller som urkund av samisk religion men att del likväl är möjligt tolka
bilderna utifrån det vi känner till om en ursprunglig samisk världsbild.
Kapitel 5. Museet och museraliseringsprocessen lyfter fram kategoriseringen av goavdát som
kulturarv och hur det i den definitionen också går att urskilja värdeskapande. Kapitlet studerar
uppkomsten av Nordiska museet och Ájtte samt deras samlingar. Jag kommer genom Eva
Silvén fram till att Nordiska museet förhållningssätt till samisk kultur är som del av det svenska
51

Maria Nordvall

men samtidigt annorlunda, en mentalitet som fortfarande går att urskilja på museet idag. I delen
som behandlar Ájtte lyfter jag fram betydelsen av den geografiska placeringen i Jokkmokk samt
diskuterar hemförandet av samiska föremål.
Kapitel 6. Fallstudie av de två utställningarna studerar Sápmi på Nordiska museet och Trumtid
på Ájtte. De inleds med beskrivningar om byggnaderna och deras anslutande områden för att
sedan skildra utställningsrummen och gestaltningarna där. Jag kommer fram till att de är väldigt
olika på många sätt, vilket gör att kritiken jag framhåller riktas mot skilda företeelser. På
Nordiska museet är det främst den koloniala kontexten som goavdát starkt kopplas till och på
Ájtte svårigheter för besökaren att röra sig runt samt se trummorna med anledning av den
dämpade belysningen. I kapitel 7. Slutdiskussionen preciserar jag min kritik mot de båda
museerna samtidigt som jag befäster varför det är viktigt: nämligen att museerna är del i
skapandet av den allmänna bilden om samisk kultur och goavdát. Jag konstaterar att båda
utställningarnas ålder i samband med den problematik jag ser är en motivation till att se över
utställningarna. Slutligen belyser jag betydelsen av en ratificering av ILO 169 som en central
del i en avkolonialiseringsprocess, en byggsten i utvecklingen som idag saknas.
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