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Vad SoRTS SToRhET äR En ”GUd”?

Missionärer, religionsvetare och samiska föreställningar
aV ollE SUndSTRöM

I forbindelse med tradisjonelle samiske verdenssyn og
rituelle praksiser, kan bruken av kategorien ”guder”
spores tilbake til lutherske teologers betraktninger på
1600- og 1700-tallet og deres forståelser av ”andre guder”
i lys av det første budet i dekalogen. Disse perspektivene
påvirker delvis fremdeles bruken av kategorien i det moderne, ikke-teologiske studiet av samisk religion. Selv om
den kan begrunnes teoretisk og metodologisk, til tross for
sin jødisk-kristne bias, så står kategorien ”guder” i veien
for fullstendige forståelser av tradisjonelle samiske oppfatninger.
För snart tre decennier sedan skrev anker Steffensen att:

Vi har endnu en samlet moderne behandling af den samiske gudeverden till
gode, ligesom ingen […] har givet sig i kast med en tilbundsgående diskussion
af, hvad en gud overhovedet var for en størrelse i samisk sammenhæng (Steffensen 1985: 101).

Jag utgår ifrån att han med ”moderne behandlinger” menade nutida,
uppdaterade, snarare än sådana som avspeglar moderniteten, i motsats
till det förmoderna. För det saknas knappast översikter över den samiska
”gudavärlden” från 1800-talets andra och 1900-talets första hälft. I
dessa översikter förklaras och tolkas de samiska ”gudarna” och ”gudinnorna” vanligen som föreställningar inlånade från andra, förment högre
stående, kultursfärer, men också som uttryck för den kulturella och psykologiska utvecklingsnivå som samerna ansågs befinna sig på (t.ex.
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Friis 1871: 52–145; Fritzner 1877: 144–217; olrik 1905; Reutersköld
1912: 74–115; holmberg [1915] 1987: 49–79; Itkonen 1946: 1–69;
Karsten 1952: 33–65). det går förvisso att hitta exempel på försök att
utreda vad sorts storhet de samiska ”gudarna” var. Martin P:n nilsson
(1916: 306–307) väckte frågan om inte de samiska ”gudarna” ursprungligen var ”särgudar” eller ”funktionsgudar” som representerade olika
naturföreteelser och livsupprätthållande mänskliga behov. antropomorfismen i den samiska ”gudaläran” var, menade han, ett senare inslag som
hade lånats in från grannfolken. På ett liknande sätt resonerade Gustav
Ränk (1955) i sin funktionsanalys av samiska feminina ”gudomar” (deities), som han för övrigt menade främst återspeglade den inhemska samiska världsåskådningen – en världsåskådning samerna hade
gemensam med eurasiatiska folk i norra Ryssland och Sibirien, snarare
än med skandinaver.
Sedan Steffensen publicerade sin artikel har det kommit ett flertal
mer eller mindre samlade behandlingar och diskussioner av den samiska
”gudavärlden” (de hittills mest heltäckande är Pentikäinen [1995] 1997:
102–142, 211–230; och Mebius 2003: 44–132). Men det är fortfarande
lätt att hålla med Steffensen om att det saknas grundliga diskussioner
kring vad en ”gud” egentligen var i den forna samiska föreställningsvärlden. orsaken till det är att det inte är helt lätt att ge sig i kast med
frågan. För att kunna tränga in i den måste man nämligen först behandla
några grundläggande svårigheter som har att göra med karaktären på
tillgängligt källmaterial, begreppsbildning samt jämförelser som religionsvetenskaplig metod. detta för att kunna reda ut dels vad källmaterialet har möjlighet att besvara, dels vad frågan kan tänkas betyda.
det är denna typ av grundläggande frågor jag kommer att uppehålla
mig vid i det följande.
SaMISKa ”GUdaR” oCh ”GUdInnoR” I KällMaTERIalET

det viktigaste källmaterialet till kunskap om inhemsk samisk ”gudavärld” härstammar från 1600- och 1700-talen och utgörs till största
delen av de redogörelser som svensk-finska och dansk-norska lutherska
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präster skrev. om det idag råder osäkerhet kring vad sorts storhet en
”gud” var i samiska sammanhang, så hade dessa präster saken tämligen
klar för sig.
I ett manuskript från slutet av 1720-talet går lappmarksprosten henric Forbus1 igenom de väsen han känner till i den samiska världsåskådningen. Väsen såsom Raedie, Tjåervieraedie, Saaraahka, Rananïejte,
Hovragaellies, Biejjiennïejte och månen2 jämför han med ”gudar”,
”gudinnor”, ”avgudar” och ”avgudabeläten” i det antika Grekland,
Rom, Egypten, Indien, samt med dem som beskrivs i Gamla och nya
Testamentet (Forbus [före 1730] 1910a: 76–87).
Kontexten för dessa ”Forbus’ jämförelser mellan lapparnas och de
klassiska folkens gudar samt refutation af lapparnas afgudadyrkan” var
författarens iver att bekämpa den inhemska samiska religionen och ersätta den med uppriktig kristen tro och rit, för att samerna skulle undgå
evig förbannelse och pina. Texten är en svavelpredikan och beströdd
med hänvisningar till bibelställen – den avslutas också följdriktigt med
”amen!”.
även om Forbus använder samma term för sin Gud (den som ”allena Gud är”) som för andra ”gudar” är det uppenbart att han inte tillmäter de andra samma ontologiska status. Samernas ”gudar/avgudar”
är för honom djävulens bländverk, uppdiktade och döda ting:
hwem må tå tillbedia sådana Gudar som äro ett dödt ting och intet lif hafwa,
med menniskio händer giorda, som och af menniskiorna kunna förstöras, af
eld uppbrännas och af rost och mal förderfwas (Forbus [före 1730] 1910a: 77).
Så har och diefwulen tillhållit sina barn att uppdickta sig osynliga afgudar i
lufften och them tillbedia och offra såsom hedningarna i sin blindhet ährat
diefwulen under en mans liknelse (Forbus [före 1730] 1910a: 81).

om än Forbus alltså ansåg att de samiska ”gudarna” saknade självständig existens betraktade han tydligen djävulen som en högst reell makt.
Forbus jämförelser, klassifikationer och terminologi är alls inte
unika för de beskrivningar som lappmarksmissionärerna under slutet
av 1600- och början av 1700-talet gjorde av samisk ”religion” – eller
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”hedendom”, ”avguderi”, ”vidskepelser” eller ”övertro” som det vanligare benämndes.3 han följer det gängse mönstret och hans text bör främst
ses i samband med de undersökningar av samisk religion som utfördes
inom den norska missionen under ledning av Thomas von Westen.4 I
denna den norska missionens texter finns en mängd detaljerade uppgifter om det som i texterna kategoriseras som samiska ”gudar”, ”gudinnor” eller ”avgudar”, och man beskriver som regel en väl strukturerad,
vertikalt orienterad samisk gudavärld, indelad i ett antal nivåer från
”over-himliske” till ”Under-Jordiske”. Författarna gör också jämförelser med de forna mytologier som var bekanta för dem, från Skandinavien till det klassiska Medelhavsområdet. att von Westens och hans
efterföljares redogörelser för samisk ”mytologi” var starkt tendentiösa
har sedan länge påpekats i den källkritiska forskningen. Redan 1916
skrev Martin P:n nilsson att:
v. Westen hade ett bestämdt föreställningsschema om hedendomen, som i
själfva verket var lika dogmatiskt som hans kristendom. det var det antropomorfiskt-mytologiska, som han insupit under sina klassiska studier och förstärkt genom sin kännedom om den fornnordiska gudavärlden (nilsson 1916:
305).

alla norska 1700-talsmissionärer var dock inte stöpta i samma form.
Isaac olsens verksamhet som lärare och missionär hos samerna i Finnmark föregick von Westens mission och hans beskrivning av samisk religion är därför tämligen oberoende av de övriga norska missionärernas
texter (Rydving 1995: 25–26). Inte minst utmärker sig olsen genom att
ge en annorlunda bild av samernas ”gudar” (jfr diskussionen i Mebius
2003: 44–62). där de övriga missionärerna beskriver ett vertikalt orienterat panteon redogör olsen i första hand för ”gudar” som utgörs av
träfigurer, berg, vattendrag, näs och besynnerligt formade stenar. alla
dessa kallas, enligt olsen ([efter 1715] 1910: 7), av samerna basse ipmilat (sing. ipmil),5 ’heliga gudar’. Men även för olsen är dessa att betrakta som ”avgudar” och han menar att det är djävulen som har
instruerat samerna om hur dessa ska dyrkas (olsen [efter 1715] 1910:
33–35). I en, för det här sammanhanget, klargörande passage förklarar
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han angående den något diffusa gestalten skiuris Ibmel, som somliga
samer menade vara Gud i den kristna bemärkelsen:

Jeg tror at det er ickun Et forblommet nafn som dievelen self har givet sig, paa
det at hand skal blive dyrcket af dennem som deris gud hvilket hand ogsaa bliver
af finnerne dyrket som deris Gud i alle maade (olsen [efter 1715] 1910: 41).

de beskrivningar av inhemsk samisk religion som författades av
svenska lappmarksmissionärerna under andra halvan av 1600-talet, och
som bidrog med underlag till Johannes Schefferus sammanställning av
dåtidens standardverk om samer, Lapponia (1673), skiljer sig på många
sätt från det norska 1700-talsmaterialet. de är exempelvis långt mindre
detaljerade när det gäller uppgifter om samisk ”mytologi” och föreställningar om osynliga väsen (Rydving 1995: 15–16).6 Men även om de
svenska 1600-talsprästerna är mer begränsade i sina uppgifter om samiska väsen – och beskriver dem som i huvudsak tre till antalet, Thor,
Storjunckaren och Solen – är den terminologi de använder densamma
som hos deras norska kollegor. de betecknar de samiska väsendena som
”gudar”, ”afgudar”, ”afgudabeläten” och ”stengudar” (Rheen [1671]
1983: 35 ff.; Graan [1672] 1983: 62 ff.; Tornæus [1672] 1983: 26 ff.).
det kan tilläggas att de alla följer i stort sett samma mall, Rheens skildring som skrevs först och som sedan cirkulerade bland de andra författarna (Rydving 1995: 20).
Intressant att notera är att den som i sin beskrivning mest sparsamt
använder sig av begrepp som ”gudar” och ”avgudar” är nicolaus lundius, en av de få som på den tiden någorlunda utförligt skrev om samisk
kultur och som själv var same (om än han inte var uppfostrad i den inhemska religionen i egenskap av son till en av de första samiska prästerna i Sverige) (Rydving 1995: 23; lindmark 2006: 212–213).7 även
om lundius också använde Rheens text som förlaga använder han inte
epitetet ”gudinna” eller ”avgud” om exempelvis solen, utan skriver endast att ”Solen hålla de för en moder för alla lefwande varelser” (lundius
[slutet av 1670-t.] 1983: 15).8 Inte heller åskan (”Thor dunder”, ”thordön”) benämner han som vare sig en ”gud” eller ”avgud”.9 Vid två tillfällen nämner han dock offer till ”afgudomen” eller ”afguden”
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(lundius [slutet av 1670-t.] 1983: 29, 32) och avser då av allt att döma
sten- och/eller träföremål. Varför lundius så sparsamt använde sig av
dessa epitet kan man bara spekulera i.10
I det svenska 1600-talsmaterialet förekommer inte lika systematiska
jämförelser med andra kända ”mytologier” på det sätt som Forbus gör.
Men Schefferus, som sammanställde lappmarksprästernas uppgifter i
Lapponia, gör sporadiska jämförelser mellan samernas Dierpmis (Tiermes), den fornsvenska Tor, romarnas Jupiter och skyternas Taramis.11
det faktum att samerna också kallade åskan för Aijeke, ’fader’, menar
han vara en motsvarighet till att romarna kallade Jupiter ”fader” och
svenskarna åskan för ”Gubben” (Schefferus [1673] 1956: 129).
Lapponia är, till skillnad från exempelvis ”Forbus’ jämförelse och
refutation”, inte en teologisk text i egentlig mening. Men den gränsdragning som i Upplysningens kölvatten kommit att göras mellan ”teologiska” (konfessionellt kristna) och ”vetenskapliga” (metodologiskt
ateistiska/agnostiska) utgångspunkter var inte aktuella för Schefferus.
därför kan han ge uttryck för en hållning och en tolkningsmodell som
överensstämmer med den som Forbus ger. I den svenska översättningen
beskriver Schefferus hur ”hedendomen” lever kvar trots att kristendomen vunnit insteg hos dem:
[Samerna] ställa […] bredvid den sanne Guden och Kristus falska gudar och
dyrka och hedra dem också, som om Gud och djävulen vore väl överens eller
dessa var för sig kunde och ville dyrkas till hälften (Schefferus [1673] 1956).12

Samtliga här refererade källförfattare vittnar om att samerna väl kände
till kristendomen och att dess tankevärld och kult inte hade lämnat samerna opåverkade. det som sticker i ögonen på missionärerna är att samerna inte helt förmår överge sin gamla föreställningsvärld och kult, och
att det sker heterodoxa sammanblandningar mellan de två systemen.
Pehr högström, som verkade som präst och missionär i Gällivare under
1740-talet har en intressant kommentar angående samernas i området
föreställning om Jubmel. Precis som andra ”hedniska nationer” håller
de Jubmel som ”en öfwer-herre och Gud öfwer alt”, samtidigt som de
också erkänner och tillber andra ”naturer”, såväl onda som goda. om
14
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Jubmel är överhuvudet över de goda, så är Perkel härskare över de onda.
detta betyder dock inte för högström att Jubmel skulle motsvara de
kristnas Gud (annat än för dem som verkligen har antagit kristendomen), av det enkla skälet att ”hedniska” samer sätter honom på
samma nivå som Perkel:
hwilket ord [Jubmel], utom den bemärkelse de nu som Christne hafwa deruppå, ej så egenteligen swarar emot Deus, som fast mer emot Jupiter hos latinerna [---] både Jubmel och Perkel hos de fordna lappar och jemwäl ännu
hos de klentrogne kunna räknas för deras afgudar (högström [1747] 1980:
175, 176).

oavsett vilken luthersk teologisk tradition de olika lappmarksmissionärerna tillhörde bestämmer de alltså den inhemska samiska föreställningsvärlden på samma sätt. daniel lindmark (2006: 83–84) har kallat
de två olika angreppssätten som missionärerna använde för ”paganisering” respektive ”diabolisering”. 13 Paganiseringen innebär att man jämför och likställer den samiska föreställningsvärlden och rituella
traditionerna med andra traditioner, sådana man kallar ”hedniska” och
som man uppfattar ha många likheter med varandra – framför allt på
det sätt som de avviker från den egna, normerande, traditionen. Med
diabolisering avses att man också förklarar att dessa ”hedniska” föreställningar och riter har sitt ursprung i det som betraktas som den onda
principen i den egna världsåskådningen. Vad som är viktigt att ta fasta
på här är att den föreställningsvärld i vilken de samiska väsendena ingår
som just ”gudar”, ”gudinnor” eller ”avgudar”, utan självständig existens
men med ursprung i djävulen, är den lutherskt kristna. I den samiska
benämndes, klassificerades och uppfattades dessa väsen, av allt att
döma, annorlunda – bland annat som faktiskt existerande och som en
förutsättning för mänsklig välfärd.
Forbus ([före 1730] 1910a: 76, 81) ger oss den kanske mest utförliga
teologiska bakgrunden till missionärernas föreställning om och attityd
till de samiska väsendena. Utgångspunkten är andra Moseboken 20:3
i vilken Gud delger Mose det första budet: ”tu skalt inga andra gudar
hafwa för mig”, och påbjuder att man inte heller ska göra sig något ”be15
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läte”,14 vare sig av det som är i himlen eller på jorden eller i vattnet
under jorden. när Forbus jämför de samiska väsenden med andra väsen
och kategoriserar dem som ”gudar” gör han det således med hänvisning
till en mer än 2 000 år gammal text, som återspeglar en föreställningsvärld som ska ha förekommit omkring 3 000 år före hans egen livstid i
en helt annan del av världen. det är med Bibeln som handbok han tolkar
de samiska väsendena och fördömer dyrkan av dem. det är också
Gamla Testamentets svenska terminologi han använder. I den hebreiska
texten förekommer en analog terminologi – JHWH (’herren’) omnämns
i andra Mosebok som ’ĕlōhȋm,15 och han uppmanar Israels folk att inte
ha några ”andra ’ĕlōhȋm”16 än honom själv.
Enligt den tolkning som Forbus, och de andra skandinaver som beskriver samisk religion på 1600- och 1700-talen, gör är det inte bara en
kvantitativ skillnad mellan ”Gud” och ”gudar”; det är framför allt en
kvalitativ. ”Gudar” i plural är falska, ”avgudar”, och de utgör djävulens
bländverk. ”Gud” i singular är den som ”allena Gud är” (Forbus), den
”sanne Guden” (Schefferus). de jämför och likställer i den meningen
inte de samiska ”gudarna” med sin egen Gud, de sätter dem i motsats
till varandra. Eller som högström uttryckte det:
det är altså nödigt för lärarena i lapmarken, det de beflita sig om at redigt
evolvera notiones Dei & Diaboli efter wår Christeliga Religion, på det det
arma folket under desse namnen ej måge blifwa bedragne och förwillade (högström [1747] 1980: 177).17

hur de väsen som samerna riktade sin kult till tolkades och klassificerades av präster och skandinaviska myndigheter saknade inte konkret
betydelse. Genom att citera Femte Mosebokens 17 kapitel, vers 3–5,
förklarar Forbus hur man ska hantera den som dyrkar de samiska ”gudarna”:
när någon går bort och tienar andra Gudar och tillbeder dem, ware sig sol ellʳ
måne ellʳ någon himmelens här, thet iag icke budit hafwer, så skall tu uthföra
then samma mannen eller samma qwinnona, som sådana ondt giort hafwa, till
tina portar och skall stena dem ihiäl (Forbus [före 1730] 1910a: 81).

16
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detta var inte enbart teologisk retorik.18 I början av 1700-talet användes
Bibeln i praktiken som lagbok och rättesnöre för att utdöma straff i
svenska domstolar.19 Just de verser som Forbus hänvisar till (andra
Mosebok 20:4–5, 22:20; Femte Mosebok 13:9–10, 17:3–5) användes
exempelvis vid Jokkmokks tingsrätt år 1708 i domen mot en viss henrich Erichsson, som under rituella former hade avlivat en hund, en katt
och en rentjur till en ”afgud” i syfte att bota en annan man från sjukdom.
helt enligt bokstaven tolkade nog inte myndigheterna skriften – det var
knappast aktuellt att stena den dömde till döds. Men Erichsson dömdes
i alla händelser till döden (FaUm, nordberg 25:53: 315–321).20
SaMISKa oCh andRa ”GUdaR” I RElIGIonSVETEnSKaPlIG FoRSKnInG

att de texter om samerna som lappmarksmissionärerna producerade
idag utgör de viktigaste källorna till kunskap om den forna samiska
föreställningsvärlden och kulten betyder inte att de är att betrakta som
vetenskapliga texter. därtill är de alltför partiska och argumenterar dessutom utifrån teologiska positioner som upphört att vara gångbara i akademiska sammanhang. likafullt har missionärernas perspektiv kommit
att prägla den kunskap vi har om samisk religion, genom de teman och
faktauppgifter som de, med sina intressen, valde att uppehålla sig vid i
sina redogörelser. Men hur förhåller det sig med de mer specifika klassifikationer och terminologier som de använde? dessa var knappast
neutrala, utan hade sin kontext i såväl missionärernas teologiska överväganden som i det konkreta uppdrag de hade i sitt möte med samerna.
att vi i den nutida religionsvetenskapliga behandlingen av samisk religion fortsätter att, som Forbus, kalla Raedie, Tjåervieraedie, Saaraahka,
Rananïejte, Hovragaellies, Biejjiennïejte, månen och andra för ”gudar”
och ”gudinnor” innebär det då att vi för vidare lappmarksmissionärernas
synsätt, att deras teologi, så att säga, ligger och lurar i bakgrunden? det
går inte att svara entydigt ja eller nej på den frågan.
På samma sätt som lappmarksmissionärerna jämförde de samiska
väsendena med, och tolkade dem i ljuset av, väsen i andra ”hedniska”
världsåskådningar, har man inom religionsvetenskapen satt dem i sam17
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band med ”gudomar” i andra ”religioner”. Termen hedendom har numer
i stort sett försvunnit ur den religionsvetenskapliga (och gängse teologiska) vokabulären, och ersatts av religion. anledningen till det är att religionsvetare har ansett hedning vara en kristet anstruken, nedsättande
benämning på dem som inte bekänner sig till kristendomen, och ibland
även judendomen (Becker 2011; löhr 2011).21 Begreppet uppfyller därmed inte de gängse kraven på vetenskaplig opartiskhet. det motsatsförhållande mellan den inhemska samiska världsåskådningen och
kristendomen som signalerades med beteckningen ”hedendom” har religionsvetenskapen tagit avstånd ifrån. lappmarksmissionärernas ”paganisering” av det samiska har därför ersatts av en ”religionisering”,
genom vilken vissa inhemska samiska traditioner och kristendom hamnat i samma kategori – ”religion”.
att ”avgud” – till skillnad från ”gud” och ”gudinna” – har fallit ur
den religionsvetenskapliga begreppsapparaten är naturligtvis avgörande.
det hänger samman med avståndstagandet från hedendomsbegreppet
och att kristendomens djävul inte längre fungerar som modell för att
förklara föreställningen om och kulten av dessa ”gudar”. I den avteologiseringsprocess av religionsstudier som ägt rum sedan slutet av 1800talet har alla ”andra gudar” (och ”gudinnor”) kommit att uppfattas som
långt mer harmlösa än de gjorde för prästerna på 1700-talet. I och med
detta har också behovet av uttalad ”refutation” av ”gudarna” försvunnit.
Sådant sysslar religionsvetare inte uttryckligen med, även om man kan
hävda att det i religionsvetenskapliga försök att förklara uppkomst, tradering och vidmakthållande av dylika föreställningar med exempelvis
sociala, psykologiska (inklusive evolutionsbiologiska) och politiska faktorer, innebär ett tillbakavisande av religionsutövarnas egna försanthållanden om ”gudarna”. I just det avseendet finns likheter – och,
kanhända, ett idéhistoriskt samband – mellan religionsvetenskapens
”gudar” och Forbus karaktäristik av ”gudarna” (i plural) som uppdiktade, osynliga väsen och döda ting som ”intet lif hafwa”. lappmarksprästernas ”diabolisering” av den samiska föreställningsvärlden har
ersatts av vad man skulle kunna kalla en ”deifiering”. om ”gudar” förr
var en motsatskategori till Gud och kopplades samman med djävulen,
18
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så inkluderar den nutida religionsvetenskapliga kategorin ”gudar” såväl
”andra gudar” som de kristnas Gud, och ibland även djävulen. ”andra
gudar” har kommit att omfatta ”alla gudar”.
”GUd” SoM BEGREPP
Jag har i ett tidigare arbete (Sundström 2008: 29–73) diskuterat det religionsvetenskapliga begreppet ”gud” (liksom själva termen, gud) och
ska inte här återupprepa hela detta resonemang. Jag tog då min utgångspunkt i en artikel av Ilkka Pyysiäinen och Kimmo Ketola (1999) i vilken
de reste frågan om ”gud” överhuvudtaget var ett användbart begrepp i
en icke-teologisk vetenskap som jämförande religionsforskning. anledningen till deras skepsis mot gudsbegreppet var dels att det inte var precist definierat, dels att de menade att det vilade på implicita, emiska
judisk-kristna föreställningar. detta förhållande, hävdade de, får oönskade konsekvenser för en vetenskap som strävar efter exakthet och opartiskhet: ”genom att benämna mytologiska väsen av varjehanda slag
’gudar’ smugglas attributen hos de kristnas Gud i det tysta in i andra
traditioner” (Pyysiäinen & Ketola 1999: 209). Vad de två författarna
dock inte uppmärksammade – och som jag i min tidigare diskussion av
deras text heller inte behandlade i någon nämnvärd utsträckning – var
att beteckningen ”gud” för ”varjehanda mytologiskt väsen” i lika hög,
om inte högre, grad har sitt ursprung i judisk-kristna föreställningar om
”andra gudar” som i judisk-kristna föreställningar om Gud.
det är inte särskilt lätt att avgjort säga vad en ”gud” är, vare sig som
teknisk religionsvetenskaplig term eller som den emiska (allmänna, folkspråkliga) västerländska kategori som Pyysiäinen och Ketola hänvisar
till. det västerländska gudsbegreppet är mycket komplext och i den meningen oprecist. William E. Paden skisserar grovt fyra olika nutida förståelser av begreppet: (1) ”Gud” i singular (och med stor initialbokstav)
hänvisar vanligen till det högsta väsendet i monoteistiska världsbilder,
medan pluralformen, ”gudar”, avser väsen i polyteistiska; (2) i den rationalistiska traditionen betraktas ”gud” som en mänsklig projektion och
ytterst sett en fiktion; (3) i den deistiska idétraditionen utgör ”gud” en
19
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abstrakt filosofisk hypotes, snarare än ett objekt för religiös kult; (4) enligt det Paden kallar den universalistiska uppfattningen betraktas alla
världsreligionernas ”gudar” (Gud, Allah, Brahman, Buddha, Tao) som
olika versioner av en och samma transcendenta verklighet (Paden 1988:
122–123). alla dessa fyra olika grundbetydelser har, i varierande grad,
lämnat avtryck i begreppet såsom det används av religionsvetare. Värt
att tillägga är också att ju fler ”andra gudar”, från skilda religioner och
kulturer, som beskrivs av forskare desto mer kommer förståelsen av begreppet att impregneras av dessa ”gudars” attribut.
På grund av att det ryms så många olika ”gudar” – med så varierande attribut – i kategorin blir det svårt att peka ut vad som förenar
dem alla. I min tidigare diskussion av frågan tog jag utgångspunkt i
Benson Salers resonemang kring antropologins religionsbegrepp, och
argumenterade för att det kan vara teoretiskt möjligt, och fullt försvarbart, att definiera analytiska kategorier enligt Wittgensteins familjelikhetsmodell, det Saler kallar en polytetisk definition, kombinerat med så
kallad prototypteori. Polytetisk definition innebär att kategorins medlemmar inte behöver avkrävas någon minsta gemensam nämnare, men
kan förstås som relaterade till varandra genom överlappande likheter –
medlem a har något gemensamt med medlem B som har något annat
gemensamt med medlem C och som medlem a saknar (Saler 2000:
158–196). Problemet med en sådan modell är emellertid att man kan
utsträcka kategorin i det oändliga. Företeelserna som inkluderas kan till
slut bli oigenkännliga som medlemmar av kategorin. Men oigenkännliga i förhållande till vad? det är här Saler för in den mycket viktiga
prototypteoretiska modell som säger att varje kategori har en ursprunglig förebild, en prototyp. Prototypen är det exempel man har tagit som
sin utgångspunkt när man skapade kategorin, och med vilken alla andra
medlemmar jämförs. de olika medlemmarna måste inte nödvändigtvis
ha mycket, eller ens något, gemensamt med varandra, men de har alla
något gemensamt med prototypen (Saler 2000: 197–226).
denna typ av motivering till begreppsbildningen bekräftar naturligtvis det som Pyysiäinen och Ketola påpekade, att den religionsvetenskapliga kategorin ”gud” tar sin utgångspunkt i judisk-kristna
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föreställningar. Men som det är oundvikligt att närma sig omvärlden
utan sin bakgrund, sina egna tidigare kunskaper och sitt språk, med de
förförståelser som det innebär, så är det ur metodologisk synpunkt bättre
att göra sig medveten om detta förhållande än att söka dölja det bakom
förment neutrala kategorier. Endast så kan man, enligt Saler, reflektera
över på vilket sätt man förstår det nya och främmande – det som man
som forskare ska undersöka – och motverka den distorsion i förhållande
till studieobjektet som den egna förförståelsen medför (Saler 2000: 197–
226; se i övrigt Sundström 2008: 54–59).
Men vilken är egentligen prototypen för den religionsvetenskapliga
kategorin ”gud”? Som både exemplet med lappmarksmissionärernas
klassificering av samiska väsen och Padens skiss av olika västerländska
förståelser av gudsbegreppet visar är det inte uteslutande judisk-kristna
föreställningar om Gud som utgör förebilden. det finns naturligtvis exempel på det, så som Wilhelm Schmidts sökande efter avtryck av idén
om det ”högsta väsendet” i kulturer världen över, i sin Der Ursprung
der Gottesidee (1912–1955). Schmidts perspektiv utgör ett exempel på
en universalistisk tolkning, om vi använder Padens terminologi.22 Men
det är snarare den rationalistiska idétraditionen som har dominerat religionsvetenskapen och den förefaller främst ta sin utgångspunkt i
kristna uppfattningar om den tidigare motsatskategorin till Gud, ”andra
gudar”. det är förvisso alltjämt en kategori bildad efter ett judisk-kristet
tankemönster.
att man skapar kategorier som definieras utifrån kriterier som enbart erkänns i en rationalistisk världsbild, men inte nödvändigtvis i de
världsåskådningar där de företeelser man vill fånga med kategorin förekommer, är i princip inte ett argument emot bärigheten i kategorin. Kategorier (begrepp) är redskap med vilka forskare (eller gemene man,
för den delen) försöker förstå och förklara verkligheten.
”GUd” I JäMFöRandE STUdIER
Inom religionsforskningen har explicita jämförelser mellan utvalda
företeelser inom olika världsåskådningar och rituella traditioner utgjort
21
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en framträdande vetenskaplig metod, så bärande att den på somliga håll
har fått ge namn åt en hel disciplin (jämförande religionsforskning;
Comparative religion). användningen av kategorier, i form av klassificerande begrepp, är förstås en förutsättning för sådana jämförelser. Men
kategorierna är alls inte bara resultat av jämförande undersökningar. de
fungerar också som ingångskategorier med vilka vi identifierar en viss
företeelse som en särskild typ. Redan i beskrivningen av något som en
”gud” finns en på förhand given föreställning om att denna ”gud” har
något meningsfullt gemensamt med åtminstone någon annan ”gud”. de
företeelser som man klassificerar tillsammans är dock inte identiska –
tillsammans med de likheter de uppvisar, finns där alltid också många
olikheter. att sammanföra skilda företeelser på grundval av vissa likheter innebär därför ett val som betraktaren gör. Som Jeffrey R. Carter
(1998) har argumenterat, angående jämförelsen som religionsvetenskaplig metod, krävs det någon form av teori för att överbrygga de olikheter
som finns mellan de skilda företeelser som man vill föra till samma
kategori. Man måste enkelt uttryckt förklara varför just de likheter man
identifierar trumfar olikheterna och motivera varför man kan tala om
de skilda företeelserna som exempel på en och samma typ. Men även
om man lyckas skapa en kategori som är väl underbyggd med en logiskt
och empiriskt hållbar teori är det viktigt att poängtera att en sådan kategori för den skull inte är i alla tider och sammanhang given. Begrepp
eller kategorier är nämligen redskap för särskilda ändamål och fyller
därmed bestämda syften (se Carter 1998 och min diskussion i Sundström 2008: 67–73). Problemet med det religionsvetenskapliga begreppet ”gud” är måhända att den typen av förklaringar och motiveringar
som Carter anger som nödvändiga alltför sällan uttalas och förtydligas
av forskare. Vår begreppsapparat står i en tradition och vi ärver den när
vi tillägnar oss ett ämnesspecifikt språkbruk. Men vi bör vara vaksamma så att vi inte använder våra begrepp alltför slentrianmässigt.
Med dem följer epistemologiska system, förförståelser, som kanske inte
längre är relevanta.
lappmarksmissionärerna på sin tid hade en uttalad teori bakom sin
klassifikation av de samiska väsendena som ”gudar”, och där fanns ett
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uttalat syfte med klassifikationen – ett syfte som var nära knutet till
deras uppgift som missionärer. det handlade om att ”evolvera notiones
Dei & Diaboli efter wår Christeliga Religion”, för att tala med högström. Vi behöver inte nödvändigtvis befara att en fortsatt användning
av begrepp som ”gudar” och ”gudinnor” leder till så drastiska, och understundom våldsamma, konsekvenser som det fick i den religionskonflikt som ägde rum i Sápmi under 1600- och 1700-talen, för att
konstatera att dessa begrepp i avsevärd grad kan försvåra för oss, beroende på vad det är för frågor vi söker svar på. att få svar på vad sorts
storhet en ”gud” var i samiska sammanhang är tämligen enkelt, i det
fall man förstår frågan så att det är missionärernas föreställningar om
samernas ”gudar” som efterlyses. Men om vi istället vill ha reda på vad
sorts storhet en ipmil var för samerna så skymmer källskriftsförfattarnas
begrepp ”gudar” och ”gudinnor” snarast sikten för oss.
noTER
1 henric Forbus (1674–1737) var kyrkoherde och präst i nedertorneå (nuv. Torneå)
1705–1731. Exakt vilket år manuskriptet skrevs har inte gått att fastställa, men de flesta
av de texter i vilka han skrev om (och med kraft ivrade emot) den inhemska samiska
religionen avfattades mellan 1726 och 1729. det bör tilläggas att Forbus hade tämligen
begränsad egen information om den samiska världsåskådningen och rituella praktikerna. det mesta av det han återger om detta härstammar från vad han läst i andra
lappmarksmissionärers skrifter (se Forbus [1727] 1910b). detta återspeglas bl.a. i att
han främst anger sydsamiska namn för de väsen han nämner, trots att han alltså verkade
i nordsamiskt område (se Reuterskiöld 1910: XX, XXVII–XXVIII; Rydving 1995: 35–
36).
2 Jag använder här de referensformer med nutida (syd-)samisk ortografi som Rydving
(1995: 65–73) anger. Forbus skriver Radien, Kirfwa Radien, Saraca, Rananeide, soljungfrun, månen, Horagalles.
3 Se t.ex. Schefferus ([1673] 1956: 122) som presenterar följande klassifikation: ”den
övertro som ännu existerar bland lapparna, kan indelas i två huvudgrupper. Till den
första hänföra vi vidskepliga, gudlösa och hedniska sedvänjor, till den andra trolldom
och djävulskonster.” Märk väl att ”gudlös” här avser avsaknad av kult till den kristna
”guden”, inte till ”andra gudar”. Eva hellman (2011: 71–79) diskuterar det dåtida religionsbegreppet i Schefferus Lapponia och lyfter fram det som ett exempel på ”frontier
comparative religion”. Eftersom den samiska religionen klassificerades som ”hednisk”
och som motsatsen till ”sann religion” kom samerna att marginaliseras och kunde behärskas, något som blev viktigt när svenskarna av såväl ekonomiska som maktpolitiska
skäl ville kolonisera lappmarken. Till saken hör också att man från lutherskt håll under
1600-talet såg förhållandet mellan Gud och nationens folk som ett kollektivt fördrag.
Enskilda ”syndare”, ”avfällingar” och ”hedningar” kunde därför dra straff över hela
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nationen. det ansågs således även, och kanske framför allt, av ideologiska skäl som
viktigt att bekämpa ”hedniska bruk” (se även Widén 1980: 268; Rydving 1993: 54;
lindmark 2006: 290–291).
Forbus sammanträffade 1727, i nedertorneå, med den norske missionären Jens Kildal,
som var nära kollega med von Westen. Kildal förde då med sig en mängd uppgifter
som han själv, von Westen och andra missionärer samlat in (Rydving 1995: 47). det är
uppenbart att Forbus har tagit över såväl sakuppgifter som tolkningsmodeller från sina
norska kollegor.
olsen skriver passe Ibmelid. nordsamiskans Ipmil – motsvarigheten till lulesamiskans
Jubmel och sydsamiskans Jupmele – var redan på Schefferus ([1673] 1956: 210, 212)
tid antagen som den gängse samiska termen för Gud (och t.ex. finskans Jumala, ’Gud’).
det är också denna term som används som motsvarighet till svenskans Gud och (andra)
gudar i bibelöversättningar till samiska.
detta hänger i sin tur samman med dels de två teologiska inriktningar som 1600- respektive 1700-talsmaterialet representerar, den lutherska ortodoxin respektive pietismen, dels att von Westen, som den främste insamlaren av förstahandsuppgifter, arbetade
långt mer systematiskt och ingående än de svenska prästerna. han intervjuade, eller
förhörde, samer enskilt och i grupp för att förmå dem att erkänna sitt ”hedniska” tänkesätt och leverne – och för att de skulle få insikt i ”hvad deres guder var for nogle” – så
att deras omvändelse till tron på de kristnas Gud skulle vara uppriktig och djupgående
(för redogörelser för von Westens missionsmetoder se Mebius 1968: 23–24; Bäckman
1975 ff.). dessutom koncentrerade han sig på de religiösa specialisternas, nåjdernas,
uppgifter. de svenska texterna består i långt högre grad av tredjehandsuppgifter.
nicolaus lundius far, andreas Petri lundius, var inte den allra första samiska prästen
i Sverige, vilket ibland har påståtts (se t.ex. henrysson 1993: 86). den förste var Gerhard Jonsson (Gerhardus Jonae) som prästvigdes redan under slutet av 1500-talet. Vid
sin död, 1623, var Jonsson kyrkoherde i Skellefteå. Under en tid var han kaplan åt kung
Johan III (Rydving 2010a: 261–262).
Jfr Rheens ([1671] 1983: 42) formulering: ”den tredie afgudh lapparna offra ähr
Sohlen, den dhe för een Moder hålla för alle lefwande diur.”
Möjligen skulle man kunna hävda att han beskriver åskan som personifierad eftersom
han använder personligt pronomen (”där som han slår”; ”han ihiälslår tråll”, lundius
[slutet av 1670-t.] 1983: 23). Å andra sidan beskriver han även Umeälven som ”hon”
(lundius [slutet av 1670-t.] 1983: 29), men det är tveksamt om han då försöker ge uttryck för föreställningar om ett personifierat väsen. det rör sig snarare om blott en
språklig konvention som alls inte var ovanlig i svenska språket på den tiden. och även
om han skulle mena att samerna uppfattar solen, åskan och Umeälven som personifierade väsen, omtalar han dem i alla händelser inte som ”gudar”, ”gudinnor” eller ”avgudar”.
lundius ([slutet av 1670-t.] 1983: 25) återger också en i sammanhanget intressant berättelse om en sextonårig samisk pojke – en studiekamrat till lundius vid Skytteanska
skolan i lycksele – som blev galen (”tocketer”) och började plågas av väsen som inte
var synliga för andra (förloppet tycks följa ett traditionellt mönster för de unga män
som var ämnade att bli nåjder). Pojken blev bl.a. plötsligt våldsam och kastade ifrån
sig böcker när han stötte på namnet Jesus i dem. lundius frågade i anslutning till pojkens syner ”huru dieffulen war” och fick till svar att han såg ut som en präst i lång
kappa, understundom som en skugga. Pojken gör alltså en jämförelse mellan det väsen
som plågar honom (”djävulen”) och en präst. Kan det tänkas att han framförde en något

DIN 2012-2 ombrukket _DIN 26.11.12 14:46 Side 25

2/2012
11
12

13

14
15
16
17

18

19
20

inlindad kritik av den kristendom som lundius företrädde? (Jfr även den utmärkta analysen av denna episod i lindmark 2006: 225–229.)
Idén till jämförelse med just skyterna fick Schefferus möjligen från Tornæus ([1672]
1983: 12) som tyckte sig se stora likheter mellan den skytiska och den samiska kulturen
(”både uti Spijsning, drächt och klädebonad, åthäfwar och hemwist, allena krigzwäsendet undantagandes”) och föreslog ett eventuellt genetiskt samband mellan dem.
I Schefferus latinska originaltext benämns de samiska ”gudarna” dei (sing. deus) och
idolus används för ”avgud”. Motsvarande termer i den franska översättningen (1678)
är Dieu/Dieux och Idole och i den engelska (1704) god/gods eller deity/deities och idol.
de svenska översättningarna följer den terminologi som används i Schefferus främsta
källor, Rheen och Tornæus.
högström representerade den lutherska upplysta ortodoxin och hade viss framgång
som religionsfilosof i Uppsala där han disputerade och senare även publicerade ytterligare ett teologiskt arbete, Förnuftiga tankar om Gud… 1741 (Rydving 1993: 49; Rydving 1995: 37–38; Wikmark 1979: 51–73). I sin inställning till samiska ”gudar”
förefaller han dock inte nämnvärt skilja sig från sina kollegor bland lappmarksmissionärerna. även om han inte lika frekvent ger uttryck för ”diabolisering” av de samiska
”avgudarna” så går det att hitta exempel (se hallencreutz 1990: 95).
”Bildstod” i den senaste svenska översättningen, Bibel 2000; hebr. pesel, grek. eídōlon,
lat. sculptile.
Ĕlōhȋm är plural av det hebreiska ordet ’ēl, ’gud’, men används i de gammaltestamentliga texterna även om JHWH, då med verb och adjektiv som signalerar singular. Möjligen utgör denna användning ett pluralis majestatis. I Septuaginta används termen
Theos och i Vulgata Deus.
hebr. ’ĕlōhȋm ’ăhêrîm; grek. theoi heteroi; lat. deos alienos.
lindmark (2006: 224) har också uppmärksammat att högström behandlar samernas
visioner av ”änglar” – som då kunde visa sig vara antingen goda eller onda – i kapitlet
”om lapparnas afguderi, Trulldom och widskepelser” och inte i kapitlet ”om Christendomens fortplantande och tilwäxt ibland lapparna”. orsaken till det är att högström
uppfattar dessa visioner som uppenbarelser av väsen ur den samiska världsåskådningen,
snarare än av de änglar som ingick i den kristna. högström skriver: ”och blifwa sådana
uppenbarelser af dem, som hafwa någon liten kundskap om Christendomen och änglarnas natur, holdne för ängla uppenbarelser; men af de andra, som näpligen hört talas
om änglar, för Gudar antingen Storjunkare eller andra, som de mena undertiden uppenbara sig för dem” (högström [1747] 1980: 186).
även om just Forbus ([1727] 1910b: 28–29) – trots sin strikta tillämpning av de gammaltestamentliga texterna – i en skrivelse till kungen 1727 föreslog att bekännelse av
”avguderi” inte skulle vara belagt med ”världsligt straff” i Sverige-Finland. Von Westen
hade året innan fått igenom ett sådant förslag i danmark-norge. Syftet med lagändringen var att samerna inte skulle avskräckas från bekännelse, vilket skulle underlätta
för missionen av kristendomen. Forbus fick dock inget gehör för sitt förslag (Rydving
1993: 55–56).
dekalogen låg också till grund för 1608 års svenska lag (Granqvist 1998: 32).
huruvida detta dödsstraff verkställdes eller inte finns inte belagt, men det förefaller ha
varit vanligt vid denna tid att hovrätten mildrade tingsrätternas dödsdomar (Granqvist
1998: 42; Rydving 1993: 55, 110). den enda same som man med säkerhet vet avrättades
med anledning av ”trolldom” eller ”avguderi” (eller ”trolldomsavguderi” som det också
kallades) under denna tid i Sverige-Finland var lars nillson. han brändes på bål vid
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en vintermarknad i Pite lappmark kring årsskiftet 1692/1693, efter det att han fått bevittna bränningen av sina ”träavgudar”. Formerna för denna offentliga avrättning specificeras i domens hänvisningar till andra Mosebok 20 och Femte Mosebok 13 (FaUm,
nordberg 25:43: 259–279). avrättningen av nillson var särskilt ämnad att verka som
ett avskräckande exempel för andra samer (för redogörelser och analyser av fallet nillson se även Granqvist 2001; lindmark 2006: 77–82; Rydving 2010b: 42). I danmarknorge, där trolldomsprocesserna ägde rum något tidigare än i svensk-finska Sápmi,
var situationen annorlunda. Rune (Blix) hagen har genom en systematisk genomgång
av rättsprotokoll visat att sammanlagt 37 samer åtalades för ”trolldomsbrott” mellan
1593 och 1695 i de tre nordligaste fylkena. av dessa dömdes 28 till döden. Men medan
åtalen på den svenska sidan främst gällde ”hedendom” och ”avguderi” handlade målen
i nordnorge nästan uteslutande om förgörelsemagi (maleficium), dvs. anklagelser om
att ha skadat andra (jfr Schefferus två kategorier av ”övertro”, se not 3). hagen menar
dessutom att trolldomsprocesserna i Finnmark (där majoriteten av åtalen restes) hade
en tydlig koppling till konflikter om rättigheter till mark- och vattenutnyttjande (hagen
2002). I Sverige-Finland var också kyrkogångsplikt lagstadgad även för samer redan
under 1600-talet. I danmark-norge infördes detta först 1735 (Rydving 1993: 58). det
bör tilläggas att samer, i både Sverige-Finland och danmark-norge – trots de många
åtalen i nordnorge – i långt lägre grad anklagades för ”vidskepelse” och ”trolldom”
än personer från majoritetsbefolkningen under denna tid då de s.k. häxprocesserna ägde
rum i hela Skandinavien (hagen 2002; Rydving 1993: 55).
21 Ett viktigt undantag till detta är studiet av fornnordisk religion där ”hedendom” alltjämt,
av somliga forskare, används som vore det en neutral, deskriptiv term. anledningen
till det är förmodligen att själva ordet (heiðindómr) har fornnordiskt ursprung. likafullt
utgjorde begreppet redan från de första kända exemplen en motsatskategori till just
kristendom (kristinndómr). Hedning var en direktöversättning av det latinska paganus
(se löhr 2011). Beteckningen har under senare tid också tagits upp som en självbeteckning av nyreligiösa grupper som har velat återuppliva forna, för-kristna, europeiska
religiösa traditioner, det Mohr (2011: 445) kallar ”intentional paganism”.
22 För fler exempel på att kristendomens Gud har använts som förebild vid jämförelser
med andra ”gudar”, se Sundström 2008.
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SUMMaRy

In the article the use of the category ”gods” in relation to certain beings
in indigenous Sami worldview and ritual practices is discussed. The
category is traced back to the theological considerations of lutheran
missionaries in the 17th and 18th centuries and their notion of ”other
gods” in view of the first commandment in the decalogue. It is concluded that part of these considerations still influences the use of the
category in the modern, non-theological, study of Sami religion. Even
if the category ”gods” can be theoretically and methodologically motivated, despite its Judeo-Christian bias, it still impedes full understanding
of indigenous Sami conceptions.
KEyWoRdS: ”gods”; Sami religion; category formation; comparative re-

ligion
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