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Sammendrag 
Oppgaven belyser joik og joiketradisjoner blant lulesamer i Tysfjord og Hamarøy. Med 

joikebegreper som inngang til forskningen viser historier om joik hvilken kulturell betydning 

joik har i området og med det plasseres en joikekultur i samfunnet. 

 Oppgaven holder seg i en kulturforskingstradisjon og har et sosialt utgangspunkt hvor 

standpunktet er at joik blir tolket og gjort meningsfylt, strukturert, produsert og framført blant 

aktører. Med utgangspunkt i samiske teoretikere er det brukt en metode som undersøker i og 

på relasjoner. Informanters relasjoner til joik fører til en forståelse av joik hvor den plasseres 

i relasjon til sentiment og i relasjon til natur og områder.  

Oppgaven påviser en praksis for joik i Tysfjord og Hamarøy som har vært tilstede på 

tross av forsøk på usynliggjøring. Særlig betydningsfull er tradisjonen rundt ármme, som er et 

vokaluttrykk som behandler sorg og lengsel, og juojgos som omhandler en fri uttrykksmåte i 

natur. Rundt 18 vuolle, ármme og juojgos er samlet i denne oppgaven. Oppgaven viser at det 

finnes begrep i det kulturelle feltet som forklarer ulike vokaluttrykk. Jeg påstår også i 

oppgaven at å bruke og løfte samisk joikterminologi vil kunne gi en mer presis diskusjon om 

hvilke egenskaper og funksjoner joiken har – og med det tydeliggjøre joikens allsidighet. 
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Åvddåbágo – Forord 
 

De lav juo de ållim dahkamusáv. Ávon lav gå lav bessam tjállet juojggamdábij birra ietjam 

sijdaguovlos. Oahpástuvvam lav buorep ietjam sijddabájkijn, ja dat vásádus la  uddni stuorra 

árvvon munji. Gijttevasjvuodan usjudaláv divnajt gudi li muv viehkedam ja gejna lav 

ságastam dahkamusaktijvuodan. 

Diehtovadde dán dahkamusán li subtsastam ietjasa vásádusáj ja mielaj birra. Juohkám 

lihpit ietjada surgos, vájas ja hávsskes båttåjs ja mån lav dagu bessam válldet oasev dassta. 

Uddni diedáv dijá subttsasa ja giehto li vájkkudam muv. Ietjam gåvvå Divtasvuonas ja 

Hábmelis la rievddam subttsasij milta ja buktám lihpit dádjadusájt ma ællim danna åvddåla.  

Gijtto aj bagádalláj Hans Weisethaunet. Loajttot la muv bargov bagádam ja buktám 

árvvalusájt ma li ájnnasa læhkám. Gijtto!  

Oabbám Inga la dagu læhkám lijkkebagádallen munji. Gulldalam la muv 

sjuohkkanisájt ja juohkka ájádussaj mij la mujna læhkám. Gijtto gå la gulldaliddjen læhkám 

ja viehkedam muv.  

Gå javlaj oahpástuvvam lav ådåsit ietjam sijddabájkijn, de lav aj ulmutjij 

oahpástuvvam gejt ittjiv åvddåla vuojga dåbddåm. Moaddásij lunna lav læhkám 

gatjádallamin duov dáv, ja moaddásijda lav riŋŋgum jæskotjit vil ietjáv. Dat stuorra 

ulmusjfuovva la hábbmim ja viehkedam bargguj.  

Maŋutjissaj sávav barggum la ávkken låhkkijda, ja låhkke vil aj gatjádallagoahtá ja 

åtsådallá juojggamav ietjas birrasin. Sávav dahkamus buktá ságastallamav mij vas dahká 

sajev juojggamij Divtasvuonan ja Hábmerin. Iv mån diede ietjá sajev gånnå lávllom ja 

juojggam duohttá vájmojt dagu mijá sebrudagán. Dav galggap árvvon adnet ja ij val 

vajálduhttet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII	
	

Da har jeg avsluttet masteroppgaven. Jeg er glad for at jeg fikk mulighet til å skrive om 

joiketradisjoner fra min hjemplass. Gjennom dette arbeidet har jeg blitt kjent på nytt med min 

hjemplass, og erfaringene jeg har gjort i løpet av forskningsarbeidet er verdifulle for meg i 

dag. Jeg takker derfor alle som har hjulpet meg og alle jeg har pratet med i forbindelse med 

masteroppgaven.  

 Informantene i denne oppgaven har i stor grad fortalt om egne opplevelser og følelser. 

Dere har delt av egen sorg, lengsel og gode minner, og jeg har fått ta del  i dette. I dag vet jeg 

at disse fortellingene og beretningene har påvirket meg. Mitt bilde av Tysfjord og Hamarøy 

har endret seg med historiene og fortellingene har gitt meg ny innsikt. 

 Takk til veileder Hans Weisethaunet. Tålmodig har du veiledet meg og kommet med 

viktige perspektiver i oppgaven. Min søster Inga har nesten vært som en bi-veileder for meg. 

Hun har hørt på mine sukk og hver eneste tanke jeg har hatt. Takk for at du har lyttet og 

hjulpet meg.  

 Når jeg sier jeg har blitt kjent på nytt med min hjemplass, så har jeg også blitt kjent 

med mennesker som jeg ikke kjente fra før. Jeg har besøkt mange og stilt mange spørsmål, 

mens andre har jeg ringt til for å spørre om andre ting. Alle jeg har vært i kontakt med har 

påvirket og hjulpet arbeidet.  

 Til slutt så håper jeg at oppgaven er til nytte for leserne, og at det kanskje inspirerer til 

å spørre og forhøre seg om joik i eget miljø. Jeg håper oppgaven bidrar til en samtale om 

joik, og at den skaper plass til joik i Tysfjord og Hamarøy. For jeg vet ikke om andre steder 

hvor sang og joik berører hjerter som i vårt samfunn. Det skal vi holde verdifullt og ikke 

glemme.  
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn for oppgaven 
 

”Mikkel, din bestefar joiket når han var til fjells. Broren hans forteller at de to joiket når 

de var sammen til fjells. Han sier det var en takkejoik til Gud. Nei, jeg selv hørte dem 

aldri joike, jeg. Det må kanskje ha vært når de var unge, før jeg var født. Jeg vet ikke. Jeg 

spurte ikke mer i detalj om det. Du får spørre selv” 

 

Jeg er same, og har vokst opp i Tysfjord og Hamarøy. Jeg har lulesamisk som både morsmål 

og førstespråk. Historier har vært sentrale i min oppvekst. Det har vært historier om blant 

annet noe overnaturlig, skrømt og eventyr, reindrift, multebærplukking, slektninger, 

stedsplasser, forfedre og forklaringer av slektskap. Disse historiene har vært med på å forme 

min identitet og knytter meg til det samfunnet, kulturen og landskapet jeg har vokst opp i. 

Historiene har etablert relasjoner mellom meg og mine forfedre, meg og mine slektninger, 

meg og landskap. Resultatet av disse er usynlige bånd som knytter meg til områdene i 

Tysfjord og Hamarøy. En del av kulturarven som har vært viktig for meg som kirkemusiker, 

er den samiske salmetradisjonen i Tysfjord og Hamarøy. Her har historiene om hvordan 

mennesker gråt hver gang det ble sunget en samisk salme vært sentrale og vitnet om en 

iboende kraft i salmesangen som har fascinert meg. Dette har også fått en sentral plass i min 

identitet som musiker. Med dette utgangspunktet fikk jeg en dag høre fra min mor at min 

bestefar joiket til fjells. Min bestefar var en av de personene i min familie som kunne fortelle 

mange historier. Han var meget godt kjent med fjellområdene, kunne fortelle vår 

slektshistorie, og fortalte om skrømt og hadde mange historier fra reindrifta. I alle 

fortellingene han delte så hørte jeg han aldri fortelle om joik. Jeg ble overrasket over at min 

bestefar ikke hadde fortalt om dette og den historien ble min inngang til dette 

masterprosjektet.  

 Jeg ble overrasket da jeg hørte denne historien. Jeg hadde ikke hørt historier om bruk 

av joik i Tysfjord og Hamarøy tidligere. Det eneste jeg kjente til var tre joiker som jeg lærte i 

barnehagen og på skolen. Da jeg hørte historien om min bestefar, var det disse som 

representerte min kjennskap til en lokal joikekultur, og jeg følte at jeg fikk et innblikk i en del 

av kulturen som var holdt borte fra meg. I motsetning til salmetradisjonen hadde ikke 

eksistensen av en joikekultur blitt kommunisert til meg. Dermed var dette heller ikke en del 

av min identitet som lulesame og musiker fra Tysfjord og Hamarøy. Mitt forhold til joik 
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hadde blitt etablert gjennom joiketradisjoner fra andre områder, i hovedsak gjennom kjente 

nordsamiske og sørsamiske joikere. Som en del av et samisk storsamfunn kunne jeg kjenne at 

joik var noe som var en del av meg, men dette var ikke situert ut i fra mitt lokalsamfunn. 

Etter å ha hørt historien om bestefar begynte jeg å søke etter informasjon og kunnskap om en 

eventuell joikekultur i Tysfjord og Hamarøy. Jeg oppdaget raskt at det manglet litteratur som 

kunne gi et tilfredsstillende svar på mitt spørsmål. Det eneste som på det tidspunktet var 

skrevet om joik i området var en semesteroppgave fra 1994 (Nystø, 1994) 

På bakgrunn av denne oppdagelsen formet flere spørsmål seg. Finnes det flere historier 

om joik? Hvorfor hadde jeg i så fall ikke hørt disse historiene?  

Med denne oppgaven har jeg til hensikt å belyse en lulesamisk joikekultur i Tysfjord og 

Hamarøy. Ved å fokusere på joikekulturen håper jeg å kunne forstå historien om min bestefar 

som joiket. Målet er å diskutere plassen til joik i et samfunn og i en kultur.  

 

1.2 Problemstilling og avgrensning 
Masterprosjektet belyser en joiketradisjon i Tysfjord og Hamarøy. For å konkretisere arbeidet 

har jeg  utarbeidet følgende problemstilling for oppgaven: 

 

Hva finnes det av joik i Tysfjord og Hamarøy og hvordan blir joik eventuelt brukt? Hva 

finnes det av historier om bruk av joik i Tysfjord og Hamarøy og hva slags kulturell 

betydning tillegges joik og historiene om dem? Hva kan historier om joik fortelle om en 

joikekultur i Tysfjord og Hamarøy?  

 

Jeg har som mål å beskrive og å forstå joikens plass i samfunnet i tillegg til en deskriptiv 

beskrivelse av joikekulturen. Problemstillingen kan med det ses som to-delt. Første del 

omhandler joikerepertoar i Tysfjord og Hamarøy. Andre del av problemstillingen omhandler 

historier om joik og gjennom de plassere joikekulturen i samfunnet. Jeg spør i 

problemstillingen hva historier kan si om kulturell betydning og om en joikekultur. Oppgaven 

plasseres dermed ikke i utgangspunktet i en rent musikkanalytisk forskningstradisjon hvor jeg 

tilnærmer meg joik med musikkanalytiske metoder. Ved å bruke begrepet kultur i 

problemstillingen har masteroppgaven et sosialt utgangspunkt, det vil si delte sosiale 

meninger innenfor et samfunn – praksiser, representasjon, språk og skikker og hvordan disse 

kommer til syne (Barker, 2012:7). Slik er min forskning etablert i feltet kulturforsking og kan 

settes i en etnografisk tradisjon. Jeg ønsker med dette å løfte historier om joik i samfunnet 
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slik at de kan bli mer synlige og på den måten være med til å bidra til en revitalisering av 

joik. 

 

1.3 Kulturelt felt - Tysfjord og Hamarøy 
Samene er et urfolk som tradisjonelt lever i et område som strekker seg fra Hedmark fylke i 

Norge i sør til Kola-halvøya i Russland i nord. Samiske bosetningsområder deles inn i ulike 

språkområder. Det lulesamiske området strekker seg fra Bottenviken i Sverige, tvers over til 

kysten på norsk side. I Norge strekker seg fra Saltfjellet i sør, til Ballangen i nord. Den 

geografiske avgrensningen for masteroppgaven er  områdene Divtasvuodna/Tysfjord og 

Hábmer/Hamarøy i Nordlánda fylkka/Nordland fylke. Begge kommunene ligger i lulesamisk 

område.  

Det er store likhetstrekk mellom de ulike samiske folkegruppene, men de skiller seg 

fra hverandre med distinkte språk (en lulesame kan ikke uten videre forstå sør-samisk eller  

nord-samisk). Selv om det er vanlig å skille mellom ulike samiske kulturer, er det viktig å 

være bevisst på at det opp gjennom historien har vært kontakt mellom ulike folkegrupper og 

at kulturer er dynamiske. For eksempel er det slik at det på begynnelsen av 1800-tallet var 

både en sjøsamisk befolkning og en lulesamisk befolkning i Tysfjord, i tillegg til den norske 

(Evjen, 2005:195). Selv om Tysfjord og Hamarøy sies å inneha en lulesamisk befolkning i 

dag, finner man også rester av en sjøsamisk kultur i kommunene.	

Den sjøsamiske befolkningen som bodde i de ytre delene av fjordene møtte en helt 

annen fornorskning enn samene inne i fjordene. Sjøsamene var en majoritet i Tysfjord på 

1600-tallet. De bodde nærmere en tilflyttende ikke-samisk befolkning og hadde i 1850 lagt 

bort ytre markører på deres samiskhet (Evjen, 2005:196). Det gir et bilde av virkningen av 

fornorskings- og assimileringspolitikken ført mot samene. I dag er det fremdeles rester av det 

sjøsamiske språket i det lulesamiske språket. Situasjonen var annerledes for den lulesamiske 

befolkningen under fornorskningsperioden. På begynnelsen av 1900-tallet bodde den norske 

befolkningen adskilt fra den samiske befolkningen som holdt til inne i fjordene. Den lule-

samiske befolkningen hadde utstrakt kontakt med Lule-lappmark på svensk side av grensen 

og denne kontakten var viktig for samene. Reindriften har vært en sentral del av kontakten 

mellom Norge og Sverige og reindriften har vært en del av kombinasjonsnæringene hvor 

også fiskenæringen er sentral. Som en del av kontakten mot Sverige kom den læstadianske 

vekkelse til samene i Tysfjord og Hamarøy på begynnelsen av 1900-tallet (Andersen 2007, 

Evjen 2005). Læstadianismen fikk da et fotfeste blant samene i Tysfjord. Andersen (2007) 
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beskriver læstadianismen som tysfjordsamenes folkekirke, og det preger det samiske 

samfunnet enda i dag.  

Rundt 1960-tallet begynte en flytting fra fjordene og ut til tettstedene lengre ut i 

Tysfjord og Hamarøy. Som en del en del av en samisk oppvåkningstid, og som et svar på 

fornorskingsprosessen ble det på starten av 1990-tallet ble det startet en samisk barnehage, og 

i 1994 ble Árran lulesamiske senter åpnet. I 2011 ble samiske navn på kommunene Hamarøy 

og Tysfjord vedtatt og tatt i bruk. 	

En stor del av Tysfjord befolkning er i dag samiskspråklige. Det finnes ingen eksakte tall 

på hvor mange samiskspråklige det er i Tysfjord og Hamarøy, men det har blitt anslått av  

Sammallahti (1998:1) at det er mellom 2000 og 3000 lulesamiskspråklige totalt i både 

Sverige og Norge.	

 

1.4 Oppgavens gang 
Kapittel 1 en beskriver min inngang til masteroppgaven og det kulturelle feltet. I kapittel 2 

viser jeg til tidligere forsking på joik og etablerer mitt teoretiske utgangspunkt. Blant annet 

viser jeg hvordan samiske teoretikere er viktige i min forståelse av joik. I kapittel 3 etablerer 

jeg min forsking og viser hvordan denne omhandler relasjoner. Der er urfolksmetodikken 

utarbeidet av Wilson (2008) sentral. I kapittel 4 gir jeg et bilde av samfunnsmessige rammer 

for joik og hvordan joik ble gjort usynlig – men er likevel tilstede – i møte med kirke og 

læstadianisme. I kapittel 5, 6 og 7 belyser jeg henholdsvis ármme, juojgos og vuolle og den 

kulturelle betydning de har i Tysfjord og Hamarøy. De kapitlene tar for seg ulike joikebegrep 

og hvordan vi kan forstå historiene på bakgrunn av joikebegrep. I kapittel 8 forsøker jeg å gi 

en oversikt over joik i Tysfjord og Hamarøy, før jeg i kapittel 9 og 10 avslutter og 

konkluderer. 
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2 Teori og teoretisk utgangspunkt 
Jeg vil i dette kapittelet vise til tidligere forskning og forskeres utgangspunkt for å jobbe med 

joik.. I kapittel 2.2 skriver forklarer jeg hvordan oppgaven har et sosialt utgangspunkt. I dette 

kapittelet bruker jeg samiske forskere og teoretikere, og deres teorier om joik, da det vil 

hjelpe med å ha et innside-perspektiv. I et innside-perspektiv viser jeg hvordan de legger en 

sosial, relasjonsbasert forståelse av joik til grunn i sine tekster og det blir mitt utgangspunkt i 

oppgaven. Jeg avslutter kapittelet med å vise til forskerne Ruud og Felt for å videre 

argumentere for en sosial, relasjonsbasert tilnærmelse til prosjektet.  

 

2.1 Tidligere forskning på joik 
Å beskrive musikk i generelle vendinger er vanskelig. Det samme gjelder også joik. Å skulle 

beskrive joik i generelle vendinger er på mange måter å sette den innenfor rammer som blir 

for trange. Joiken er allsidig i både form, innhold, egenskap, kommunikasjonsform og i 

”sound” fra område til område. Med sin allsidighet er joik et vokaluttrykk hos det samiske 

folk. Den har vært, og er, en del av den samiske kulturen og kan anses som tradisjonsmusikk. 

Joik finnes i hele Sábme (Sameland). Hvert område har egne ord som beskriver joikens ulike 

egenskaper og joikens funksjoner. I det lulesamiske språket finnes det flere ord som på hver 

sin måte beskriver joiken og kommenterer dens funksjon, men begrepet juojgga/joik anses 

som det mest generelle ordet for å beskrive et samisk vokaluttrykk. Dette går ordet igjen i 

flere samiske områder.1 

 

2.1.1 Innsamling og bevaring 
Opp gjennom tidene er det gjort flere innsamlinger og opptak av joik med mål om å bevare 

joiken og å videreføre tradisjonen. En av de mest sentrale og omfattende innsamlinger er 

gjort av Tireen. Han reiste rundt i Norge og Sverige flere ganger for å samle inn joiker, 

hovedsakelig i perioden 1909 til 1916. På hans siste reiser gjennom den svenske lappmarken 

reiste han med opptaksutstyr. Det har resultert i en samling av opptak av joik fra svensk side 

av Sábme (Ternhag, 2000). Fra hans tidligere reiser er det håndskrevne notasjoner av joiker 

han ble presentert for. Dette materialet ble grunnlaget til Tireens bok Die Lappische 

Volksmusik fra 1942. Andre store innsamlinger er også gjort av Armas Launis og hans bok 

Lappische Juoigos-Melodien fra 1908. I denne tradisjonen hvor forskning er drevet av en 

																																																								
1	Se vedlegg 1 for en samlet oversettelse over lulesamiske begreper i Tysfjord og Hamarøy.	
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tanke om å samle inn joikemateriale før det forsvinner ligger Ola Graffs avhandling om en 

joiketradisjon fra kyst-Finnmark (Graff, 2001:2004). 

 

2.1.2 Joik i populærkulturen 
På lik linje annen tradisjonsmusikk, er joik tatt med til populærmusikkscenen, der den er like 

allsidig i form, innhold og egenskap som beskrevet ovenfor. Dette er Mari Boine, Sofia 

Jannok, Jon Henrik Fjellgren og Ulla Pirttijärvi eksempler på. Jones-Bamman (1993) 

undersøker hvordan joik gikk fra å være ”tradisjonell” til å bli ”moderne” i sammenheng med 

en kulturell oppvåkningstid fra 1950-tallet og da artister tok med joik til 

populærmusikkscenen. Den kontemporære samiske musikkscenen er også beskrevet av 

Thomas Hilder (2015). Hilder skriver om den politiske siden ved denne scenen og hvordan 

den utfordrer begreper som nasjonalitet og demokrati, samtidig som den setter en samisk 

musikkscene i en større miljøbevegelse. Hilder undersøker hvordan joik er med på å 

understreke kosmopolitisme, og viser hvordan joik er med på å bygge broer mellom fire 

nasjonalstater. Med denne brobyggingen, bygger joik et samfunn blant samer på tvers av 

landegrenser. Samtidig som denne transnasjonalismen blir tydeliggjort, utfordrer Hilder 

måter joik blir klassifisert som ”moderne” eller ”tradisjonell”, i skyggen av begrepet 

”autentisitet”. 	

 

2.1.3 Joik i førkristen tradisjon 
Samtidig som joik har eksistert over 60 år på populærmusikkscenen, har uttrykket dype røtter 

i en førkristen mytologi og religion, som det ofte refereres til. Joiken omtales som en sentral 

del av en rituell del av sjamanens rituelle praksis. I boken Joik i den gamle samiske 

religionen (Werland 2006) gjennomgås kildemateriale fra blant annet misjonærer. Både 

Werland og religionshistoriker Brita Pollan (1993) tolker de ulike kildene til å være enstydige 

på at joik har vært brukt for å opparbeide transen som en sjamanen brukte til å gjennomføre 

sjamanreiser. Dette skjedde vet at både sjamanen og de fremmøtte joiket, samtidig som 

sjamanen trommet på runebommen. For mange forskere anses det at joiken hadde en sentral 

del i en sjamanistisk praksis som en grunn til, og forklaring på, motstanden joiken kunne 

møte fra kirkelig hold (Gaski, 1993:103). Pollan trekker fram heksejaktene i Finnmark på 

1600-tallet som en måte kirken møtte det som ikke var forenelig med et kristent verdensbilde 

(Pollan, 1993:27). Utover beskrivelser av at joik ble brukt i sjamanistiske tradisjoner og 

ritualer, så beskriver ikke kildene joik i detalj. Dermed er kunnskapen om selve joiken i før-
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kristen religion begrenset. Disse eldre kildene må også sees i lys av datidens ideologier og at 

kildene, som oftest misjonærer, hadde et utenforstående perspektiv. Dette legger 

begrensninger på vår tilgang til å forstå joik som fenomen i rituelle sammenhenger og joikens 

plass i før-kristen religion og mytologi, som det er viktig å være bevisst på	

 

2.1.4 Ulike joikeformer og funksjoner 
Fra misjonærenes og prestenes kildemateriale finnes det likevel noen nedtegnelser av 

joiketekster. Med et litteraturvitenskaplig utgangspunkt har Harald Gaski (1993) tatt for seg 

noen av de tidligste joiktekstene som er dokumentert. Disse er blant annet nedskrevet i 1673 

av Schefferus i monografien Lapponia. Schefferus’ kilde er eleven Olaus Sirma som har 

overlevert tekstene til ham. I Schefferus monografi er to dikt tatt med, ”Guldnasasj” og 

”Moarsi fávrrot”. I samme tid er også joiketekster nedtegnet av den finske presten J. 

Fellmann og tekstene til Anders Fjellner, som den kjente ”Solsønnens frierferd i jettenes 

land” fra 1800-tallet. Disse inngår i den episk-poetiske tradisjonen som Gaski jobber med i 

boken Med ord skal tyvene fordrives (1993). Gaski forklarer at ”en gang prøvde samene å 

joike kolonistene bort fra Sameland” (Gaski, 1993:102). Gaski viser til hvordan tekstene 

uttrykker motstand mot kolonisering og tap av rettigheter ved å kommunisere dobbelt: Ett 

budskap er tenkt til utenforstående, mens man mellom linjene kan lese et budskap til samene 

selv om å mane til motstand. Samtidig etablerer Rydving (2004) et tilsynelatende skifte i 

religion mellom 1670 og 1740 blant en lulesamisk befolkning. Disse tekstene som Gaski 

analyserer er dermed plassert midt i en brytningstid mellom tro og religion for den samiske 

befolkningen.	

Det later til å ha vært et skille mellom disse episk-poetiske diktene og andre joiker på 

samme tid. Særlig i forbindelse med J. Fellmanns nedtegnelse av ”Sámieatnama álgo-

olbmuid birra” forteller Fellmann det var en del av en egen type ”sang” som samene ikke 

fremførte for han, i motsetning til annen joik (Gaski, 1993:23). Disse lengre episke diktene 

skal ha hatt en rituell funksjon ved sjamanisme og tromming på grunn av deres langform. 

Gaski mener at en flere hundre år gammel episk-poetisk joikeform er borte i dag. Viktig i 

denne sammenhengen er antydningen om at det har eksistert flere joikeformer med ulike 

funksjoner. Fellmanns fortelling viser også at det var et tydelig skille mellom joikens 

funksjoner. Gaski påstår på bakgrunn av dette at det finnes flere former for joik, der noen 

kanskje har forsvunnet i dag. Dette blir synlig gjennom den rike og mangfoldige 
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joiketerminologien i de samiske språkene, i tillegg til de episk-poetiske tekstene og dens 

form.	

Krister Stoor trekker også fram en episk form på joik i sin avhandling om joikens 

narrative egenskaper (2007). Stoor behandler også en type joikeform som har en lengre 

lengde og er fortellende i sin funksjon. Han viser at tradisjonen med lengre beretninger i 

episk joikestil har vært tilstede i Västerbotten og sydlige del av Norrbotten på svensk side 

fram til 1960-tallet. På lik linje med Gaski skiller da Stoor mellom en episk-berettende 

joikestil og de joikene som er kjent i dag, som ikke er like berettende til samme grad. 	

 

2.1.5 Joik som sosialt fenomen 
Fra samisk hold blir det i all hovedsak understreket at joik må forstås sosialt og ut fra den 

rollen en joik får i et samfunn. I denne sammenhengen blir ofte tradisjonen med å sette joik til 

personer, trukket fram. Denne typen joik som tilegnes spesifikke personer, står særlig sterkt i 

indre Finnmark. Nils Jernsletten (1978) skriver i sin artikkel om joik at i denne tradisjonen 

ser man det slik at en person blir sosialisert inn i samfunnet gjennom joik (Jernsletten, 

1978:110). Personjoikene blir bekreftende og identitetsskapende. Det blir trukket fram at å få 

en joik er nesten som å bli døpt på nytt inn i et samfunn (Jernsletten,1978:111). Dette gir 

joiken – med en individuell tilknytning – en kollektiv rolle. Jernsletten vektlegger videre det 

kollektive ved en joik, siden den som lager/setter joiken, ikke får sitt navn knyttet til joiken. 

Ingen som setter en joik, blir nevnt i joikens fremførelse og dermed er joiken løst fra et 

eierskapsforhold, noe som gjør at joiken lever kollektivt blant de som joiker. Samtidig 

understreker Jernsletten at joiken ikke lever eller får liv, før samfunnet har tatt den i bruk 

(Jernsletten, 1978:111). På den måten kan joik ses på som en del av et samfunnet. Samtidig er 

joik en subjektiv kommunikasjonsform. Joik avspeiler subjektive oppfatninger av en person, 

landskap eller dyr, i tillegg til å uttrykke en sinnsstemning (Jernsletten, 1978:110,114). 

Jernsletten skriver: ”Joik […] brukes til å uttrykke hva man minnes eller føler i øyeblikket” 

(1978:118). Som en forlengelse av dette behandler Thomas Hilder (2015:121-129) denne 

måten å forholde seg til landskap og mennesker på som «å minnes». Gjennom joik uttrykkes 

det nærhet og relasjoner til områder. Hilder trekker for eksempel frem at å joike spesielle 

naturområder som fjell og innsjø, utfordrer en vestlig måte å tenke på natur på. Ved å etablere 

en relasjon til naturområder gjennom joik påvises det at det ikke er villmark, selv om området 

skulle være tilsynelatende uberørt. Slik viser Jernsletten og Hilder hvordan en joik først og 
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fremst er en subjektiv og alltid relaterer til menneskers sentiment hvor for eksempel 

relasjoner blir understreket.	

Ola Graff vender blikket fra subjektiv posisjon og teoretiserer at alle joik innehar en 

visende og refererende funksjon til det som blir joiket. Som bakgrunn for dette jobber Graff 

ut i fra en semiotisk teori om at hver joik har en referansefunksjon (Graff, 2001;2004;2011). 

Med referansefunksjon mener Graff at hver enste joik som er, og har vært, alltid viser til et 

objekt – det som blir joiket. Med dette sikter han til joiker hvor man joiker en person eller et 

dyr er å forstå som referanseobjektet i den spesifikke joiken. Joik som er gitt til dyr eller 

mennesker eller landskap, skal ifølge Graff ses på som et ”musikalsk navn” for objektet 

(Graff, 2004:147) Når Graff leter etter en særegenhet ved joiken så er det 

referansefunksjonen han trekker fram. Parallelt med det viser han til hvordan det uttrykkes i 

språk ved å si ”å joike noe/noen”. 

	

 

2.2 Sosialt utgangspunkt for forskning på joik 
2.2.1 Et samisk perspektiv 

Dat lea okta muitingoansta nuppiid olbmuid. Muhtumat muitet vášis ja muitet 

ráhkisvuođain, ja muhtumat muitet moraštemiin. 	
 

Det er en måte å minnes andre folk. Noen minnes i sinne og andre i kjærlighet, og 

andre minnes med sorg. (Turi 1987 [1910]:163)	
 

Jeg ser med det at forskere nærmer seg joik på ulik teoretisk basis, noen med 

litteraturvitenskaplig utgangspunkt, og andre jobber med joik i en speiling mot en før-kristen 

religion og mot vestlige musikktradisjoner. Jeg kommer til å ta utgangspunkt i samiske 

forskere og teoretikere og jobbe med joik fra et sosialt ståsted.  

Som beskrevet i det 2.1.5 så anerkjenner de fleste samiske forskere joikens sosiale 

funksjon. Jeg vil i denne oppgaven også legge til grunn en sosial forståelse av joik. Min 

forståelse tar utgangspunkt i måten Nils Aslak Valkeapää og Johan Turi beskriver joik. Jeg 

legger Turi og Valkeapää til grunn i arbeidet fordi de joiker selv og har dermed erfart joik 

selv. Dermed er de kjennere av joik fra deres områder og har forutsetningene til å gjøre gode 

beskrivelser av kultur og språk som samer. Få av de teoretikere jeg har vist til i foregående 

kapittel kan sies å ha lik kjennskap som Valkeapää og Turi. 
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I sitatet over forklarer Turi at joiken en måte å minnes andre mennesker på. Noe mer 

beskrivende er Nils Aslak Valkeapääs beskrivelse i et intervju:  

 

Joiken er en vei til sosial kontakt. En måte å berolige reinsdyr på. Å skremme ulver 

på. Det var aldri meningen at joik skulle presenteres som kunst. Joiken ble brukt for å 

påkalle erindringer om en venn, og til og med for erindring av fiender. Land og 

områder. Dyr. Joiken var óg et middel, et skritt. Et skritt inn i en annen verden. Og det 

gjør den religiøs… Joiken har ingen lengde, den begynner eller slutter egentlig aldri. 

Man velger selv om man vil bruke ord eller ikke i joiken. (Sitert fra Pollan, 1993: 

106)	
 

Sentralt i deres beskrivelser er hvordan joik kan artikulere sosiale relasjoner mellom 

mennesker. Disse relasjoner er ikke bare mellom mennesker men også mellom mennesker og 

natur, land og dyr. Ved å minnes andre og ved å berolige reinsdyr, settes joik i et sosialt 

forhold og speiler  både mellommenneskelige forhold, i tillegg til forhold mellom mennesket 

og dyr. Slik blir det en forståelse av joik hvor subjektive, mellommenneskelige relasjoner blir 

artikulert. Like sentralt som at deres forståelse av at joik kan understreke relasjoner, viser 

Turi og Valkeapää at joik alltid tar utgangspunkt i eget sentiment. Turi viser hvordan 

sentiment som kjærlighet, sinne og sorg kan være sentrale. Jeg tolker at Valkeapää beskriver 

denne opplevelsen av relasjoner som tar utgangspunkt i sentiment som noe religiøst. Det kan 

ses på som en beskrivelse av hvordan han opplever relasjoner mellom menneske og sentiment 

når de blir uttrykt i joik. Valkeapää beskriver videre at joiken ikke har en begynnelse eller en 

slutt. Hvis joik forstås som noe som tar utgangspunkt i nevnte relasjoner, så forstår jeg det 

slik at disse relasjonene som joik tar utgangspunkt i ikke er nye. Joik tar utgangspunkt i 

relasjoner som allerede eksisterer og er etablerte. Dermed kan joik sies å være en forlengelse 

eller en representasjon av relasjoner. Ut fra en relasjonsforståelse av joik så er det ikke en 

forståelse som bygger på musikalske rammer.  

 Ved å velge samiske forskere så holder jeg på et innside-perspektiv i oppgaven. Jeg 

anser det er viktig at en forståelse av joik blir lokalt i feltet og videre tatt med inn i akademia.  

Dette perspektivet har også Nils Jernsletten som skriver:  

 

Etter å ha lest en god del «sakkyndig» litteratur om joiken og hvordan den brukes 

blant samene, slår det en at Johan Turis måte å fremstille joik på er riktigere. 

Fagfolkene prøver som oftest å beskrive joikens form ut fra europeiske normer eller 

de sammenligner den med de finske Kalevala-sanger. (Nils Jernsletten, 1978:109) 
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Jernsletten sikter antagelig til beskrivelser gjort på 1800-tallet og opp mot 1950-tallet i sosial-

darwinismens tidsalder, men hans poeng om å sørge for et innside-perspektiv i teoretisering 

av joik, anser jeg som betydelig poeng. Det gjør at jeg velger å bruke samiske teoretikeres 

forståelse av joik i denne oppgaven.  

 Ved å legge Turi og Valkeapääs sosiale, relasjonsbaserte forståelse til grunn får det 

følger for resten av oppgaven. Deres perspektiv er et viktig argument for mitt valg av metode. 

Jeg diskuterer dette nærmere i metodekapittelet.  

 

2.2.2 Musikk som en sosial kommunikasjonsprosess 
For å understreke hvordan joik kan ses på en subjektiv og sosial uttrykksmåte, og hvordan 

joik kan forstås på bakgrunn av sentiment, viser jeg i dette avsnittet hvordan det er beskrevet 

fra andre forskere.  

Feld (1994) argumenterer for en forståelse av musikk der musikk har et fundamentalt 

sosialt liv som går for eksempel mellom utøver og lytter. Musikk er ment å bli konsumert 

både intellektuelt, individuelt, og kollektivt som en enhet. Musikk blir gjennom denne 

konsumeringen sosialt tolket som meiningsfylt, strukturert, produsert og framført av aktører 

som er historisk situerte (Feld, 1994:77)  	

Dette gjør at jeg med Feld ser på musikk først og fremst som tegn som videre gir 

mening i en kommunikasjonsprosess. Even Ruud (1996) har en lik tilnærmelse til musikk. 

Han skriver at ved å se på musikk som tegn og meining, så gir det mulighet til å studere på 

samspillet mellom tegn og lyder som er organisert og studere hvordan de kan forstås i 

historiske, sosiale og kulturelle prosesser som gir tegnene bestemt mening (Ruud, 1996:20). 

Ruud utdyper dette med å si at å beskrive musikk er å plassere den i fortid. Han skiver at 

”omskrivinger vil alle ha en relativ verdi i forhold til den klingende musikken” (Ruud, 

1996:22). For å forstå det sosiale ved musikk stiller Feld spørsmålet ”hva er det musikk 

kommuniserer?” og undersøker prosessen av meiningsfylt tolkning som en sosial aktivitet.  

For å forstå kommunikasjonsprosessen bedre etablerer Feld kommunikasjon som noe 

multidimensjonelt i form og i tilstand hvor musikk blir gjort meiningsfylt intersubjektivt. 

Altså er ikke kommunikasjonen å finne i det som blir kommunisert – musikk er ikke et slikt 

entydig ”objekt” – men heller i en interaktiv i relasjon med form og innhold, strøm(stream) 

og informasjon, kode og beskjed, kultur og adferd, produksjon og mottakelse, konstruksjon 

og tolkning. Ut i fra dette setter Feld opp fem prinsipper for å forstå kommunikasjon.  
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1: Kommunikasjon er først og fremt sosialt, interaktivt, intersubjektiv i prosessen. 2: I en 

kommunikasjonsprosess så skapes, defineres, vedlikeholder subjektive realiteter blant 

deltakere. 3: Meining impliserer fortolking. 4: Produksjon av kode og produsentens intensjon 

er fullstendig relatert til fortolkede beskjed. 5: Kompleksiteten av overnevnte punkter krever 

en sosialt situert undersøkelse. (Feld, 1994:79) 

Feld fastslår med det at kommunikasjon er fundamentalt en sosial prosess og krever 

en undersøkelse med et sosialt utgangspunkt. Det fundamentalt sosiale i kommunikasjon 

understrekes ved at hver lytter er et sosialt og historisk situert menneske som ikke bare tar 

imot stimuli men hele tiden lytter i forhold til tidligere erfaringer, at vi i enhver 

lytteropplevelse tar med oss biografi og historie. 

På bakgrunn av en sosial kommunikasjonsprosess avviser Feld at vi noen gang kan 

”crack the code” eller si hva musikk ”egentlig er” siden vi i behandlingen av musikk gjør det 

subjektivt for eksempel gjennom språk (Feld, 1994:81). Even Ruud inntar samme posisjon 

ved å si at å snakke om musikk, så har vi satt synliggjort en verdi. I det øyeblikket vi 

representerer en musikkopplevelse og skriver den inn i språket, så drar vi inn en i en kulturell 

arena og et kulturelt felleskap (Ruud, 1996:23). Med det til grunn så sier Feld at selve kjernen 

i en musikkommunikasjonsprosess består av to deler. Den første delen er når vi gjenkjenner 

lyd og forholder oss til den på en bestemt måte, og den andre delen er selve 

fortolkningsprosessen hos lyttere. Og ut i fra disse prosessene så kommer en representasjon 

gjennom språk som skjer gjennom metaforer slik sitatene til Valkeapää og Turi viser. Disse 

representasjonene er ikke bare fortolkninger av virkelighet og verdensforståelse, men også 

avbildninger på vår forståelse og av musikkens meining.  
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3 Metode 
Det finnes mange måter å nærme seg oppgavens problemstilling på. I forrige kapittel viste jeg 

til ulike forskere som har blant annet brukt litteraturvitenskaplige og musikkanalytiske 

metoder i sin forskning. Basert på samiske forskeres forståelse av joik som står i relasjon til 

andre, vil jeg vise hvordan jeg har jobbet ut i fra en urfolksmetodologi utarbeidet av Wilson 

(2008). Samtidig drar jeg inn Widerberg (2007) for å støtte opp om mitt metodevalg. De har 

og gitt meg redskaper i møte feltet og informantene og til å forstå min rolle som forsker. I 

Wilsons (2008) urfolksmetodikk fokuseres det på at forskning skal skje i relasjoner. Med 

støtte fra Widerberg, så legger jeg til grunn en forsking som også ser på joik i relasjoner. Jeg 

tror en slik metode kan bringe inn nye aspekter inn i forsking på joik og være et god måte å 

belyse en joikekultur i Tysfjord og Hamarøy på. Med en metode som fokuserer på relasjoner 

viser jeg i dette kapittelet hvordan relasjoner har vært avgjørende i min forsking. Ved å 

undersøker relasjoner vil oppgaven ta høyde for Felds (1994:81) og Ruuds (1996:23) 

standpunkt om at vi aldri kan si hva musikk ”egentlig er”. I dette kapittelet viser jeg også 

hvordan forsking i relasjoner kan møte utfordringer knyttet til forsking i egen kultur. Før jeg 

forklarer hvordan forskingen har vært i og på relasjoner presenterer jeg meg selv slik at lesere 

kan danne en relasjon til oppgavens forfatter. 

 

3.1 Oppgavens forfatter 
Jeg heter Mikkel Eskil Mikkelsen. Jeg er født og oppvokst på Drag, i Tysfjord som yngst av 3 

søsken. Min far er av slekten Gælok og min mor av slekten Vaddnem. Hjemme pratet min far 

samisk, mens min mor vekslet mellom norsk og samisk. Jeg og mine to søstre var blant de 

første som fikk begynne i samisk barnehage og lulesamiskspråklig klasse på Drag. Det 

resulterte i at jeg ble tospråklig med lulesamisk som førstespråk. Det lulesamiske språket er 

viktig for meg fordi jeg var blant de første som fikk en 13-årig utdanning på lulesamisk. Jeg 

er bevisst på det ansvaret jeg har for å videreføre det lulesamiske språket og for å jobbe for en 

revitalisering av språket. Følelsen av ansvar har ført til visse retningsvalg i mitt liv. Jeg har en 

bachelor i lulesamisk språk og har jobbet som lærer både på videregående og for 

nybegynnere. Også musikk en stor del av livet mitt. Jeg begynte tidlig å spille piano. Senere 

skiftet jeg instrument til orgel. Jeg har studert kirkemusikk ved Institutt for musikk ved 

NTNU. Som en del av min kirkemusikalske utdanning har jeg jobbet med den lulesamiske 

salmetradisjonen. I denne salmetradisjonen finner jeg en stor del av min musikalske identitet. 
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Jeg har opplevd hvordan denne salmetradisjonen kan bringe fram følelser hos mennesker og 

viser hvilken iboende kraft salmene har. Denne kraften som salmene innehar er et forbilde for 

meg i alt av mitt musikalske arbeid.  

Som same og samiskspråklig har jeg vokst opp i et samfunn som ikke er likt 

majoritetssamfunnet. Jeg har skapt meg selv i dette møtet mellom norsk og samisk kultur. Det 

preger min tilværelse, ut i fra dette har jeg valgt og velger enda retninger i livet mitt. Dette 

har blant annet gjort at jeg har i dag valgt utdanne meg innen musikk og nå skriver denne 

masteroppgaven om joik i Tysfjord og Hamarøy. I møtet med et majoritetssamfunn blir min 

tilknytning til områdene Tysfjord og Hamarøy viktige for meg. Jeg er knyttet til stedene mine 

besteforeldre vokste opp. Jeg har i min oppvekst hørt historier om hvordan mine forfedre 

levde, hvordan de drev med reindrift og fiske og hvordan de loste mennesker over grensen 

under krigen. Hver sommer tilbringer jeg flere uker i områdene der mine besteforeldre vokste 

opp og levde. Like knyttet er jeg til Drag, der størstedelen av slekten bor. På Drag får jeg 

også prate lulesamisk daglig og det er en av grunnen til at jeg skal flytte dit etter endt 

mastergrad for å jobbe som kantor.  

 

3.2 Forsking i og på relasjoner 
Jeg forsker i et samisk samfunn i Tysfjord og Hamarøy. Dermed er forskningen situert blant 

et urfolk. Ved å forske blant urfolk så trer jeg på mange måter inn i en forskningstradisjon 

som har forsket på urfolk med imperialistiske ideologier til grunn. (Evjen, 2009:177. Smith, 

2012:1). Wilson skriver at urfolk trolig er de som det er forsket mest på i hele verden 

(2008:15). Erfaringer av hvordan forsking har blitt utført på urfolk finnes også i Tysfjord. I 

Tysfjord ble skallemålinger, i en sosialdarwinistisk ånd, foretatt på samene som var bosatt der 

fra 1914 til 1921 (Evjen, 2009). Dette skjedde samtidig med opprettelsen av Instituttet for 

sammenlignende kulturforsking i Oslo hvor målet var å forske på samene før de ble assimilert 

inn i en majoritetskultur (Evjen, 2009). Den samiske forskingshistorien i området har dermed 

en historie om forsking og skriftliggjøring av samisk kultur for å dokumentere og berge den 

før den forsvinner, dette skjedde helt fra de første misjonærens tid til skallemålingene i 1921.  

Fra en forskning som tidligere har fokusert på urfolk som objekter og som har etablert urfolk 

som ”de andre” så har nye forskningsideologier blitt etablert, og rollene mellom forsker og de 

forskningsobjekt blitt endret for å skape en maktbalanse (Evjen, 2009:191). Også bland 

urfolksforskere har behovet for paradigmeskifter vært adressert. Blant annet skriver Smith 

(2012) skriver om å dekolonisere forskningsmetoder slik at de kan brukes blant urfolk. 
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Wilson (2008) tar steget videre og etablerer en urfolksmetode hvor målet er at 

urfolksforsking ikke skal speile seg i andre forskningsparadigmer hvor en skeiv maktbalanse 

og nedarvede, dominante forskningsmetoder blir synlige. 

Også innen etnografi/kulturstudier hvor kvalitativ forskningsmetoder er dominerende 

er det forskere som påpeker utfordringer som møter kvalitativ forskning. Forskningshistorien 

har vært preget av positivismens tanker om at det finnes et klart svar og én sannhet som 

ligger og venter på å bli avslørt gjennom objektive og gjerne kvantitative forskningsmetoder. 

(Kvale & Brinkmann, 2009:325. Wilson, 2008:36) De samme prinsippene har preget 

etnografien og kulturforsking. Objektivisme, oftest opparbeidet gjennom skape avstand til 

egen forskning, har vært et viktig prinsipp for at forskning blant annet skal oppnå validitet 

(Rosaldo, 1993:48, Widerberg, 2007:8). Dette diskuterer også Widerberg (2007) når hun 

presenterer institusjonell etnografi. Institusjonell etnografi vektlegger at forsking skal 

produsere kunnskap for, og ikke om mennesker. Tanken er at institusjonell etnografi, ved å 

synliggjøre grensene mellom epistemologi, teori og metode for å undersøke sosiale rom, 

møter utfordringer som tillegges kvalitativ forskning i speiling mot blant annet kvantitiv 

forskning (Widerberg, 2007:8). Som Wilson, gir Widerberg et svar til kritikk reist mot blant 

annet etnografisk forsking fra postkoloniale ståsteder.  

Wilson (2008) presenterer hovedpunktene i et urfolksparadigme. Et delt aspekt for 

ontologi og epistemologi er relasjonelle. Relasjoner former ikke virkelighet, de er virkelighet. 

Et delt aspekt i aksiologi og metodologi blir at ansvarliggjøring skjer i relasjoner. (Wilson, 

2008:7) Eksempeler på dette er relasjoner mellom forsker og forskningstema, relasjonen 

mellom forsker og feltet, relasjonen mellom forsker og informanter. Et hovedargument og 

bakgrunn for et urfolksparadigme er at relasjoner er det som skaper og er realitet, og at det er 

gjennomgående i mange urfolkskulturer. Som forklaring på bokens tittel Research is 

Ceremony skriver han: ”The purpose of any ceremony is to build stronger relationships or 

bridge the distance between our cosmos and us” (Wilson, 2008:137). Dette viser hvordan han 

anser forsking som en måte å bygge sterke relasjoner mellom kosmos og oss, og det må være 

et sentralt aspekt ved forsking. 

For å forklare videre hva han mener med at forskning må være relasjonell så 

eksemplifiserer han det ved å sette ontologi, epistemologi, metodologi og aksiologi i en sirkel 

(Wilson, 2008:70) hvor det ene ikke går å skille fra det andre. De er relasjonelle i forhold til 

hverandre og på mange måter overlapper hverandre. Spesifikt om ontologi og epistemologi 

skriver han:  
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In an Indigenous ontology there may be multiple realities, as in the constructivist research 

paradigm. The difference is that, rather than the truth being something that is ”out there” or 

external, reality is in the relationship that one has with the truth. Thus an object or thing is not 

as important as one’s relationship to it. (Wilson, 2008:73) 

 

For å forklare dette bruker han eksempel om en stol. En stol kan man sitte på, eller så kan 

man bruke den til en dørstopper eller til å ha dokumenter på. Wilson sier at dermed kan 

ontologien ha forskjellige realiteter. Ingen av måtene å bruke en stol på er bedre eller mer 

ekte, men siden epistemologien er basert på relasjoner og hvilken relasjon du har til den så 

har den forskjellige realiteter. Wilson viser til språket Cree hvor en stol ville blitt beskrevet 

som ”den tingen du sitter på” og en penn ville blitt beskrevet som ”den tingen du skriver 

med”. Det er altså ikke objektet som er i fokus, men hvordan den kan bli brukt (relasjonen) 

som er avgjørende i forståelsen av en stol. Med det er relasjoner avgjørende i ontologi og 

epistemologi. Det trekker fram en teori om aksiologi som fokuserer på relasjonell 

ansvarliggjøring. Validitet og legitimitet blir sikret gjennom ansvarlighet ovenfor relasjonene 

i forskningen. Forskeren må skape en ansvarlig relasjon til forskningen som videre gjør at 

forskeren er helt og fullstendig en del av forskingen. Dermed går det ikke å skape en distanse 

til forskningssubjektet og forskingen. Videre må den kunnskapen som en forsker analyserer 

være respektfull mot de relasjonene som har blitt dannet i løpet av datainnsamlingen. Dette 

fører fram til en metode som er etablert i relasjoner. Noen av spørsmålene Wilson mener en 

forsker skal spørre seg selv er: Hvordan kan metodene være med på å skape respektfulle 

relasjoner mellom forsker og deltakere i forskninge? Hvordan kan en forsker relatere til 

deltagere i forsking slik at en sterkere relasjon til forskningstema blir dannet? (Wilson, 

2008:73-77) 

Widerberg (2007), med utgangspunkt i institusjonell etnografi presenterer måter sosial 

forsking kan imøtekomme den kritikken som kvalitativ forskning møter. Det er utfordringer 

om forskningen er representativ nok for å kunne sies å være sann, om det i det hele tatt kan 

anses som valide resultater da mengden data er mindre. Widerberg diskuterer også hvordan 

etnografi kan sies å konstruere ”de andre” ved at forskning blir gjort om noen og gjerne noen 

utenfra. Som en konklusjon skriver Widerberg det at å forskning skal gjøres på relasjoner, i 

stede for å fokusere på subjekter (”de andre”).  

Forskningssubjektet må ses slik hun er situert i sitt eget livs faktisitet, i relasjon til andre, og 

ikke som et transcendent subjekt. Forskerens rolle er å kartlegge faktiske aktiviteter utført av 
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faktiske individer, og synliggjøre hvordan disse henger sammen – hvordan de er koordinert. 

Fokuset er altså ikke bare på hva individer gjør, men først og fremst på det sosiale aspektet 

ved deres aktiviteter. Det sosiale forstås dermed verken som en egenskap ved individet, eller 

som noe som kan ses atskilt fra faktiske mennesker og aktiviteter. (Widerberg, 2007:18) 

Widerberg skriver om hvordan denne måte å forske på kan være med på overkomme 

overnevnte utfordringer som møter sosial forskning. Blant annet forsvinner insider/outsider-

problematikken ved at fokuset ikke blir på subjektet men på relasjonen. Dermed er oppgaven 

til en forsker er å skrive om hvordan disse relasjonene henger sammen og videre gjøre det 

gjenkjennbart for forskningsobjektene. Ved å ikke gjøre forskning gjennom observasjon, men 

å heller forske med dem og for dem oppnås gjensidig integritet. Ved å forske på denne måten 

blir det da fokus på de relasjonene de utfører aktiviteter innenfor og deres karaktertrekk, noe 

som vil øke den kvalitative forskningens validitet, generaliserbarhet og dermed legitimitet. 

(Widerberg, 2007:27)   

Ved å innta samme posisjon som Wilson om at relasjoner ikke bare former realitet, 

men at relasjoner faktisk er realitet, og med støtte fra Widerberg så har forskingen min hatt til 

hensikt å se på joik i relasjoner. Undersøkelsen av relasjoner har hatt til hensikt å plassere 

joik som en relasjon mellom mennesker sosialt i deres hverdag. For ifølge Wilson (2008) er 

viten om joik basert på relasjonen en selv har til joik. Denne forståelsen er lik den jeg 

presenterer i teorikapittelet der jeg bruker Ruud (1996) og Feld (1994) til å påstå at vi kan 

aldri ”crack the code” om hva musikk er siden musikk blir meiningsfylt intersubjektivt. Ved å 

undersøke relasjoner til joik så er det innforstått at jeg ikke er ute etter å si hva ”joik egentlig 

er” og jeg tar dermed høyde for at det som framkommer i oppgaven er informanters 

subjektivitet og hvordan de skaper meining i en fortolkningsprosess. Videre plasserer jeg meg 

som forsker midt i forskningen. Mine personlige relasjoner ønsker jeg å synliggjøre da det ut 

i fra min etablerte relasjon med joik at jeg kan skrive denne oppgaven. Jeg utforsker også 

informanters relasjon til joik da jeg tror at dette er måten å gi et bredere bilde av joik, som 

også er åpen for transformasjon og med det er en måte å forhandle fram nye forståelser og 

bidrag til forsking på joik. Videre er et prinsipp i urfolksmetodikken til Wilder at forskning 

skal skape og styrke nye relasjoner mellom informanter og forsker. Dette har jeg vært et 

bærende prinsipp i min forsking. I neste del av kapittelet skal jeg gi et bilde av hvordan 

relasjonene som ble skapt og styrket gjennom min forsking er en sentral del av 

masteroppgaven 

 



	18	

 

3.2.1 Prosessen fra tanke til tekst 
Mitt utgangspunkt for å skrive denne oppgaven var basert på en nysgjerrighet om joik og hva 

som fantes av joik i Tysfjord og Hamarøy. Denne nysgjerrigheten var dannet ut i fra min 

musikerbakgrunn og min interesse for de samiske salmenes tilsynelatende ”joikepregede” 

syngemåte. Med andre ord så hadde jeg ikke en sterk relasjon til joik. Dette førte til at jeg 

begynte på masterstudiet i musikkvitenskap høsten 2015 for å skrive en oppgave om salmer 

og joik. Dette endret jeg så snart jeg forsto at det ville bli for mye arbeid i å skrive en 

oppgaven med fokus på både salmetradisjoner og joiketradisjoner. Masteroppgaven endret 

seg til å bare fokusere på joik. Som forberedelse til intervjuer, våren 2016, spurte jeg mine 

foreldre og søsken om hva de visste om samiske ord som beskriver joik. Det ble klart for meg 

at vi ikke kjente til de samiske ordene som på hver sin måte beskriver joik og dens 

egenskaper. Samtidig så kunne ikke ordbøkene gi meg tilfredsstillende svar om dette da jeg 

anser det som umulig å danne relasjoner basert på små og korte oversettelser av ordene.  

Derfor bestemte jeg meg for å undersøke hvilken forståelse samer i Tysfjord og Hamarøy har 

av ord knyttet til joik. Dette ga en semantisk tilnærming til et prosjektet. Som et resultat av 

denne undersøkelsen skrev jeg en bacheloroppgave i studiet Lulesamisk 3 ved Universitetet i 

Nordland hvor jeg undersøkte terminologi knyttet til joik. Dette har ført til at jeg i denne 

oppgaven fører diskusjonen om joik med terminologi som et av aspektene. 

Jeg startet datainnsamlingen våren 2016. Jeg har besøkt mange personer. Noen av de 

blir presentert som informanter i denne oppgaven. Mange av disse personene er i slekt med 

meg og det gav meg mulighet til å skape relasjoner med min slekt. Andre var personer jeg 

besøkt kjente jeg bare ved navn og ansikt og er ikke i min nærmeste omgangskrets og slekt. 

Disse besøkene ga meg nye relasjoner til personer som lever i mitt lokalsamfunn og det er i 

dag relasjoner som jeg anser som verdifulle. Mange av mine informanter har jeg besøk flere 

ganger. Jeg la veldig mye tid ned i å bli kjent og skape en relasjon med mange av disse 

personene. Det vil si at jeg brukte mye tid da jeg besøkte til å være en sambygding som kom 

på besøk. Jeg la ned til å drikke kaffe og snakke om slekt for å tydeliggjøre min posisjon som 

en forsker som også er sambygding. Grunnen til dette var at jeg ville etablere en relasjon til 

disse mennesker som ikke var basert på meg som forsker, men også med meg som et medlem 

i lokalsamfunnet. Som vist tidligere i kapittelet, så finnes det historier i mitt lokalsamfunn 

hvor forskere har kommet til mitt lokalsamfunn og forsket, uten at samfunnet har fått tilgang 

til forskingsresultater. Dette har utgangspunktet også i metodevalget baserer seg på 
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relasjoner. Gode forhold til mine informanter og mitt lokalsamfunn er viktige aspekter ved 

dette.  

Alle disse samtalene med informantene og andre i løpet av forskningsperioden har 

vært med på å forme forskningen. Jeg har fått ta del i enkeltpersoners historier. Jeg fikk høre 

vakre historier om informanters barndom, om deres glede og deres sorg. Mange delte 

historier om sorgprosesser ved dødsfall. Disse historiene har vært med å forme meg og dette 

har vært en berikelse for meg som person. Jeg har erfart hvor viktig vokale uttrykksformer er 

for mennesker. Ved å ha skapt relasjoner til informanter og personer i mitt lokalsamfunn, som 

jeg kanskje ikke ville møtt ellers, har jeg fått høre historier om våre felles forfedre som har 

ført til en større forståelse av hvem jeg er. Jeg har fått høre om relasjoner til mennesker, 

relasjoner til natur – om hvordan mennesker har brukt naturen til å sørge. Disse relasjonene 

har gjort at jeg har fått en bedre og styrket relasjon til den kulturen jeg kommer fra, jeg har 

blitt bedre kjent med hvem jeg er, hvem er jeg i forhold til andre og hvem jeg er i forhold til 

natur og kosmos. Alt dette har jeg– bevisst og ubevisst – tatt til meg og det tror jeg danner 

bakgrunnen for historien jeg skal fortelle nedenfor. Jeg ser på historien som det øyeblikket 

hvor jeg virkelig forsto hva joik er og har vært for samer i Tysfjord og Hamarøy. Det var det 

øyeblikket jeg forsto hvordan mine relasjoner hadde vært med på å forme meg som person og 

forsker.   

Jeg tilbrakte sommeren mellom de to årene på masterstudiet i Tysfjord og Hamarøy. 

Der gikk jeg til fjells. Jeg bestemte meg for å bestige et høyt fjell midt i mine forfedres 

områder.  Jeg gikk til det fjellet hvor vi fikk utsikt over områdene de har brukt gjennom sine 

liv her. Da jeg kom opp til det fjellet, så hadde jeg med meg alle historier om joik som jeg har 

hørt, i kroppen og i hodet. Når jeg nesten var kommet på toppen, så ble jeg tatt av en følelse 

av vemod, glede og lykke. Jeg ble overveldet av å kunne stå der å se på hvor mine forfedre 

har levd, midt i deres område. Da kom det en joik til meg. Jeg begynte å joike der jeg skuet 

utover. Jeg så mine forfedre, jeg så mine områder, og jeg kjente en nærhet til fjellet, til mitt 

folk, og til mitt område. Den opplevelsen jeg hadde opplever jeg som en artikulasjon av det 

jeg hadde fått høre fra informanter, alle de historier de fortalte meg. Det var første gang jeg 

opplevde at jeg hadde en så sterk behov for å joike. Det var en måte for meg å bekrefte den 

relasjonen jeg hadde etablert med joik gjennom informantene. Jeg fikk oppleve det jeg hadde 

blitt fortalt om hvordan mine forfedre stilte seg på bakketopper og joiket sine følelser. Der og 

da opplevde jeg en følelse av å ha forstått hvorfor de stilte seg på fjellene å joiket. Mitt 

forhold til landområdet var ikke ny, men det faktum at jeg joiket var en ny måte uttrykke 

denne relasjonen på.  
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Ovenfor forsøker jeg å skrive hvordan forskningen har å styrket relasjoner og gitt vei 

til nye relasjoner. Samtidig, så har noen relasjoner blitt brutt og jeg har måttet skape dem på 

nytt. Dette har skjedd da jeg har lest hva andre ikke-samer har skrevet om joik og om samer. 

Etter hvert som jeg har fått en bedre og styrket relasjon til joik, så har jeg ikke kjent meg 

igjen i mange beskrivelser og forståelse av joik og en stor del av min skriveprosess har for 

meg vært å ta et oppgjør med disse. Beskrivelsene av samer fra misjonærers hånd og måten 

en joikekultur i Tysfjord og Hamarøy blir skrevet bort og avvist av enkelte forskere har 

opprørt meg. Slik har mine eksisterende relasjoner blitt utfordret, og min virkelighet har blitt 

prøvd. Jeg har i denne prosessen måttet gjenfortelle historier som jeg bringer fram i denne 

oppgaven. Å gjenfortelle historier og dermed reparere relasjoner som har vært sentralt for 

meg i denne oppgaven. Historiene til informantene i oppgaven har gitt meg noe jeg kan vende 

meg tilbake til for etablere en god og sunn relasjon til joik. Jeg har hele tiden forholdt meg til 

informanters historier som sterke og betydningsfulle for min relasjon til joik. 

Forskningen skal ikke bare skape og styrke en relasjon mellom meg og joik. For meg 

har det vært viktig at jeg også skriver for mitt lokalsamfunn hjemme. Jeg håper at med denne 

oppgaven så kan mange av de hjemme også få et innblikk av den relasjonen jeg har fått 

gjennom forskningen, og at denne oppgaven kan være med på å forme nye, eller styrke 

eksisterende relasjoner for andre, og da særlig mot joik. Aller helst skulle jeg ønske at lesere 

satt ved siden av meg og informantene da vi snakket om joik og de tema det berører. For meg 

er dette en måte å sørge for validitet og legitimitet, ved å alltid vende blikket mot personene 

hjemme og tenke at det som kommer fra mitt lokalsamfunn og kultur skal tilbake dit. Og 

dette er noe som er viktig for Wilson (2008) når han skriver om urfolksforskning. Det skal 

være til nytte for mitt lokalsamfunn der jeg utfører forskningen. Det skal være til gjensidig 

utbytte og læring fra forskningen som kommer alle til gode.   

En måte å tenke på relasjonsbygging i oppgaven er at jeg presenterer en historier som 

åpninger på mange kapittel. Dette håper jeg kan være med å understreke ønsket fra meg om 

atlesere skal først danne sin egen relasjon til de historiene jeg forteller, før jeg får synliggjøre 

min relasjon som bygger på og er dannet ut fra samme historie. Hovedpoenget er at jeg 

skriver slik at oppgavens lesere blir tatt med til det jeg opplevde under intervjuer. Jeg håper at 

de små historiene som presenteres skal gi leseren mulighet til å knytte sin egen relasjon til 

informantene og deres historier. Så dette er mitt forsøk på ta leserne med til de historiene og 

de opplevelsene de bygger på.  I tillegg til å synliggjøre informanters relasjoner, så skriver 

jeg inn egne relasjoner i denne masteroppgaven. Med det håper jeg å tydeliggjøre min egen 

posisjon og utgangspunkt for å skrive denne oppgaven og at leseren kan følge med på 
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hvordan denne oppgaven har bygd relasjoner for meg også. Dette er i tråd med Wilson som 

skriver at en forsker ikke stille seg utenfor et samfunn. Som en forsker som driver forskning i 

Tysfjord og Hamarøy, så er det å skrive egne relasjoner og opplevelser inn i teksten på en 

anerkjennelse av at jeg som forsker er en del av samfunnet og at jeg ikke stiller meg utenfor 

(Wilson, 2008:123). 

 

3.3 Informantene og datainnsamling 
Det finnes mange måter å samle data på. Jeg har i denne oppgaven basert meg hovedsakelig 

på intervjubasert datainnsamling. Intervjuenemetodene er mange, kan gjøres på ulike måter. 

Disse intervjuene ble gjort som semi-strukturerte intervjuer hvor jeg hadde forberedt enkelte 

spørsmål knyttet til hver informant, men ellers holdt en åpen intervjustil. Dette har jeg gjort 

for at intervjusituasjonene skal bli mer samtalebasert og være åpen for impulser og 

informantenes mulighet til å forme intervjuene. Dermed kan intervjuene ses på som samtaler 

mellom meg og informant. Med joiketradisjoner i Tysfjord og Hamarøy så var det viktig for 

meg å ta del i samtalen ved å fortelle om egne erfaringer og opplevelser knyttet til tema. På 

den måten speilet jeg og mange informanter opplevelser og tanker hos hverandre. Jeg gjorde 

dette for at intervjuet skulle bli givende for begge parter. Slik kan intervjuene ses på som en 

samtale der informanten fikk tilgang til mitt ståsted og utgangspunkt for temaet joik. På den 

måten ble samtalen en måte å ”komme til enighet” om temaet, slik at vi kunne gjensidig 

bygge en sterkere relasjon til joik uten at jeg som forsker tok med meg kunnskapen ut fra 

informantens hverdag og inn i akademia.  

Sentrale i denne oppgaven er 16 informanter, både menn og kvinner. Den yngste er 

født rundt 1960 og den eldste er født rundt 1920. Alle informantene er født og oppvokst i 

Tysfjord og Hamarøy og har sine røtter i disse områdene. Informantene er alle 

lulesamiskspråklige. Selv om denne oppgaven i all hovedsak er et resultat av intervju med 

disse 16 informantene, så har samtaler om mitt forskningsprosjekt med andre mennesker vært 

viktige for mitt arbeid. Jeg har snakket om både joik og berørende tema med veldig mange i 

mitt lokalsamfunn. I disse samtalene har jeg fått oppmuntring, jeg har fått spurt nærmere om 

slektsforhold til menneskene som joikene involverer, jeg har fått kritiske og gode refleksjoner 

og teorier om det som involverer forskningstema, og ikke minst mange tips om hvem jeg 

burde besøke. Dermed kan mine opphold i Tysfjord og Hamarøy i ferier og ved andre 

anledninger ses på som et bredt feltarbeid hvor erfaring og samtaler har fått være med på å 

påvirke min forskning. Dette gjorde at datainnsamlingen ble tidkrevende da jeg i tillegg  
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brukte veldig mye tid på å besøke mennesker og etablere relasjoner. I ettertid ser jeg at jeg 

tidligere burde gått inn i en intervjuprosess med utvalgte informanter. Tidsrammen på to år i 

en masteroppgave begrenser hvor mye tid som kan brukes på datainnsamling. Likevel anser 

jeg min tilnærming som viktig for denne oppgaven da den ga meg verdifull erfaring om 

temaet joik.   

Selv om feltet har fått påvirke og lede mitt arbeid, har jeg vært bevisst på å besøke 

personer som kommer fra forskjellige plasser og som kommer fra forskjellige slekter. Mitt 

forsøk om å holde et bredt utvalg av informanter var ledende i starten av 

datainnsamlingsperioden. Dette har ført til at jeg har besøkt de aller fleste tettstedene i 

Tysfjord og Hamarøy, alt ettersom hvor aktuelle informanter var bosatt. Likevel så endte det 

opp med at de fleste informantene har tilknytning til Oarjjevuodna/Hellemofjorden, Tysfjord. 

Dette anser jeg som en naturlig konsekvens av at det er i denne fjorden en samisk befolking 

og en samisk identitet står sterkest. Dermed er en hovedvekt av data knyttet geografisk til 

Tysfjord. Dette får konsekvens for representasjon og validitet i at det at jeg skriver om 

Hamarøy. I ettertid anerkjenner jeg at jeg kunne ha vært mer bevisst på geografisk 

representasjon i oppgaven, men slik som anser samfunnet i de to kommunene kan det ikke 

trekkes skillelinjer mellom Tysfjord og Hamarøy på grunn av slektskap som går over 

kommunegrenser og slik kan det snakkes om en kultur i to kommuner.  

Utenom intervju, så har en del av arbeidet vært å søke i arkiver om opptak, skriftlig 

informasjon eller omtale som kunne være til hjelp i mitt arbeid. Jeg har i den forbindelse fått 

materiale fra Árran lulesamiske senter, Nordnorsk folkemusikksamling, Dialekt- och 

folkminnesarkivet i Uppsala, Samisk Arkiv i Kautokeino og Tromsø museum. I tillegg til 

dette har jeg fått tilgang til opptak gjort av privatpersoner. Enkelte av informantene var døde 

før jeg påbegynte mitt masterprosjekt. Jeg har fått tilgang til intervju med disse personene 

gjennom Árran lulesamiske senter og Tromsø Museum og Samisk Arkiv. 

 

3.4 Nærhet og avstand  
Det at jeg har vokst opp i Tysfjord og Hamarøy gjør at dette masterprosjektet er plassert i min 

egen kultur og i mitt eget samfunn. Som en del av dette er problemstillingen utarbeidet med 

kjennskap til feltet. Det vil si at jeg har erfart temaene og problemstillingene som jeg tar med 

meg inn i akademia. Forskningen har med det et utgangspunkt i fra min kjennskap til feltet. 

Dette innebærer at jeg kan bruke min kunnskap om samfunn og kultur i datainnsamlingen. 

Jeg vil hevde at det å være en del av kulturen og samfunnet har hjulpet meg i dette. Jeg har 
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kjennskap til både språk, historie og har et etablert kontaktnettverk i Tysfjord og Hamarøy. I 

møtet med informanter har jeg opplevd at min posisjon har vært en stor fordel. Det er flere 

momenter her som er viktige. En av de viktigste er at jeg har morsmålkompentanse i 

lulesamisk. Språkkompetansen har gitt tilgang til språket i joikene. Dermed har jeg 

forutsetninger til å forstå språklige vendinger og uttrykksmåter som kan være å finne i 

joiketekster. I samtaler med informanter har det også gitt dem mulighet til å snakke på deres 

morsmål, om det skulle være norsk eller lulesamisk. Dette har gjort at samtalene og 

intervjuene om joik ikke har møtt en språklig barriere. Det vil si at jeg har kunnet diskutere 

temaet joik på informantenes premisser. Som en del av denne språkkompetansen er også 

kulturkompetansen. Ved å være en insider så kan jeg sosiale koder og jeg har forutsetninger 

til å forstå informanters uttrykksmåter. Med det har jeg et godt grunnlag til å forstå for 

eksempel dobbeltkommunikasjon som kan oppstå i samtaler og intervjuer. Måter å bli avvist 

på kan være subtile og ikke-verbale. Jeg har med kulturkompetansen lettere for å forstå når 

jeg blir avvist når det ikke uttrykkes konkret med ord, med gjennom ordvalg og kroppsspråk.  

 Jeg har argumentert for at min rolle som insider er til fordel for oppgaven. Likevel så 

er det noen aspekter ved slik forsking som kan være til hinder. Det som er opplagt for meg og 

mine informanter i vår kultur – det jeg kaller insider – trenger ikke å være opplagt for andre. 

Jeg opplevde dette i min skriveprosess da jeg skulle beskrive enkelte sider ved kulturen. 

Beskrivelsene mine i tekstformat ble ofte preget av jeg holdt noen ting for å være innforstått 

og selvklart uten å reflektere over det selv. Jeg ble etter hvert tvunget til å tenke på nytt om 

hvordan jeg skriver og hvordan jeg presenterer tema og kultur. Dette er noe jeg har jobbet 

med kontinuerlig gjennom hele skriveprosessen og innser at det kan prege min 

masteroppgave. Å gjennomgå min skrivemåte på den siden kan sies å ”ta et skritt tilbake”. 

Jeg stiller meg utenfor min egen tekst for å se med ”nye” øyne. Dette er noe som jeg har 

strebet etter i skriveprosessen for å være tydelig på hva jeg skriver om. For et av målene med 

masteroppgaven har også vært å invitere utenforstående inn i en joikekultur i Tysfjord og 

Hamarøy og slik bidra til musikkvitenskapen.  

  Som en insider og som en person fra lokalsamfunnet, så innehar jeg en annen 

posisjon ved at jeg har en rolle som forsker. Dette fører til at jeg hele tiden må reflektere over 

om det jeg skriver er respektfullt. Jeg har altså gjennomgått oppgaven for å se hvordan jeg 

skriver og presenterer kultur, samfunn og særlig informanter. Dette i bevissthet om at jeg skal 

vende tilbake til det samfunnet jeg skriver om. Smith (2012:139) mener dette er ekstra 

krevende for en som forsker i egen kultur. Derfor har jeg strevd etter at oppgaven skal være 

respektfull og etisk forsvarlig. Dette er blant annet med å vende tilbake til mine informanter 
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og holde dem informert og gi dem mulighet til å se hvordan de og deres historier blir 

representert i oppgaven. Ved å få tilbakemeldinger fra mine informanter så sørger jeg også 

for at det de har formidlet til meg blir videreformidlet rett. Selv om de har delt historier og 

jeg har fått samtale om tema joik med mine informanter så er det ingen selvfølge at jeg og 

informantene deler alle konsepter og forståelser av begreper. Skriveprosessen og  

intervjusituasjonen bærer preg av egne erfaringer. De erfaringen er med på påvirke 

forståelsen og tolking av informantenes relasjonsbeskrivelser. Derfor har jeg bedt om 

tilbakemelding fra informantene for å sørge for rett representasjon. På denne måten har jeg 

hatt et fokus på at oppgaven skal tilbake til mitt samfunn. I dette ligger det også at min 

forskning skal være for mitt lokalsamfunn. Jeg anser mine sambygdinger og de som tilhører 

min kultur som hovedmålgruppen av lesere, ved siden av et musikkvitenskapelig miljø. Dette 

har altså formet min oppgave i både presentasjonsmåte og behandling av temaet. 

Til slutt så viser jeg til Widerberg (2007) som diskuterer hvordan forsking skal 

overkomme utfordringene insider/outsider.  

Gjennom å synliggjøre hvilket ståsted som er utgangspunktet for kartlegging av det 

sosiale, reformuleres hele problemstillingen om objektiv kontra subjektiv – fordi et 

situert kart ikke er noen av delene. […] Insider/outsider-problematikk blir […] mindre 

relevant. Fokuset blir snarere på hvor detaljert og nøyaktig du klarer å nøste opp 

hvordan de sosiale relasjonene er knyttet sammen, og tegne et kart som 

forskningssubjektene kan kjenne igjen. (Widerberg, 2007:20) 

Jeg beskriver i kapittel 3.1 hvordan jeg stiller meg midt i min egen forsking, og gjør mine 

relasjoner gjeldende og like viktig som informanters relasjon i teksten. Samtidig, slik jeg 

viser til i sitatet til Widerberg, så har jeg samme innfallsvinkel til forskingen som hun 

beskriver. Jeg har strebet etter å beskrive joik i relasjonene til informantene, og dermed så 

flyttes fokuset fra informant til relasjon.  

 

3.5 Eierskap og personvern  
For meg er det viktig å understreke at jeg på ingen måte har krav på eller eier det som 

fortelles i denne oppgaven, verken joikene eller fortellingene. Tradisjonsmusikk, og da særlig 

joik, har mange aspekter ved copyright og eierskap som er annerledes enn vestlig 

populærmusikk. Hilder (2015) viser til hvordan eierskap uttrykkes ved å uttrykke  ”joiken til 

noen/noe”. Samtidig viser han hvordan joik kan oppfattes som en persons biografi. Altså er 
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joiken sterkt beskrivende for en person og en personjoik er dermed høyst personlig. Hilder 

drar også fram eksempel på hvordan enkelte joikere i framføring på en større offentlig scene, 

utelater enkelte deler av joiken, at de tilpasser den til et offentlig rom da det kan være for 

”nært” å skulle joike personen som de egentlig ville gjøre. De sensurerer på mange måter 

informasjon som de anser som privat (Hilder, 2015:157). Dette kan synes så ha vært i 

joikeres bevissthet i lang tid. Gaski behandler en eldre samisk joikepoesi fra 16- og 17- 

hundretallet hvor han skriver at den har en evne til dobbeltkommunikasjon der poenget er å 

ikke formidle det egentlige budskapet til utenforstående. Dermed så ligger det i enkelte joiker 

to lag med budskap og informasjon: et hemmelig internt budskap og et annet budskap som en 

avledende historieberetning for utenforstående (Gaski, 1993:103). Disse to eksemplene 

antyder at det fra joikeres side er en bevissthet om hvilken informasjon som blir formidlet i 

en joik og på hvilken måte dette blir formidlet. Dette gjelder også joikematerialet i denne 

masteroppgaven. I denne masteroppgaven presenterer jeg joiker til personer, hvordan 

personer joiker og hvilke følelser de innehar når de joiker. Joikene inneholder med det 

informasjon om enkeltmennesker og enkeltmennesker liv. Kunnskapen om disse ligger på 

ulike meningsnivå. Joikeren, i et framføringsøyeblikk, tilpasser joiken ovenfor sitt publikum 

og har mulighet til å filtrere informasjonen og skape vendinger som kanskje har flere 

meningsnivå. Dette fører til noen etiske problemstillinger som jeg må diskutere. Hvordan 

presenterer jeg joiker? Og hvordan presenterer jeg det som blir joiket? Kan jeg uten videre 

vise fram disse sidene ved joikene?  

Disse problemstillingen ble jeg minnet på om i løpet av feltarbeidet mitt. Jeg kom på 

besøk til en eldre person som av samfunnet hjemme regnes for å være en bærer av kultur og 

kunnskap. Da jeg kom til han, så spurte jeg om han kunne fortelle meg mer om personene 

som hadde en joik knyttet til seg. Da ble jeg kontant avvist med at det kunne han ikke. Han 

kunne gjerne fortelle meg slektsforhold, men noen utlevering av den personen ville han ikke 

være med på. For meg satte dette hele forskningen i et nytt lys. Selv om jeg er å regne for 

insider så ble ikke informasjon automatisk delt med meg. Personen satte tydelige grenser for 

hva som kunne deles og ikke deles. På samme måte som Gaski og Hilder presenterer måter 

joik blir tilpasset publikum i et framføringsøyeblikk, ble jeg møtt med denne ”sensuren” i 

møtet med feltet. Om det var med en slik begrunnelse informanten ikke vill dele vet jeg ikke. 

Om det var på grunn av at tema var joik eller et generelt standpunkt kan gjerne diskuteres, 

men det bunner ut i at jeg har blitt delt informasjon med som informanter mener de kan dele 

med meg, og samtidig antar jeg at de har holdt tilbake informasjon fra meg som de mener de 

ikke kan dele.  
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Av informasjon som framkommer i joikene er det blant annet flere aspekter som må 

problematiseres. Jeg forteller om joiker og hvor det uttrykkes eierskap til konkrete 

mennesker. Det er informasjon om personer som ikke lever i dag. Det går på hvem de er, 

hvordan de har levd og hva de har opplevd. Jeg har ingen mulighet til å spørre om deres 

tillatelse. Jeg har heller ikke spurt deres etterkommere om det går bra at jeg ”utleverer” 

deres/mine forfedre på denne måten. På den måten kan det være at jeg rokker ved deres 

forståelse og grunn om hvem de er i relasjon til disse personene. Det kan skape disharmonisk 

forhold mellom etterkommende, og den døde personen og meg.  

Videre så forteller jeg i deler av oppgaven om enkelte personers innerste følelser, om 

hvordan de har sørget og behandlet følelser gjennom joik, noe som må anses som en høyst 

privat affære. Likevel så har jeg valgt å skrive om dette. Jeg har valgt å skrive om joik i 

Tysfjord og Hamarøy hvor slike temaer er sentrale. Ut i fra dette så har det den konsekvensen 

at jeg må gjennomgående være bevisst på hva jeg skriver om for eksempel hver enkelt person 

og hver enkelt joik med tanke på personvern. 

For å videre problematisere hva som gjengis i oppgaven og hva som fortelles i joikene 

mot personvern, så åpner jeg også opp for andre som ikke er fra Tysfjord og Hamarøy kan få 

tilgang til materiale som de i utgangspunktet kanskje ikke var ment å få. Dette trenger i 

utgangspunktet ikke å være negativt, men det muliggjør en utnyttelse av materialet og 

joikene. Dette er en større diskusjon som Hilder (2015) problematiserer. For tradisjonsmusikk 

har sjeldent en tanke om eierskap i form av copyright, og det leder til et spørsmål om eierskap 

av kultur. Ved å vise til joiken ”Normo Jovnna”, om hvordan den plutselig havnet på en CD 

der den ble presentert som ”native amerivan chant”, så viser Hilder til problemet med at 

tradisjonsmusikk som joik sjeldent blir knyttet til opphavsmann og dermed havnet utenfor 

copyright-lovene. (Hilder, 2015:155)  

For å møte problemstillingene ovenfor har jeg gjort enkelte grep i denne oppgaven. Et 

av mine prinsipp som jeg har ønsket å opprettholde i denne oppgaven var å navngi mine 

informanter, men det gjør jeg ikke. Jeg ønsket å bruke fulle navn for det tydeliggjør at det 

ikke er jeg gjennom denne oppgaven kan og har innsikt i temaet joik i Tysfjord og Hamarøy. 

Et vesentlig poeng er også at det viser hvor og hos hvem masteroppgaven er situert. Å ikke 

anonymisere informanter ville ha vært en måte å anerkjenne mitt samfunn og kultur som 

kunnskapsbærende, men av hensyn til personvern så anonymiserer jeg alle informanter og 

personer i oppgaven. Dette i tråd med retningslinjene utarbeidet av De nasjonale 

forskningsetiske komiteene.  
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Som en del av overnevnte, og som en del av hvordan jeg vil at joikematerialet i 

oppgaven skal bli forstått i ettertid, så har jeg heller ikke transkribert joikene til noter på noen 

måte. På den måten så unngår jeg å bidra til en standardisering av joikene i Tysfjord og 

Hamarøy. Jeg viser i denne oppgaven at noen av joikene har variasjoner i tekst, noe som vil 

understreke at dette materialet er levende og må få traderes uten noen form for forsøk på 

standardisering. Målet med min oppgave er at dette skal være et bidrag, og ikke en fasit for 

mine lesere. Og ved å ta bort musikalsk notasjon så tror jeg og håper jeg at vil materialet fra 

Tysfjord og Hamarøy blir mindre attraktivt for kulturell utnyttelse og unngå at andre skal 

kunne ta noen form for eierskap til materialet. 

 

3.6 Språk, transkripsjon og oversetting 
Jeg bruker lulesamiske begrep om joik i denne oppgaven. De ordene er ofte skrevet i 

grunnform – både verb og nomen – og er kursivert i oppgaven. To-språklige lesere vil 

kanskje reagere på kongruensen, det vil si at jeg kan blande preteritum- og presensformer i 

setninger der samiske begreper om joik forekommer. Jeg har gjort dette for å gjøre teksten 

mer tilgjengelig for norskspråklige lesere. De kan forholde seg til ordets betydning uten en 

innføring i bøyningsformer.  

I de aller fleste av intervjuene er lulesamisk språk blitt brukt. Utdrag fra intervjuene 

vil i oppgaven bli presentert på lulesamisk først, før en oversettelse til norsk vil bli følge. I 

noen intervju er det vekslet mellom språkene, dette vil bli tatt med i første utdrag, mens 

oversettelsen vil være bare på norsk. Slik kan første del av informanters utsagn ses på som 

direkte avskrift av transkripsjonen.  

Alle oversettelser er gjort av meg, hvis ikke annet er merket. Når det gjelder 

oversettelser så er det mange utfordringer. Enkelte ganger så finnes ikke tilsvarende ord i 

oversettingsspråket, eller så kan ord oversettes på mange måter og valg må foretas. I 

transkripsjon av intervjuer kan det diskuteres hvor korrekte gjengivelser det er mulig å gjøre 

av muntlige samtaler. Hvis utgangspunktet er at det skjer en fortolking allerede i 

transkriberingen, så skjer det et ekstra ledd av fortolking når det oversettes fra et språk til et 

annet. Dermed kan det sies at jeg legger min tolkning og forståelse til teksten ved to runder. 

Først i transkripsjonsprosessen og for andre gang når jeg oversetter tekstene. Jeg anerkjenner 

med det at min tolkning ligger i både transkripsjonen og i oversettelsen. Mitt mål i 

transkripsjon og oversetting er å videreformidle informanters relasjon på best mulig måte.  
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 Jeg har valgt å skrive meg selv som intervjuer bort fra historiene til informantene. Det 

vil si at jeg forsøker å gjengi deres historie som en helhet uten at mine spørsmål og 

kommentarer er direkte synlige i teksten. Dette gjør jeg for at informantenes budskap og 

relasjoner skal bli tydeligere. Jeg har sendt transkribert historie tilbake til mine informanter 

for sikre at min forståelse av deres relasjoner blir formidlet rett. Deres tilbakemeldinger er tatt 

til følge og endringer foretatt. 
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4 Usynliggjøring av joik 
 

Nei, boahtám la boasto sadjáj. Divtasvuonan ælla goassak juojggam dá julevsáme. 

De Finnmárksáme ma li juojgge, ja dale oarjjelsáme, men ij Divtasvuonan. 

 

Nei, du har kommet til feil plass. I Tysfjord har disse lulesamene aldri joiket.  Det er 

finnmarksamene som er joikere, og de der sørsamene, men ikke i Tysfjord. 

 

-Bávva 

 

De aller fleste av mine informanter uttrykte at de ikke har joik som en del av sin lokale 

samiske musikkidentitet. Det er en tendens til at tradisjonelle samiske salmer blir trukket 

fram når temaet musikktradisjoner i Tysfjord og Hamarøy drøftes. Derfor var mange av  

joikene i denne oppgaven, både historiene om bruk av joik og  joikene, ukjente og fremmede 

for meg før jeg begynte på mitt masterprosjekt. I dette kapittelet ønsker jeg å belyse hvorfor 

jeg ikke hadde et nært kjennskap til joik fra min hjemplass, og hvordan hadde jeg ikke 

tidligere hørt om disse historiene og joikene. Dette gjør jeg ved å se nærere på forholdet 

mellom joik og en før-kristen religion. Deretter diskuterer jeg møte mellom joik og 

misjonærer/prester, joik og læstadianismen. Jeg diskuterer hvordan joikens plass i Tysfjord 

og Hamarøy er i dag på bakgrunn av disse faktorene og viser hvordan  mine informanter 

identifiserer seg bort fra joik.	

 

4.1 Joik og sjamanen 
Det er i dag enighet blant mange som jobber med joik og den gamle samiske religionen om at 

joiken var sentral for noajdde (sjamanen). I boken om joik i den gamle samiske religionen 

viser Werland (2006) at joik hadde en viktig rolle da noajdde opparbeidet seg en transe-

lignende tilstand og gjennom det kunne utføre sitt ærende. En kilde fra lulesamisk område er 

Samuel Rheen som på 1600-tallet jobbet som misjonær og prest i Jokkmokk, Sverige. Han 

dokumenterte bruk av joik både i sammenheng med runebommen og ved bjørnejakt. Dette 

viser også arbeidet til Isaac Olsen, en misjonær i Øst-Finnmark, som skriver om det han 

kaller for blant annet joikemesso. Joikemesso, en joikemesse er det ritualet som noajdde 

brukte når han troller, runet og joiket for å komme i transe (Werland, 2006). Som misjonærer 

blant samene  representerer Isaac Olsen og Samuel Rheen kirken og kristningen av samene 
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som hadde som mål at samiske tradisjoner og livssyn vek plass til fordel for majoritetens 

livssyn. Den samiske religionen ble en sentral del av det som ble kalt demonologi (Pollan, 

1993), altså læren om hvordan djevelen virket, også blant samene. I sin konsertserie med 

Mari Boine hvor Pollan leser gamle beretninger fra misjonærer om samer og Mari Boine 

deler sin musikk, forteller Pollan om hvordan det var naturlig at djevelen hadde sitt eget folk, 

samene, siden Gud hadde sitt utvalgte folk. Dette viser at joik har vært knyttet til 

sjamanismen, som ble dømt som syndig og djevelsk fra misjonærer og prester. 

Fra enkelte misjonærers og presters side ble altså joik fordømt på grunn av at det ikke 

var forenlig med et kristent verdensbilde. Senere skulle samene og joiken bli tatt med inn i en 

sosialdarwinistisk tankesett som noe primitivt og stygt. K.B Wiklund skriver i 1906 i sin bok 

Lapparnas sång og poesi at samene har et dårlig musikkøre (Jernsletten, 1978:114). Dette er 

helt i tråd med en sosial-darwinistisk ideologi og tankesett. Dette var et tankesett som fikk 

prege forskning lenge, og som blant annet resulterte i skallemålinger. I Tysfjord ble det utført 

skallemålinger på den samiske befolkningen fra 1914 fram til 1921 (Evjen, 2009). Dette 

skjedde i rasebiologiens navn som rangerte ulike raser etter blant annet intelligens.  

 Dette danner et bilde av hvordan joik sammen med andre samiske kulturuttrykk ble 

ansett som mindreverdig av et storsamfunn og dermed utsatt for kristningen og assimilering. 

Slik kan joiken ses i sammenheng med en kristnings- og assimileringsprosess. Det vil si at 

desto mer samene ble kristnet, jo mer forsvant joiken i en før-kristen religion og senere 

fordømt av datidens ideologiske grunntanker. Likevel er ikke bildet så unyansert. 

Koloniseringen fra kirken møtte motstand. Harald Gaski viser hvordan den episke joiken 

Suola ja noaidi (Tyven og sjamanen) uttrykker motstand (2004:35). I joiken ber sjamanen 

tyvene dra tilbake der de kommer fra. Sjamanen innser at tyven har makten, men sier selv at 

han også har makt som kan drive tyven bort. Dette kan anses og betraktes som en 

førstehåndskilde til en motstand til kristningen og koloniseringen som skjedde fra kirkelig og 

statlig hold. Sammen med et joiketradisjon er levende i dag så skaper dette en nyanse i 

fortellingen om at kristningen, koloniseringen og assimileringen av samene raderte bort 

joiketradisjoner.  

 

4.2 Joik og læstadianismen 
Ovenfor vises det hvordan forholdet var mellom joik og kirke var på et generelt plan. Etter 

hvert utøvde læstadianismen holdninger om at joik var synd. Konkret fra lulesamisk område 
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beskrives det hvordan samene unngikk å joike for læstadianske predikanter i tillegg til 

fremmede og utenforstående.  

 

De laestadianske Prædikanter har desuden meget paa Samvittigheden med Hensyn til denne 

fornemme, gamle Musikart. De forbandt den – og maaske ikke helt uden Grund – med 

Troldtrommer og anden Djævelskab, og saa prædikede de imod den med hele 

Helvedsapparatet. De svenske Naboer nærede heller ikke nogen Ærefrygt for den lappiske 

Sang, der er saa forskellig fra den vesterlandske, saa fremmed og sælsom for et utrænet Øre. 

Til sidst gik det saadan, at Lapperne kun sang nede i Bygden, naar de var fulde og mistede 

deres Hæmninger, og det forøgede ikke netop Sangens Anseelse verken av Nybyggerne eller 

de strenge Laestadianere.  (Jannes, 1944:133) 
 

Sitatet er hentet fra Elly Jannes (1944) beretning fra Sirges-området. Her knyttes joik til 

alkohol og hvordan den læstadianske vekkelse møtte joik med fordømmelse. Denne 

beretningen viser hvordan joik ble fra samisk side ble fortiet på grunn av fordømmelsen den 

ble møtt med av kolonialistiske krefter og læstadianismen. Jannes fortsetter også med å 

fortelle hvordan joiken ble tiet framfor presten:  

 

Lapperne synger ikke gerne for Fremmede; de er blevet kloge af Skade. Pastor Grundström, 

der har vandret omkring blant dem i tyve Aar, fortalte engang, at han endnu aldrig havde hørt 

dem synge. Da han en Dag kom vandrende over Fjellet sammen med nogle Lapper, saa de 

paa Afstand en anden Gruppe, der sang af fuld Hals. Pludselig tav de stille – Grundströms 

Selskab havde advaret dem om, at Præsten var i Nærheden. (Jannes, 1944:134) 

 

Sirges sameby, hvor Jannes skriver fra, er den samiske organisatoriske samling av 

reindriftfamilier på svensk side. Sirges sameby ligger over fjellene fra Tysfjord og Hamarøy. 

Mellom samene i Sirges-området i Sverige og Tysfjord og Hamarøy har det alltid vært nær 

kontakt. Dette kommer til uttrykk over slektskap som enda er synlige mellom lulesamer på 

svensk og norsk side av grensen. Riksgrensen som skillelinje har ikke vært til hinder for 

kontakten. Dette gjør at Jannes historie kan sies å være like aktuell i Tysfjord og Hamarøy 

som i Sirges sameby. Mens det første sitatet viser hvordan joiken ble møtt av læstadianismen 

og av svenske naboer, så viser det siste sitatet hvordan joiken ble tiet framfor presten. Presten 

representerer da en øvrighet, til forskjell fra læstadianere og svenske naboer, som ikke skulle 

høre dem synge (joike).  
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Fra å dreie blikket fra forholdet mellom samer og ikke-samer så viser sitatene ovenfor 

også hvordan joiken ble usynliggjort i møter samer i mellom: De samer som tilhørte den 

læstadianske forsamling, og samer som sto utenfor vekkelsen. Dette beskriver Kurt Tore 

Andersen i boken Den Læstadianske vekkelsen i Tysfjord (2007). Bakgrunnen for vekkelsen 

var presten Lars Levi Læstadius som virket i Karesuando fra 1825. I møte med samene mante 

han til omvendelse på bakgrunn av det han anså som moralsk og sosialt forfall. Dette ble 

starten på vekkelsen som fikk navn etter Læstadius. Vekkelsen spredte seg blant samene, og 

da den kom til Tysfjord var blant samer den fikk fotfeste hos (Andersen, 2007:17). Andersen  

skriver at læstadianismen ble tysfjordsamenes folkekirke, som også fikk en rolle i 

forvaltningen og organiseringen av det daglige livet. (2007:21)	

I boken finnes historier fra Tysfjord som beskriver den samme usynliggjøring av 

samisk kultur som er beskrevet av Elly Jannes (1944). Kurt Tore Andersen (2007) forteller 

hvordan den læstadianske vekkelsen i Tysfjord tok ”avstand fra verden” da den fikk fotfeste 

rundt årene 1910. Andersen peker på at de som ikke hadde klare forestillinger om Gud etter 

vekkelsens tid, fortsatt henga seg til trolldom når nøden var som størst. Noajdde, som en 

representant for den før-kristne religion, blir tiltalt som læstadianismens konkurrent  av 

Andersen, og måtte gå ”under jorden” og fikk sin endelige dødsdom ved vekkelsen 

(Andersen, 2007:39). Det gir indikasjoner på at en  eldre samisk religion enda var  tilstede i 

Tysfjord på 1900-tallet og levde gjennom det Anderssen kaller en samisk folkereligiøsitet. 

Den samiske folkereligiøsiteten, skriver Andersen, har likevel kunnet kvitte seg med noajdde 

(sjamanen). Det som da tilhørte den samiske folkereligiøsiteten, som for eksempel joik og 

troen på underjordiske, ble mindre synlig, selv om den var tilstede som et kulturuttrykk, om 

enn usynlig (Andersen, 2007:39).	

Videre beskriver Andersen, representert ved en muntlig informant, til at det i 1910 ble 

preket mot ”horeviser, som var alle salgs åndelige sanger som de egenrettferdige i den tiden 

pleide å synge” (Andersen, 2007:38). Dette viser hvordan det fra læstadiansk side i Tysfjord 

ble preket mot det som ikke var salmer og det som var utenfor en læstadiansk verdensbilde. 

Som en del av dette har joik da blitt stigmatisert på grunn av dens nære forhold til 

noajdde(sjamanen) og sjamanismen fra de første misjonærenes side fra 1600-tallet. Senere 

ble joik også fordømt fra samisk side blant annet gjennom læstadianismen som bredte seg  i 

Tysfjord og Hamarøy etter vekkelsen i 1910.	

Jeg har til nå vist hvordan joik har blitt fordømt både fra samer og ikke-samer. Dette 

kapittelet gir ikke et helhetlig bilde, men er en indikasjon på noen samfunnsmessige rammer 

rundt joik fra misjonærer fra 1600-tallet og frem til 1910 da den læstadianske vekkelse gjorde 
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seg gjeldende i Tysfjord og Hamarøy. Utenom å vise en usynliggjøring av joik i møte med 

samer og ikke-samer, antyder Jannes (1944) at joik ble tilpasset sitt publikum. I kapittel 3 

viser jeg hvordan joikere på mange måter ”sensurerer” joik i framføringsøyeblikket da det 

kan kjennes for ”nært” å skulle joike personer til fremmede. Sammen med sitatene til Jannes i 

dette kapittelet (1944) viser dette hvordan joik hele tiden er åpen for endringer, 

transformasjon og er høyst tilpasningsdyktig da måter å tilpasse joiken har mange 

dimensjoner i møte med fordømmelse fra andre. Om og eventuelt hvordan joik har endret seg 

på grunn av denne tilpasningen er en diskusjon som jeg ikke gir plass til i denne oppgaven, 

men en nærmere undersøkelse kan være på sin plass i andre studier.  

 Med et samfunnsmessig press på joiken som bakgrunn, viser jeg i neste del av 

kapittelet på hvordan vi kan forstå joikens plass i dagens Tysfjord og Hamarøy.	

   

4.3 Joik som identitetsmerke 
 

Min bestefar  hadde vært i Sverige og sa ”já, gulliv mån dajt Svenska gudi vuollagin, 

da juojggin duonna dánna”  Å då va det med en gång å ta det her ”juojggam la 

suddo” Og det har æ holdt hele tiden. Og æ tenk,  «æ håper ikke mine etterkommere 

begynner å joike». Det e ikke en tradisjon i Tysfjord. Ja, det er synd, det fortalte mine 

foreldre.	

 

Min bestefar hadde vært i Sverige og sa «ja, jeg hørte svenskene som var fulle og 

joiket her og der». Da var det med en gang dette med at «joiking er synd». Det har jeg 

holdt hele tiden. Og jeg tenker, «jeg håper ikke etterkommere mine begynner å joike». 

Det er ikke en tradisjon i Tysfjord. Ja, det er synd. Det fortalte mine foreldre. 

	

- Máhttu 

  

Mitt møte med informant Máhttu var det eneste møtet i Tysfjord og Hamarøy hvor joik ble 

koblet til synd. Jeg var i begynnelsen masterprosjektet tilbakeholden med hvordan jeg 

presenterte mitt forskingsprosjekt. Jeg var i offentlige settinger forsiktig med å bruke ordet 

joik. Sett i lys av forrige kapittel var jeg usikker på hvordan jeg ville bli møtt i møte med 

samfunnet. Mine bekymringer viste seg å være uberettiget da mitt møte med Máhttu var det 

eneste gangen joik– med kobling til alkohol og noajdde (sjaman) – ble direkte uttalt som 

synd. Ellers var det ingen som var kritiske til prosjektet. Andre kunne avvise joiketradisjon 
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med å vise til at det bare var i Finnmark at det var en tradisjon med joik uten å knytte det til 

synd. Máhttu opplevde jeg fra en annen side. Han hadde et stort behov for å fortelle meg om 

joikens syndige side. I dag tolker jeg hans kraftige avvisning som en indikasjon på at det 

faktisk har vært en tradisjon. Jeg sammenligner dette med en samisk oppvåkning i Tysfjord 

på 1980- og 1990-tallet hvor samer selv utøvde motstand til synliggjøring av samisk kultur. 

Både opprettelsen av Árran lulesamisk senter og det har vært debatter om Tysfjord skal ha et 

offisielt samisk navn har møtt kritikk fra samisk hold. Jeg tolker grunnen til dette er at mange 

hadde og har et behov for å ta avstand fra sin samiskhet etter flere år med fornorsking og 

stigma i stede for å omfavne at Tysfjord og Hamarøy er et tokulturelt og tospråklig samfunn.  

Uansett motivene til Máhttu, så avviser han en joiketradisjon i Tysfjord og Hamarøy. 

Han knytter en joiketradisjon til Sverige og til mange tiår tilbake ved å referere til hans 

bestefargenerasjon som var i Sverige og hørt joik der. Og på samme måte som Jannes 

(1944:133) så knyttes joik opp mot alkoholkonsum. På denne måten representerer Máhttu 

hvordan et budskap fra kristne samfunn som fester seg hos mottakere og er med å skape en 

ny identitet hos mottakere. Máhttu viser hvordan et budskap om at joik er syndig er arvet fra 

hans bestefars generasjon. Han har lært av sine foreldre at joik ikke er en tradisjon som hører 

hjemme i Tysfjord og Hamarøy og er med det blitt en del av hans nedarvende verdier. En slik 

holdning til joik som på mange måter er arvet fra kirken vedlikeholdes og videreføres ikke 

bare av informanter, men også av kirken selv. I kirkene i Tysfjord finnes det et vedtak om at 

joik ikke hører hjemme i kirken (Larsson & Nystad, 2013). 

Lignende historier om joik finnes i andre deler av Sábme (Sameland) som Karasjok, 

Skånland og Kautokeino. Størst oppmerksomhet har en historie fra Kautokeino fått. Gjennom 

flere medieoppslag har det blitt satt fokus på hvordan Kautokeino menighet og samer fra 

Kautokeino ikke vil ha joik inn i kirken, verken i gudstjeneste eller i konserter (Lindi, 2014). 

Paradokset, slik jeg også opplever Máhttu, ligger i det at samiskhet og en del av samisk 

kulturarv blir tatt avstand fra og det blir gjort skille på hva som hører hjemme i kirken, og i en 

kristen tradisjon og hva som ikke gjør det. Joik blir altså definert bort fra den kristne 

tradisjonen av enkelte i Kautokeino slik som informant Máhttu gjør. For meg blir det et 

identitetsparadoks som kommer til syne, hva samer som etterkommere og mottakere av både 

samiske og nedarvende kristne verdier i samfunnet skal være ”tro” mot. Det blir på mange 

måter en kamp om hva som er rett. I Kautokeino vil man ikke ha joik i kirken, i kirken i 

Tysfjord godtas ikke joik. Samtidig vil ikke Máhttu ha joik i Tysfjord: ”Og æ tenk,  jeg håper 

ikke mine etterkommere begynner å joike”. Etter å ha fulgt mediesakene fra Kautokeino, så 

vises det fra enkelte samisk hold at det er syndig og ikke hører hjemme i kirken. I samme 
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omgang hevdes det at joik som tradisjon er en del av samisk kulturarv og skal leve utenfor 

kirken. En slik definering viser tendenser på hvordan det blir etablert skillelinjer mellom en 

kristen tros arv og en samisk kulturarv og hva som hører hjemme hvor. Midt i disse 

skillelinjene som skapes, så gjenspeiles også verdier. Informant Máhttu gir ikke joik verdi 

som et samisk kulturuttrykk, og hans kristne arv blir den gjeldende. Hvis vi antar at hans 

samiske forfedre joiket, så  tar han avstand fra sine forfedre.	

Å gi et helhetlig bilde av hvordan forholdene er mellom de to arvene er nok vanskelig. 

Om samfunn skiller mellom ulike kulturer og hvordan de eventuelt gjør det, er komplekse 

spørsmål og det kan diskuteres hvor nyttig det er å skulle forsøke å svare på de. Jeg gir med 

overnevnte historier og sammenligninger en pekepinn på hvordan joik, med røtter i en før-

kristen tradisjon kan forstås i sammenheng med en kristen tradisjon i dagens samfunn.  

Selv om Máhttu tar kraftig avstand og ikke ønsker seg at hans etterkommere begynner 

å joike, så møtte jeg ikke den samme avstandstagningen og holdningene hos andre som ikke 

identifiserte seg med joik. Dette kommer til uttrykk fra informant Bávva at ved at han 

anerkjenner joikens eksistens, men likevel identifiserer den til andre områder enn Tysfjord og 

Hamarøy. 	

 

Nei, boahtám la boasto sadjáj. Divtasvuonan ælla goassak juojggam dá julevsáme. 

De Finnmárksáme ma li juojgge, ja dale oarjjelsáme, men ij Divtasvuonan. 

 

Nei, du har kommet til feil plass. I Tysfjord har disse lulesamene aldri joiket.  Det er 

finnmarksamene som er joikere, og de der sørsamene, men ikke i Tysfjord. 

 

-Bávva 

 

Bávva avviser også en joiketradisjon i Tysfjord. Som utsagn fra informanten kan det leses 

som en bastant og kompromissløs påstand, men utsagnet hans oppfattet jeg i 

intervjusituasjonen som oppriktig og uten noen form for fordommer eller trang til å 

identifisere seg bort i fra en joiketradisjon. Dette var til stor forskjell fra informant Máhttu. 

Selv om jeg ovenfor viser hvordan joiken kan havne i en dragkamp mellom samisk og kristen 

kulturarv. Jeg opplevde og oppfattet gjennom Bávva sine fortellinger at i Tysfjord og 

Hamarøy er det ikke en form for dragkamp. Bávva representerer den holdningen som jeg 

kom til å oppfatte som gjeldende i Hamarøy og Tysfjord. Få møtte meg med å avvise joikens 

eksistens, det var ingen identitetsparadoks som var påtagelig eller synlig. Dette faller godt 
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sammen med det Andersen skriver om at en samisk folkereligiøsitet fortsatt eksisterer i 

Tysfjord (Andersen, 2007:39). Det kan altså sies at en samisk kulturarv som joik ikke er en 

motsetning eller er i en form for maktkamp til en kristen arv. Dette kan selvfølgelig være 

fordi en joikekultur ikke blir oppfattet som eksisterende og dermed er det ingen grunnlag for 

en maktkamp, men som jeg vil vise i de senere kapitlene, så er den og har vært høyt 

tilstedeværende. Men denne tilstedeværelsen er altså ikke så synlig at det kan sies å være et 

identitetsmerke i Tysfjord og Hamarøy, slik informantene Bávva og Máhttu uttrykker.   

I innledningen skriver jeg om hvordan jeg først opplevde møtet med joik i Tysfjord og 

Hamarøy når det ikke var en del av min personlige identitet eller kulturelle ramme. Sett i lys 

av disse fortellingene ovenfor og avstanden som blir etablert til joik av mange informanter så 

gir det noen elementer til å forstå egne opplevelser. Det som jeg anser som en samisk 

kulturmarkør – joik som et samisk vokaluttrykk – er ikke en del av den samiske identiteten til 

enkelte av informantene i Tysfjord og Hamarøy. Til sammenligning har andre 

identitetsmarkører som kofte og språk blitt mer vektlagt som identitets- og kulturmarkører i 

Tysfjord og Hamarøy. Joik har ikke fått tatt del i kontemporær samisk identitetsbygging. Som 

neste del, og avslutning, på dette kapittelet gis det plass til informanter som uttrykker hvordan 

joik ble tiet i samfunnet. Dette vil nyansere bildet som Bávva og Máhttu etablerer om at joik 

ikke er en del av den samiske kulturen i Tysfjord og Hamarøy 	

 

4.4 Nei, ikke joik mer, vi slutter nå 
 

Mån lidjiv 30 jage. De vádtsiv ráddnan tjæhtjásim. Váttsijma duossta váres. Váttsijma ja 

láttagijt guottijma. Sån lij vuossajn, stuor vuossav lij tsåggåm. Javlaj munji viehkedit 

vuossav guoddet. Månnå gatjádiv «de gåsi?». «Na vuolus vuodnaj», vásstedij. Ja gå de 

bådijma vuollelij dasi de jupptsijma. De juojgaj. Buoragit dat juojgaj. Ja dat juojgaj gitta 

vuodnaj. Valla gå dal lahkanatjájma de javllá munji «ale desti mer juojga, galggin mån 

vuojŋadit». De gulli vuollen mån lin hoavkkánam. Baláj juojgav. Tjæhtjám munji subtsas 

nuorran de juojgaj, valla ittjiv huomaha danna gatjádit gut så dav sunji oahppam. Já, 

bådijma måj vuolus ja de javllá «nei ale desti mer juojga, hiejttin dal». Ja de váttsijma 

dajna vuossajn, mån hæhttujiv tjajmmat. Tjajmaj dat aj siegen. Ettjin dal vuojga juojggam 

Divtasvuonan, jali duo ræjnnasáme dal åvddåla mijá, valla iv mån diede. Juojgaj gåjt dat 

majt lij nuorran oahppam.  
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Jeg var 30 år, da jeg slo følge med min onkel. Vi gikk fra fjells og bar på multebær. Han 

gikk med sekk, en stor sekk. Han sa til meg at jeg skulle hjelpe ham å bære sekken. Jeg 

spurte «hvor da?» «Ned til fjorden», svarte han. Da vi hadde kommet et stykke på vei, 

kokte vi suppe. Så joiket han. Han var flink til å joike. Ja, han joiket hele veien ned til 

fjorden, men da vi nærmet oss, sa han til meg at jeg ikke skulle joike mer. Nå skal vi 

slappe av. Ellers hører de blant husene at vi er blitt gale, sa han. Han var redd for joiken. 

Onkelen min fortalte at han joiket som ung, men jeg kom ikke på å spørre hvem som 

hadde lært ham det. Vi kom ned og da sa han: «nei, ikke joik mer, vi slutter nå». Vi gikk 

der med den sekken, og jeg måtte le. Han lo litt med meg. De joiket jo ikke i Tysfjord så 

masse, eller kanskje reindriftsamer gjorde det før vår tid, men det vet jeg ikke så mye om. 

Men han joiket nå det han hadde lært som ung.	

 

-Piera 

 

Piera forteller denne historien om joik til meg på samisk. Som mange av mine informanter 

stilte han seg åpen til joik og min forskning på joik i Tysfjord og Hamarøy. Han delte sin 

historie med meg. Da jeg spurte nærmere om hvem som ikke skulle høre joiken, så var svaret 

at det var de nede i fjorden som ikke ville like det. Som fortelling er informant Piera’s bidrag 

det eneste som direkte omhandler hvordan joik ble tiet når andre var tilstede og kunne høre. I 

sammenheng med historiene hvor joik blir presentert som noe syndig og hvordan joik blir 

kommunisert bort fra Tysfjord, så er denne historien er den eneste jeg har møtt som forteller 

om en faktisk advarsel mot å joike blant mennesker. Dette identifiserer jeg til en 

usynliggjøring blir kommentert og artikulert fra informant Piera. Piera og onkelen viser en 

klar bevissthet om fordømmelse og at det kollektivt, blant folk, ikke skulle joikes. Til hvilken 

grad det ble sett ned på og fordømt vet jeg ikke. Bare det faktum at joikingen ble stoppet da 

de nærmet seg fjorden, er en indikasjon på det faktum. Piera ble lært/minnet på om en sosial 

kode om at joik ikke var akseptert blant folk og at den skulle tas avstand fra. Jeg skriver her i 

generelle vendedrag ”blant folk” da jeg ikke vet om det var konkrete personer som ikke 

skulle bli bevisst på at de joiket eller samfunnet kollektivt. Jannes skriver at det er ikke-

samer, prester og læstadianske predikanter som joiken ble holdt skjult fra (1944:133). 

Samtidig skriver Andersen (2007) at samer i området Tysfjord og Hamarøy var tilknyttet en 

læstadiansk forsamling. Historien til Piera er plassert godt over 50 år etter den læstadianske 

vekkelse i Tysfjord i 1910, noe som plasserer både Piera og onkelen i denne vekkelsen. Vi 

anta at det var personer med tilknytning til den læstadianske forsamling som ikke skulle høre 
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Piera og onkelen joike. Uten at de to tar avstand fra joik, så viser de en forståelse for hvordan 

en norm som usynliggjør joik er tilstedeværende i deres hverdag. 	

 Piera sier selv at i dag at han ikke joiker. Det kan i utgangspunktet tolkes på mange 

måter. Enten så har han ikke lært å joike, eller så anser han seg ikke som en kyndig joiker og 

dermed ikke utøver joik. Uansett tolking av hans utsagn viser dette at onkelens utøvende 

tradisjon ikke er ført videre til neste generasjoner. Piera har kjennskap til mange av de 

joikene som er i Tysfjord og Hamarøy i dag, og husket sin onkel som fortalte om noen av 

disse. Dette viser at joik har vært en del av Pieras oppvekst, men siden han inntar en posisjon 

som en som ikke joiker, så blir det på mange måter et brudd i tradisjoner. En joiketradisjon er 

med dette ikke ført videre fra onkelen til Piera. Til hvilken grad Pieras historie er 

representativ for joik ellers i Tysfjord og Hamarøy er høyst usikkert, men det gir visse 

indikasjoner på at en joiketradisjon i Tysfjord og Hamarøy levde på under/tross av en 

usynliggjøring i samfunnet og på grunn av det ikke ble videreført til kommende generasjoner. 	

Sammen viser historien til Piera og utsagnene til Bávva og Máhttu hvordan man også 

i Tysfjord tar avstand fra joik. Noen holdt det for å være synd og avskriver totalt en 

joiketradisjon fra Tysfjord, mens andre forholdte seg til normer men joiket på tross av 

de. Dette er som diskutert ovenfor i en historisk ramme hvor det skjer en overgang til 

kristendom og videre når læstadianismen får rotfeste i Tysfjord. Det viser at joik, som en 

kulturelt samisk uttrykksmåte er blitt tatt avstand fra og vært knyttet til et stigma som ikke er 

artikulert. Dette stigmaet eller normen slik historien til Piera viser, blir fra min side tolket til å 

representere og aktualisere en joiketradisjon i Tysfjord. Selv om joik har blitt mer eller 

mindre usynliggjort viser dette hvor aktuell Andersens teori om at det det aldri var et brudd 

eller klart skille mellom en før-kristen religion og en læstadiansk vekkelse (Andersen, 2007) 

Historiene bidrar til forståelsen av hvorfor jeg ikke hadde en sterk relasjon til joik da 

jeg startet masterprosjekt. Min opplevelse av at joik som noe fremmed ble også delt av 

informant Risstin. Historiene er forholdsvis like i måten historier om joik fra foreldre og 

besteforeldre ikke er blitt kommunisert til neste generasjoner. Utenom fortellingen nedenfor, 

forteller Risstin i intervjuet hvordan moren opplevde å bli joiket av en frier fra svensk side av 

grensen. Moren fortalte aldri om dette selv og Risstin ble kjent med historien på besøk hos 

slektninger i Sverige.  

 

Ittjiv mån bajássjatta juojgaj ja vuolij. Lijma dal gullam dale lij juoga majt gåhttjun 

nav, valla ejma mij gullam. Lidjiv ållessjattuk gå gulliv juojgajt, ja dat lij 

Tanabreddens Ungdom. Gulájma lij suddo, vijsoj láhkáj, vijsojt lávllot. Suddon lij 
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dagu verdslige poplávllaga. Ij lim danna sieradus, ij lim ga dat buorre. Ieddne 

subtsastij gå ståhkin giergij sådnåbiejvijt, hæhttujin tjiehkusin ståhkat. Så strengt lej. 

De besa usjudallat makkir lij suddo juojggat. Valla æddnám dal lávloj sijdan. 

Ienemusát sálmajt lávloj, valla lávloj aj dale dav ”Niejdagusj tjieroj suollun”. Ij lim 

jáhkáv suddo dav lávllot. 

 

Jeg vokste ikke opp med joik og vuolle. Vi hadde jo hørt at det var noe som het det, 

men vi hørte det aldri. Jeg var godt voksen før jeg hørte joik, og det var da 

Tanabreddens Ungdom. Det vi hørte var at det var synd, akkurat som å synge viser. 

Det var like synd som verdslige popsanger. Det var ikke noen forskjell, ingen av 

delene var bra. Min mor fortalte at når de lekte med stein på søndager, så måtte de 

gjøre det i skjul. Så strengt var det. Og da kan du bare tenke deg hvor syndig joiken 

var. Min mor sang likevel hjemme. Det var mest salmer, men hun sang også 

“Niejdagusj tjieroj suollun”. Det var tydeligvis ikke synd å synge den. 	

 

- Risstin 

 
Jeg har diskutert ovenfor hvilken rolle joik har som kulturmarkør og identitetsmarkør i 

Tysfjord og Hamarøy og hvordan en norm som uttrykte fordømmelse av joik var tilstede. 

Risstins historie ovenfor blir på mange måter et resultat av disse historiene siden hun var 

voksen før hun hørte joik. Hun fikk ikke ta del i historien om moren som opplevde å bli 

joiket. Resultatet ble at hun knyttet joik til Finnmark og Tanabreddens Ungdoms, en samisk 

band som tok med joiken med til populærmusikkscenen. Likevel gir det bare bruddstykker av 

et komplekst møte mellom flere kulturer. Informantene plasserer joik på ulike måter i 

samfunnet. Informant Bávva sier at joik ikke er en del av kulturen, informant Máhttu sier at 

joik er en syndig del av kulturen, mens informant Piera viser hvordan det ble joiket, men i 

skjul. Jeg mener at disse vide forståelsene av joik gir samlet et godt bilde av joikens plass i 

samfunnet. Samlet gir det et bilde på hvordan at det ene utelukker ikke det andre. Med det så 

mener jeg at samfunnet innehar både en kristen kultur og aspekter fra en før-kristen kultur, og 

at de får danner én kultur sammen i en pragmatisk tilnærming i sin virkelighetsforståelse. 

Risstins historie er et godt eksempel på dette. Moren uttrykte at joik var synd samtidig som at 

hun joiket Niejdagusj tjieroj suollun, og viser med det en pragmatisk forhold til synd. Med en 

forståelse av at en pragmatisk tilnærming til virkelighet og til kulturer så gir informantene et 

bilde på joikens plass i Tysfjord og Hamarøy i dag i sitt spenn fra at det ikke eksisterer, er 
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syndig, og faktisk eksisterer. Dette tyder på at Andersens (2007) teori om at en samisk 

folkereligiøsitet – joik – fortsatt lever og er tilstede. 

Jeg har gitt bilder av hvordan joikens situasjon i Tysfjord og Hamarøy er i dag. Jeg 

forlater nå en større diskusjoner om hvordan joik kan ses i lys av læstadianismen og en før-

kristen religion og går over til å beskrive ulike vokaluttrykk i Tysfjord og Hamarøy. For å 

føre diskusjonen videre til neste del av masteroppgaven så er det enkelte aspekter ved 

Risstins fortelling om sin mor som er interessante. Hun forteller at moren sang joiken 

niejdagusj tjieroj suollun. Moren sang ofte og samtidig formantes det om at joik var synd på 

lik linje med verdslige popsanger og viser. Dermed så gir det grunn til å tro at moren ikke 

holdt Niejdagusj tjieroj suollun for å være samme type joik som joiken til Tanabreddens 

ungdom. Spørsmålet blir da på hvilket grunnlag moren kategoriserte joik, og på hvilken måte 

hun forsto den lokale musikkulturen. Kan det være at det skjedde en differensiering mellom 

de ulike samiske vokaltradisjonene? Eller var det slik at i Tysfjord og Hamarøy ble joik 

stemplet som synd på lik linje som viser og popsanger fordi joik ikke var et ord som ble brukt 

i Tysfjord og Hamarøy, og ikke dekket den lokale vokaltradisjonen? I Tysfjord  finnes det i 

dag flere ord som på hver sin måte beskriver vokale uttrykksmåter. Jeg vil i de følgende 

kapitlene argumentere for at joik kan forstås ut i fra dens terminologi. Jeg vil vise at fra 

samisk hold i Tysfjord og Hamarøy finnes det ord som dekker og beskriver vokale 

uttrykksmåter på hver sin måte. Ved å se nærmere på terminologi og begrep så kan det føre til 

en diskusjon om joik som gir en mer nyansert forståelse av joik.  
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5 Ármme  
I det lulesamiske språket finnes følgende ord som på en eller annen måte beskriver 

vokaluttrykk: ármme/ármmadit, tsoabme/tsoabbmudit, ådjådit, niherdit, lillardit, 

juojgga/juojggat, juojgos og vuolle. For eksempel refererer tsoabme/tsoabbmudit til at det 

joikes med ord, eller at det er en joik som består av ord. Mange av disse ordene for 

vokaluttrykk var mindre kjente for meg da jeg begynte på dette masterprosjektet. Det store 

unntaket var i denne sammenhengen var ármme og ármmadit. 	

 Nyere ordbøker har oversatt ordet ármme til sørgesang mens ármmadit blir oversatt 

til å synge klagende / synge på sørgesang (se vedlegg 1). Den eneste litteraturen jeg kjenner 

til som behandler ármme er Anders Nystøs semesteroppgave om joik i Tysfjord fra 1994. Her 

blir ármme referert til som ”klagesang”. Ármme blir referert til et som et musikalsk 

uttrykksmiddel (Nystø, 1994).  

Alle mine informanter hadde et forhold til ármme, enten ved at de hadde gjort det 

selv, hørt om andre som gjorde det, eller opplevd andre ármmadit. Forståelsen av ordet var 

forskjellig. Noen knyttet det til tidligere tider og mente at en tradisjon knyttet til ármme var 

borte. Andre fortalte at de nylig hadde opplevd det. En del knyttet det til begravelser og 

dødsfall. For andre var det det de hørte fra sine foreldre når de kom til fjells. Felles for de alle 

er at de knyttet ordet til følelser og da aller helst til sorg. Informantene mine forklarer ordene 

på en annen måte enn ordbøkene og tidligere forsking. Informantene benytter ármme til en 

situasjon med følelser, gjerne til et minne. Forklaringen gitt fra ordboken gjør et forsøk på 

oversettelse av begrep, men mange av informantene forklarer ordene mer dyptgående. Dette 

kommer jeg tilbake til senere etter å ha sett nærmere på informant Sunnás historie.	

 

Dav ármev oadtjuv hæhkkat. Soarjjijiv nav ja balon lidjiv. Gå lidjiv nav balon ja ittjiv 

diede majt galggiv dahkat. Dat hæhkkat bådij idedisijá gå lidjiv ållu aktu. Nav balon 

lidjiv, diedá. Gå ittjiv diede majt galggiv barggat, gå ij diede makkir viehkev galga 

oadtjot. Nav låssåt lij. Valla månnå jáhkav la jaskadus dat. Jáhkáv dakkira båhti gå la 

ulmusj dagu ietjas lunna. Mån lidjiv heilt tilstede dale dan sårjan eller daj vájvij sinna. Iv 

lim jáhkav dav oadtjum jus ij lim dat vájvve, de ij lim boahtet. Dat bådij muv sissta. Bådij 

munji gå tjierruv ja viehkedij muv sårjav:  	

 

Jubmel Áhttje várjjala mánáv, 	

Ja Jubmel áhttje várjjala muv mánáv.	

Jubmel Áhttje várjjala suv.	
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Jubmel Áhttje várjjala mánáv.	

 

Den ármme kom plutselig til meg. Jeg sørget jo sånn og var så redd. Jeg hadde en slik 

redsel at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre. Det kom til meg plutselig midt på natten da 

jeg var helt alene. Jeg var så redd, skjønner du. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, jeg 

visste ikke hvilken hjelp jeg skulle få. Det var så tungt. Men jeg tror det er som en trøst. 

Slike ting tror jeg kommer til mennesker når de er helt tilstede i seg selv. Jeg var så 

tilstede i den sorgen, eller i de smertene. Jeg tror ikke jeg hadde fått den hvis jeg ikke 

hadde hatt de smertene, da hadde den ikke kommet. For den kom fra mitt indre. Den kom 

til meg mens jeg gråt, og hjalp min sorg:	

 

Gud Fader, bevar2 barnet	

Gud Fader, bevar mitt barn.	

Gud Fader, bevar [han/henne].	

Gud Fader, bevar barnet. 	
 

- Sunná	

 	

Jeg er veldig glad for å ha fått lov til å intervjue Sunná. Hun og hennes ektemann delte mange 

historier om ármme i Tysfjord og Hamarøy. Som historien over viser, har Sunná et nært og 

personlig forhold til ármme siden hun brukte ármme da hun sørget sitt syke barn. Derfor var 

sorg et sentralt tema under intervjuet der Sunná delte sin sorg med meg. Mens hun gjorde 

dette satt hun med håndflaten over brystet, hun holdt omkring hjertet sitt mens hun tok meg 

tilbake til den natten hun sørget og fikk en ármme. Samtalen vår sentrerte rundt den natten og 

Sunná forsøkte å beskrive natten og følelsene med ord. Det som fikk utløp i en ármme skulle 

nå bli forklart med ord, og det preget samtalen. Det oppsto pauser hvor det ble gitt tid for å 

puste, bearbeide og finne beskrivende ord. Vanskeligheten med å skulle forklare hva redsel 

og sorg er ble synlig i intervjusituasjonen nettopp ved at hun holdt seg for brystet og til 

stadighet stoppet opp i forklaringen. Det gjorde at intervjuet med Sunná ble en opplevelse jeg 

enda kan tenke tilbake på med stor forundring. Måten hun åpent seg og delte sine erfaringer 

gjorde at jeg fikk mulighet til å lytte, kjenne og få føle på hva ármme er. Jeg fikk høre henne 

																																																								
2	Várjjalit	kan	også	bety	å	beskytte. 
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ármmadit hennes ármme, jeg fikk høre henne forklare med ord, og jeg fikk se på kroppsspråk 

og blikk. Det er på mange måter vanskelig å forklare dette møtet med en annen persons 

følelser – om ikke like vanskelig som Sunná opplevde å skulle forklare ármme – men jeg er 

sikker på at min relasjon til ármme ble sterkere etter møtet med Sunná. Likevel har jeg ikke 

samme relasjonen til ármme som Sunná har. Når hennes vanskelighet med å forklare 

følelsesspekteret som ble artikulert ved en ármme ble synlig, viser det hvordan ord ofte ikke 

strekker til når følelser skal formidles.	

Sunná forklarte imidlertid funksjonen til ármme uten de samme vanskelighetene. 

Sunná fortalte at den ármme hjalp henne i å behandle og kjenne på sin egen sorg og redsel for 

sitt barn. Da jeg videre spurte nærmere om hva en ármme er etter musikalske rammer, hadde 

hun vanskeligheter mer å sette disse rammene. I stedet sa hun det slik: ”Mån diedáv jur mij la 

dat» - ”jeg vet akkurat hva det er”. Hun fortalte at hun ikke var i tvil om hva ármme er etter 

at hun selv hadde fått denne ármme. Likevel kunne hun ikke gi meg konkrete svar på hva 

som er rammene for ármme, hvordan det skal låte og hvordan det skal være med tekst eller 

melodi. Disse rammene kom jeg til å forstå jeg som uvesentlige for henne. Det ble med det 

tydelig at ármme for henne var basert på hennes egen forhold til ármme, at hun hadde 

ármmadit mitt på natten og at forståelsen og relasjonen ikke var basert på noe som kunne 

forklares direkte med ord. På bakgrunn av Sunnás forklaring kan ármme forstås som følelser 

og ikke i dens musikalske form.  

Det som tydeliggjøres hos Sunná er at hun hadde en forståelse av ármme som tar 

utgangspunkt i hennes relasjon til ármme. Selv om hun hadde vanskeligheter med å sette ord 

hva en ármme er rent konkret, så påstår jeg med bakgrunn av Wilson (2008) at ármme er det 

forholdet vi har til ármme. Akkurat den relasjonen er virkelighetsskapende og burde være 

gjeldende. For en objekt og en ting er ikke like viktig som det forholdet man har til en ting 

(Wilson, 2008:73).  

 

5.1 Ármme står utenfor det rituelle 
Historien til Sunná viser hvordan hun fikk en ármme mens hun var alene midt på 

natten og sørget over sitt barn. Andre historier og fortellinger som jeg presenterer senere viser 

hvordan ármme skjer forbindelse med savn og lengsel etter nylig avdøde.  

I Tysfjord og Hamarøy blir dødsfall alltid uttrykt ved å si at noen har reist: Sån la juo 

de vuolggám - «han/hun har nu da reist». Jeg nevnte i åpningen av kapittelet at ármme av 

enkelte blir knyttet til tidligere tider og de uttrykte at tradisjonen med ármme snart var borte, 
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ettersom dette henger igjen fra den tiden da den samiske befolkningen bodde inne i fjordene 

og måtte reise ut fjorden med avdøde til kirkegården for begravelse. Denne reisen kan anses 

som rituell, den er full av skrevne og uskrevne regler for hvordan reisen skal foregå. 	

Ved dødsfall samles store deler av bygda i den dødes hus, her blir det holdt en liten 

kristen andakt med bønn og salmesang. Når avdøde skal fraktes til et annet sted skal det 

synges en salme som en farvel til huset. Det synges en salme mens kisten bæres ut av huset 

og ved ankomst til stedet hvor avdøde skal ligge fram til begravelsen. Senere skal det synges 

en salme før man forlater stedet. Og det skal ikke synges mer enn én salme til enhver tid. 

Hvis det synges en salme for mye, sies det at det synges for den neste personen som skal dø. 

Altså blir det å anse som et forvarsel på neste dødsfall. Hvis avdøde skal fraktes med båt skal 

det synges i det man forlater land, i tillegg til hver gang man passerer en bosatt sted langs 

fjorden. I det man forlater land skal båten snu 360 grader med solen før den starter på 

utfarten. Det er ikke så mange bosatte steder igjen langs fjordene i dag å møte på for et 

gravfølge, men da det enda var bosatt så fortelles det at de bosatte sto på land med hvite 

lommetørkle og sa sitt farvel mens båten stoppet opp sang en salme. 	

 

Mujtáv mån gå Ingeborg bátsij fiervvágáddáj ja gehtjaj gå skøyta davás manáj. 

Galgaj bátset ja duolvvum lij ieritvuolggev skøytaj. Lávllun danna sálmav gå 

gáddes mannin ja Ingeborg bátsij danna tjuodtjot. Tjuottjoj danna guhkev ja de 

gulliv gåk ármmadij.  

 

Jeg husker hvordan Ingeborg sto i fjæresteinene og så på at skøyta dro ut 

fjorden. Hun skulle bli igjen og hadde fulgt avdøde til skøyta. De sang en salme 

mens de dro fra land og Ingeborg ble stående igjen. Hun sto der lenge og da 

hørte jeg henne ármmadit.  

	

-Iŋŋgá  

 

Denne historien til Iŋŋgá skildrer en del av skikkene knyttet til reisen fra fjordene og ut til 

kirken. Iŋŋgá blir stående igjen etter at reisefølget har dratt fra land. Det er i dette øyeblikket 

hun begynner å ármmadit. Hun blir stående igjen på land med sin sorg og ármme mens 

skøyta går ut fjorden. Historien er lik informant Sunnás, da det er i en form for ensomhet at 

ármme kommer. Til forskjell fra Sunnás fortelling finner denne historien sted i rammene av 

en begravelse. I rammen av begravelse blir det et skille mellom de ulike vokale uttrykkene. 
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Skiller blir klart i måten en salme og ármme får forskjellige roller. Mens salmene er først og 

fremst der for å understreke og oppbygge den rituelle delen ved dødsfall og begravelse, blir 

ármme en uttrykksmåte som finner sted utenfor rammen til de rituelle 

begravelsestradisjonene. Av Ingeborg blir ármme plassert til etter at rituelle handlinger er 

gjennomført og hun står alene tilbake sammen med Iŋŋgá. Ensomheten, ved at Inngá og 

Ingeborg står alene igjen viser at ármme ikke trenger å skulle skje i fellesskap slik som 

salmene. Salmene blir sunget i felleskap i en form for allsang med en forsanger før skøyta 

drar fra land, mens ármme i denne historien er noe Ingeborg gjør uten mange tilhørere. 

Ármme tilhører her en privat sfære hvor Ingeborg ikke forholder seg til andre personer. Det er 

et personlig sørgeuttrykk hvor hun står fritt i å uttrykke seg på hvilken måte hun vil med den 

sorgen hun bærer på. Salmesangen viser og gir rammer for hvordan et begravelsesfølge skal 

reise ut i fra fjordene. Ármme faller utenfor disse rammene. Denne forståelsen av ármme som 

uttrykk vises også gjennom informant Sunnás fortelling av hvordan hun opplevde Ingrid 

ármmadit:	

 

Vuojnniv mån Ingrid danna ármmadij rábo birra. Hivvasav sárnoj, jasskadij ja gijtij 

mánáv. Sårjan bådij melodija sujsta, sån ármmadij. Dagu ságastij dan sårja sinna. 

Lájddij mánáv ráhporabddaj ja guodij suv dåk. Hæhttuj ájn hivástahttet.  

 

Jeg så Ingrid ármmadit der ved graven. Hun sa farvel, trøstet og takket barnet. I sorgen 

kom det en melodi fra henne, hun ármmadit. Hun snakket liksom i sin sorg. Hun 

fulgte sitt barn til gravkanten og forlot barnet der. Hun måtte jo si farvel. 	

 

- Sunná 

 

Historien om Ingrid når hun ármmadit er plassert til etter at jordpåkastelsen er gjort. Ármme 

blir plassert av Ingrid til etter at rituelle handlinger er gjennomført og hun står tilbake på 

gravkanten. I det øyeblikket får Ingrid mulighet til å uttrykke seg, si farvel, takke og trøste 

sitt barn. Ingrid står med andre ord fritt i budskapet som hun bestemmer selv. Dermed er 

ármme å anse som en personlig uttrykksmåte.	

 

5.2 En kollektiv sorg 
Skillet mellom salme som noe kollektivt og rituelt og ármme som noe personlig og privat, er 

vesentlig for mange i fortellingene deres. Jeg har vist gjennom Sunnás skildring fra en 
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begravelse hvordan ármme er tenkt som en privat uttrykksmåte utenfor en rituell setting. Fra 

innledningen forteller Sunná hvordan hun fikk en ármme i ensomhet og bare forholdt seg til 

sin egen sorg med sin ármme, men ármme har også en kollektiv side. 	

 

Dat lij dagu dålusj begravelse. Danna gulluj dakkir ármme divna gå tjierrun, altså, 

ettjin da divna ber tjuottjo sjávot. Det var sånn bevegelse danna rábo birra, det va 

sånn dålusj begravelse, soarjjijin dålusj láhkáj, gulli gå jiena båhtin, ságastin. Gå 

tjierrun de ságastin, dån diedá. Dat la dagu ármme. Men dálla mij ep, mån guláv 

ulmusj la sjaddam nav dagu sånn kunstig, meir dagu juoga mij ganugahttá 

tjierromav. Hærlighet gåktu tjierrun, da dålen begravelsijn. Altså dale duot mij lij 

Ájlátten dat lij dagu dålusj begravels. Meir sån ulmutja sånn duosstin dagu, luojttin. 

De slapp følelsene løs. Men muhttijn begravelsijn ulmutja e luojte dajt. Ulmutja 

máhtti tjierrot dagu juoga mij duosstu. Dan begravelsin ij lim mige mij duostoj. 

Ulmutja sjaddin bære gæhttjat ja gulldalit. Gå dat la nav tjiegŋalin mijá lunna, gå 

gulá de vájmojt duohttá.  

 

Det var som en gammel begravelse. Der hørtes ármme. Alle, når de gråt altså, sto de 

ikke stille. Det var en sånn bevegelse rundt graven, det var en begravelse fra gammelt 

av. Det var slik de sørget i begravelser i gamle dager. Du hørte når stemmene kom, de 

snakket. Når de gråt så snakket de, du vet. Det er ármme. Men nå gjør vi ikke det 

lengre. Jeg hører at folk er blitt mer kunstige, mer som om det er noe som stanser 

gråten. Herlighet som de gråt i begravelsene i gamle dager. Den jeg nylig var på, det 

var som en gammel begravelse. Folk turte, de slapp seg løs. De slapp følelsene løs. 

Men noen ganger, i begravelser, så slipper ikke folk de ut. Folk kan gråte som om det 

er noe som stanser dem. I denne begravelsen var det ikke noe som stanset dem. Folk 

ble bare stående og se og lytte. For ármme sitter så dypt hos oss, når du hører det, så 

treffer det hjertene.	

 

- Sunná 

 

Intervjuet med Sunná fant sted omtrent en uke etter en begravelse blant samer i Tysfjord. Det 

var under intervjuet, da  vi diskuterte ármme at hun  fortalte om denne begravelsen. Som 

bakgrunn for dette må det nevnes at mange møter opp i begravelser i Tysfjord og Hamarøy. 

Ofte er kirkene fulle. Det fortelles om begravelser hvor mange må stå ute fordi kirkene er for 

små til å romme alle. Under slike store begravelser understrekes slektskap, vennskap og nære 

forbindelser mellom personer og slekt som kanskje ikke blir artikulert daglig. Blant denne 
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store folkemengden bæres kisten ned til gravplassen og der samles alle til jordpåkastelsen. 

Det som blir skildret av Sunná skjer i etterkant av at det seremonielle er avsluttet og 

menneskene får anledning til å uttrykke seg selv og sin sorg. Sunná gir et bilde av hvordan 

hun opplever at gråten og sorgen i dag blitt møtt av hindringer som ikke var der tidligere. I 

denne begravelsen uttrykker hun at sorgen fikk ta stor plass, uhindret av ”nye” sosiale 

konvensjoner og at det hørtes ármme blant gråten. Det er her at ármme får en kollektiv 

dimensjon. 	

Det kollektive understrekes når Sunná sier at en av de som hadde inntatt en mer 

passiv rolle ble stående å høre på andres ármme. De som inntar en passiv rolle er da fortsatt 

en del av situasjonen som lyttere. Videre understreker Sunná: ”for ármme sitter så dypt hos 

oss, når du hører det så treffer det hjertene”. Også her inntar hun en kollektiv posisjon ved å 

si at ”det treffer oss”. Det treffer ikke henne, men alle i felleskap. Sunná forklarer hvordan 

det oppleves at hele felleskapet tar del i sorgen, nemlig ved at det treffer hjertene til de 

pårørende. Det blir en kollektiv måte å behandle sorg på som tydeliggjøres.  	

Her ligger nøkkelen til måten jeg opplever sorgbearbeidelse i Tysfjord og Hamarøy. 

For blant annet sykdom og sorg – særlig ved dødsfall – har ikke vært, og er ikke, noe som 

tilhører privatlivet og den aller nærmeste familien. Det anses som en kollektiv affære som 

tilhører det åpne rom i samfunnet. En av de eldre i vårt samfunn har sagt det slik:«din 

sykdom er vår sykdom, og din sorg er vår sorg». En fellesskapstanke om sorg gir mulighet til 

uttrykke sorg uten å måtte holde igjen fordi sorgen aldri eies av en person og ei heller bæres 

av en person, men den tilhører alle i samfunnet – og dermed alle som tar del i en begravelse. 

Dette er helt i tråd med måten eierskap til joik blir beskrevet av joikere fra andre deler av 

Sábme og som bekreftes i materialet fra Tysfjord og Hamarøy. Hvis en person har fått en joik 

satt til seg, så er ikke den som blir joiket å anse som eier av joiken, ei heller produsenten, men 

den er som en del av et felleskap. Med et kollektiv felleskap om sorg gir det mulighet til å 

være fri og utagerende om sorgen, og dermed skaper det rom for ármme. Jeg påstår med det 

at felleskapet i kulturen muliggjør et sorguttrykk som ármme fordi det ikke finnes en tanke 

om at sorgen må behandles hos enkeltindivider alene. Ved å uttrykke sorgen vokalt, gir man 

nemling mulighet til at andre kan delta i sorgen. 

Med overnevnte så viser jeg hvordan en ármme – som et personlig uttrykk – gjøres 

blant enkeltmennesker, og samtidig inviterer andre til å delta i en sorgprosessen og 

sorgbearbeidelse. Dette ekspressive sorguttrykket er da innen for konvensjoner og sosiale 

rammer som godtar og aksepterer at personlige, indre følelser blir uttrykt og gjort kollektivt. 	
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5.3 Ármme bearbeider følelser 
Samtidig som ármme kan ha både en individualistisk og kollektiv side ved seg, gir informant 

Sunnás fortelling i innledningen til kapittelet et bilde av at ármme er noe som likevel oftest 

skjer i ensomhet. Sunná forteller om hvordan hun i ensomhet fikk en ármme midt på natten. 

Hun forteller også om hvordan Ingrid sto for seg selv rundt gravkanten og tok farvel med sitt 

barn. Det forteller meg at ármme først og fremst er et personlig uttrykk hvor den som 

ármmadit uttrykker seg selv og sine følelser. Det å sette tone og eventuelt tekst til en ármme 

blir å anse som et høyst personlig og individuelt uttrykk for indre følelser. For eksempel 

forteller Sunná hvordan hun hadde det tungt og følte seg lammet av sorg, hun visste ikke hvor 

hun skulle få hjelp. Og siden hun var helt i kontakt med sin sorg og det tunge, så resulterte 

det i en ármme: ”Jeg var så tilstede i den sorgen og i de smertene og den hadde ikke kommet 

til meg hvis jeg ikke hadde vært helt tilstede i meg selv”. Hun gir altså et parameter for 

ármme som er betinget i et følelsesliv. Det å være i kontakt med sorgen er viktig for ármme. 

At det må være noe som man kjenner og føler på før at det skal kunne bli en ármme. For å 

snu på det så kan det sies at et ármme er følelser som muliggjør et vokalt uttrykk.	

Historiene viser at de sosiale rammene gir rom til å uttrykk sorg og at ármme har en 

funksjon som bearbeider følelser. En annen informant som forteller om ármme er informant 

Bávva. Bávva sitt utgangspunkt for ármme var at det sjelden høres i dag, og er noe som hører 

til tidligere tider da de bodde inne i fjordene. Han selv brukte han ikke å ármmadit og jeg 

oppfattet det slik at han hadde vanskeligheter for å forklare ordene. Det han gjorde, i stede for 

å forklare meg ármme med ord, var å fortelle han meg en historie om en som het Anders.  

 

Dale gå jábmám la áhkásj, ja de vádtsá ja ármmat boadnjásj. Dale gullam lav gå 

subtsastin Anders ármmadij Ánnáv gå jámij. De bådij niehkuj Ánná ja de lij dåssju 

dávte de javlaj: Vuojná dal majt dån ármmada gihkada. Dat biejve rájes de hiejtij 

ármmadimes. Ármmadit, de åhtsål. Ja jus la báhtsám aktu allasis boadnjes jali 

áhkátjis de ármmada, dat la indre sorg. 

 

Når konen er død, da går mannen og ármmat. Jeg har hørt de fortelle om Anders at 

han ármmadit Anna da hun døde. Da kom Anna til ham i drømme. Det var bare 

skjelett igjen av henne og hun sa «Se hva holder på å ármmadit». Fra den dagen av 

sluttet han å ármmadit. Àrmmadit, det vil si å savne. Og hvis noen har blitt igjen for 

seg selv etter en mann eller kone, så ármmadit man, det er indre sorg.	

- Bávva 
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Personene i denne fortellingen er nå døde og det er bare historien som enda lever. Bávva 

tolker historien slik at Anders fikk beskjed om å slutte å ármmadit. Konen kom til Anders i 

drømme og viste Anders at nå var det ikke mer å sørge for, da det bare var skjelett igjen av 

henne. Anders har tilsynelatende ármmadit for lenge og får beskjed om å gå videre. Hvis 

ármme først og fremst er følelser, så kan denne historien være en fortelling og en advarsel om 

at det kommer et tidspunkt der man burde slutte å sørge. Dette gjelder kanskje særlig når 

avdøde sørges over i lang tid. Jeg ser på historien ovenfor som en fortelling om hvordan 

ármme/ármmadit er et middel på å mestre sorg – slik som også Sunná uttrykker når hun 

forklarer hvordan en ármme ble som en trøst for henne – men at den mister sin funksjon når 

sorgen er bearbeidet. Slik blir ármme å forstå som en forlengelse av sorg og lengsel. Når slike 

følelser ikke er gjeldende i like stor grad er det ikke behov for å ármmadit. Dette tydeliggjør 

funksjonen til ármme som går på sorgmestring og behandling av sorg. Da Bávva delte denne 

historien med meg, hjalp det meg å forstå denne funksjonen ved ármme. Også andre 

informanter snakket om dette.	Informant Máddjá svarte meg kort. Hun sier: ”Ármmadit er å 

komme over sorg”. Hun fokuserer her på hvilken rolle ármme har for henne som 

sorgbearbeidelse. På bakgrunn av informantenes forklaringer og fortellinger så kan ármme 

forstås konkret som sorgbearbeidelse som regulerer sorg og følelser. Og når det er gjort og 

bearbeidet, så er det ikke behov for å ármmadit lengre. En ármme mister sin funksjon i det 

følelsene er bearbeidet.   

 

5.4 Parameter for ármme 
I historiene presentert ovenfor blir ármme presentert som følelser og oftest som sorg. 

Forståelsen blant mine informanter tar utgangspunkt i dette uten å diskutere eller å trekke 

fram særlige musikalske parameter. For meg som kirkemusiker og musikkvitenskapsstudent 

ble det et helt annet utgangspunktet enn forventet. Jeg var i begynnelsen mer opptatt av 

ármme som musikk og ville beskrive dette som et musikalsk fenomen med musikalske 

parametre. Dette endret seg da jeg begynte å behandle materialet og fortellingene hos 

informantene i relasjon til følelsene deres. Jeg gikk bort fra min musikkanalytiske 

tilnærmingsmetode, og endret min tilnærming til å handle om relasjoner. Når det kommer til 

ármme som musikk er det mange aspekter som gjør det vanskelig å skulle beskrive dette 

musikalsk. Hovedgrunnen – og min motivasjon til å endre perspektiv – er at ármme ikke kan 

forstås som repertoar på grunn av informantenes fokus på følelsene. Mine informanter hadde 
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ikke noen klare oppfatninger av musikalske parameter. En annen grunn er at ármme kan 

heller ikke ses på som en bestemt låt, joik eller sang, på grunn av det spontane i utførelsen. I 

Tysfjord og Hamarøy vet jeg bare om to ármme som kan sies å ha inntatt en slik form hvor 

tekst og tone er fastsatt. Det vil si at enkelte personer har hørt noen ármmadit og kan fremføre 

den i ettertid. Jeg har inkludert én av disse i innledningen til dette kapittelet i Sunnas historie. 

Den andre har jeg hørt om, men jeg kjenner ikke det melodiske materialet. Det spontane 

utgangspunktet i ármme er altså gjeldende. De er verken planlagt eller er gjort i en situert 

setting/kontekst. Ved å være et utelukkende et spontant uttrykksmiddel mister den på mange 

måter funksjoner som beretning og historiefortelling som er viktige egenskaper repertoarform 

har, selv om den i aller høyeste grad kan være minnenes kunst slik Turi (1987:163) og 

Valkeapää (Pollan, 1993:106) påstår. Sunná sier om sin ármme at ”den bare kom til meg”. 

Hun hadde ikke planlagt den. Sunnás ármme er altså knyttet til en spesiell situasjon og en 

spesiell kontekst. Denne konteksten ble utgangspunktet til Sunnás ármme og gir grunn til 

påstå at enhver ármme er forskjellig, ingen er like. Konteksten henger sterkt sammen med 

den spontane siden ved ármme. Det er altså konteksten og følelsene knyttet til en situasjon 

som blir avgjørende for mulighetene for en ármme. For å ”fange” en ármme må man være 

tilstede i de situasjoner hvor ármme blir til. Det ville være vanskelig  å skape en slik 

situasjon, og det gjør opptak vanskelig. Dette vanskeliggjør en diskusjon om ármme med 

musikkanalytiske verktøy, siden man ikke kan snakke om ármme som repertoar.  

 

5.5 Uartikulert kulturtradisjon 
Jeg påstår at mine informanter ikke har noen definerte og klare musikalske parametere for 

ármme, og at ármme må derfor ses på i relasjon med sentiment. Selv om informantene ikke 

hadde klare formeninger om musikalske trekk er det fortsatt parametere rundt tradisjonen. 

Informant Ánndi sier følgende til meg: ”man ármmadit det som er i øyeblikket, det som faller 

deg inn, bare det som er der”. Ut i fra dette sitatet kan det snakkes om en improvisert side 

ved ármme siden det er ”i øyeblikket” og er basert på det som ”faller deg inn”. Det gjør at vi 

kan snakke om det musikalske materialet i en ármme som er basert på menneskenes 

musikalske identitet. Sagt på en annen måte er en ármme da basert på menneskenes 

musikalske bagasje. En ármme vil være resultat av det mennesker har tatt til seg av musikk 

og musikalske inntrykk i sitt liv. Siden en ármme kan sies å være menneskers innerste 

følelser, vil jeg påstå at en ármme vil være basert på det som ligger nærmest et menneskers 

identitet og det tonespråket som er hjertet nærmest.  
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Hvis det musikalske er basert på det spontane og kontekstuelle, så har det tekstlige 

samme utgangspunkt. Likevel er det ikke krav til en tekst i ármme, ingen informanter hadde 

noen klar formening om det skulle være tekst i ármme eller ikke. Når informant Buohttá 

forteller om hennes ektemann som ofte kunne ármmadit så sier hun det slik: ”Boaddnje-

rávkke ármmadij dajt ulmutjit ma lij jábmám, nynnij ja sáhkadij - «min avdøde ektemann 

ármmadit mennesker som er døde, han nynnet og snakket”. Da jeg spurte om hun kunne 

utdype hva som ble det tekstlige, kunne hun ikke det. Fokuset i hennes fortelling var at han 

ármmadit og dermed sørget, uten at det tekstlige og melodiske ble vektlagt. Samme vekt la 

Ánndi på følelsene når de snakket om ármme. Ánndi forteller meg følgende «I en ármme er 

det tanker, følelser. Det er bare der og da, ingenting er planlagt ved det for det er jo et 

engangsforetak». Dette gir et bilde av ármme som er fullstendig basert på tidligere 

musikalske og inntrykk og kan da i prinsippet være hva som helst, men jeg vil videre 

argumentere for at ved ármme følger det noen uartikulerte musikalske sider. 

 Siden ármme er et uttrykk som er vanlig og godt etablert innenfor de sosiale i ramme 

i Tysfjord og Hamarøy, har nok de som ármmadit tatt til seg de sosiale kodene som omgir 

fenomenet ármme, ubevisst eller bevisst. Dette gjelder rammer for hvordan det skal komme 

til uttrykk, når det skal skje og hvordan det ”skal” høres ut. De som ármmadit, baserer seg på 

erfaring og tillærte sosiale konvensjoner, om det så er med eller uten tekst. Dette er da en del 

av de kodene som kulturen videreformidler, formidler og former. 

Jeg mener at ármme en del av en sosialiseringsprosess blant samer i Tysfjord og 

Hamarøy. For å vise at kulturen videreformidler tradisjoner om ármme gjennom erfaring, så 

vil jeg nå fortelle om et møte med informant hvor jeg opplevde manglende bevissthet rundt 

tradisjoner om ármme og ármmadit. Da jeg var i kontakt med mennesker om ármme, ble jeg 

ofte henvist til andre personer som ofte var å høre i begravelser med ármme. Da jeg oppsøkte 

en av disse personene for å eventuelt gjøre et intervju, ble jeg møtt med at hun ikke visste hva 

det var. Hun stilte seg uvitende til alle ord jeg trakk fram – også ármmadit. Dette kan nok ha 

vært en måte å avvise meg og mitt arbeid på, eller en måte å gi beskjed om at hun ikke ville 

svare på disse spørsmålene, men jeg opplevde det ikke på den måten. Jeg forsto det slik at det 

var en oppriktighet i at hun ikke visste hva jeg spurte om. Hun kunne ofte be meg gjenta ord 

som niherdit, og da hun skulle gjenta de så uttalte hun det som nigerdit – altså feil. Jeg ble  

forbauset  over at hun som ofte unne høres sin ármme, ikke hadde begreper til å forklare hva 

det var hun gjorde. Hun hadde aldri artikulert denne tradisjonen som andre mennesker mente 

hun tok del i. 	
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Til forskjell fra joik er ármme en høyst levende uttrykksmåte. Den uartikulerte siden 

ved ármme er kanskje grunnen til at ármme ikke har møtt den samme usynliggjøringen som 

joik har. Siden det har levd som en uartikulert sosial norm har det ikke vært noe å ta avstand i 

fra, mens joik har vært artikulert av misjonærer i århundrer og da gjennom fordømmelse. For 

mens mange identifiserte seg bort fra joik, er situasjonen noe helt annet for ármme. Mange 

fra Tysfjord og Hamarøy forteller åpent om ármme som om de er noe de kjenner godt til og 

har et nært forhold til. 	

Lévi-Strauss skriver følgende om hvordan å forstå det individuelle i kultur:	

 

[I]t is certain that social behavior is not produced spontaneously by each individual, 

under the influence of emotion of the moment. Men do not act, as members of a 

group, in accordance with what each feels as an individual; each man feels as a 

function of the way in which he is permitted or obliged to act. Customs are given as 

external norms before giving rise to internal sentiments, and these non-sentient norms 

determine the sentiments of individuals as well as the circumstances in which they 

may, or must, be displayed. (Lévi-Strauss, 1963:70)	
 

Ifølge Lévi-Strauss, beveger mennesker seg innenfor normer som er bestemt på forhånd. Som 

deltager i et samfunn uttrykker mennesker sentiment på bakgrunn av normer som er ansett 

som akseptable. Mennesket mottar alltid en ekstern norm som gjør mulig et internt sentiment. 

Lévi-Strauss påstår altså at disse eksterne normene er det som bestemmer når og hvordan 

sentimentene blir vist. Hvis vi overfører dette til ármme er det samfunnet som legger føringer 

for hvordan ármme med dens iboende følelser skal utspilles. Ármme er en måte samfunnet 

har bestemt at følelser og sorg kan utspilles på. Det betyr at når noen ikke har artikulert dette 

kulturfenomenet så er det fordi ármme kan være en norm om hvordan sorg skal behandles 

som styres på et overordnet samfunnsnivå. For å forstå dette helt ut er det nok nødvendig med 

nærmere diskusjon og en større faglig bredde, men ved å vise til hvordan normer kan leve 

uartikulert i et samfunn så kan være en nøkkel til å forstå et sorguttrykk. 
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6 Juojgos  
 

Også de læstadianske trosretninger fordømmer joiken som synd. Derfor er joiken henvist til 

’privatlivet’, og til ødemarken. (Nils Jernsletten,1978:113) 

 

I åpningen av kapittel 5 åpner jeg for en forståelse av joik som tar utgangspunkt i 

joiketerminologi. Med utgangspunkt i terminologi har jeg belyst ármme og den kulturelle 

betydning og praksis. Terminologien gir med det grunnlag til å forstå det vokale uttrykk som 

behandler sorg og lengsel. Dersom vi skal følge en forståelse av joik som bygger på 

terminologi, finnes det flere ord som kan beskrive joikekulturen i Tysfjord og Hamarøy. I 

dette kapittelet blir fokuset å være på ordet juojgos. 	

Da jeg søkte etter forståelse av ordet juojgos blant informantene i Tysfjord og 

Hamarøy var det ingen som kunne forklare ordet inngående for å forme en semantisk 

forståelse av ordet. Jeg bestemte meg for å søke bredere i det lulesamiske samfunnet. Det 

resulterte at jeg fikk følgende forklaring fra Geira: 

 

Juojgos la ma mij luondulattjat gurgijt sielos ja vájmos degu dal váren, miehtsen ja 

bæjválattjat, ja jus mujtá ja ådåsis gærddát de sjaddá vuollen. Vuole li dal dakkára 

ma dabrijdi, ja li soabmása gut la juogadahttjám dajt ja ma li sjaddam sijá vuollen. 

 

Juojgos er det som naturlig strømmer ut fra sjelen og hjertet, for eksempel til fjells, i 

skogen og til hverdags, og hvis du husker og på nytt gjentar det samme så blir det til 

en vuolle. Vuolle er det som følger folk, og det er noen som begynt å joike personer og 

da har det blitt deres vuolle.	

 

- Geira 

 

Ut i fra Geiras forklaring kan man forstå joik/juojgga på to måter. Den ene er en forståelse av 

joik som repertoar – vuolle. Det andre er en forståelse av joik som improvisert. Mens vuolle 

har inntatt en fast form, er juojgos improvisert og lik ármme viser den seg å være betinget ut i 

fra sentiment: ”Juojgos er det som naturlig strømmer ut fra sjelen og hjertet”.	

Denne forklaringen ble en døråpner for meg til informanters fortellinger og 

joikematerialet. Jeg hadde lenge jobbet med denne improviserte/spontane siden ved joik – 

også i forbindelse med ármme – uten å kunne sortere helt mellom hvordan jeg skulle forstå 
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dem. Det ble som en åpenbaring at Geira ved hjelp av språket og terminologien ga nøkler til å 

forstå en improvisert side ved joik.  I dette kapittelet skal jeg se på juojgos og måten naturen 

er en døråpner for juojgos.	

 

6.1 Juojgos med natur og landskap 
 

Mánán gå årojma vuona sinna de álu váttsijma váren, mån ja muv familja.  

Gå bådijma váre nali ja gå vuojnijma divna dav váre duohkáj ja divna jávrijt de agev 

tjåhkkidijma gehtjatjit. Danna de, agev sæmmi sajen de juojggáj. Tjåhkkåhijma danna 

mælggadav danna ja de juojgaj áhttje. Mælggadav mij tjåhkkåhijma danna ja 

gulldalijma gåk áhttje juojgaj “Ittjij så gåjt biejvve bielle, stuorra fávrro, galggam 

boahtet lålålålålå nånånå”. Dan sadjáj tjåhkkidijma gå várráj váttsijma ja 

várddahijma biráldis. De lij navti dalloj navti at dat lij huj buorak midjij gå juojgaj 

danna. De lij huj buorre. Ávon lijma gå várre nali lijma jåvsådam, ja guohtsam lijma 

dajt buoldajt, besajma vuojnnet divna birra. Áhttje dal muhttijn aktu váttsij, valla gå 

mij lijma siegen de gulájma juojgaj, ietján ejma gulá lávloj jali juojgaj. Valla gå 

várráj bådijma de tjåhkkidijma, sån juojgaj ja ieddne vattij kamferdropsajt. Uddni 

vilá tjåhkkidav dan sæmmi sadjáj, ja usjudaláv. Ja gå lav tjåhkkåham danna, de 

oattjov giehppis mielav gå vádtsáv dat gierges. 

 

Da jeg var et barn og vi bodde ved fjorden gikk vi mye til fjells, jeg og min familie. 

Og når vi kom på toppen av de første bakkene og fikk utsikt bak fjellet og til vannene 

der, satte vi oss alltid ned for skue. Da vi satte oss der, og det var alltid på den samme 

plassen, begynte faren min å joike. Vi satt der i en lang stund og hørte hvordan han 

joiket «skulle det ikke komme en del av solen som er stor og vakker, lålålålålå 

nånånå». Vi satte oss alltid ned der når vi var på tur til fjells og skuet utover. Det var 

jo så godt å høre på, det var med et godt sinne vi satt og hørte på, det var så bra for oss 

når han joiket. Det var veldig godt. Vi var jo i godt humør for vi var endelig kommet 

til fjells, og var ferdige med det tyngste bakkene og fikk se utover landskapet. Min far 

gikk jo mye alene til fjells, men da vi var med til fjells var det vi hørte ham joike, 

ellers så hørte jeg ikke ham synge eller joike. Men når vi kom til fjells satte vi oss 

ned, han joiket og mor ga oss kamferdrops. Enda i dag setter jeg meg ned på den 

samme plassen, og minnes tilbake. Og når jeg har sittet der, får jeg så godt humør når 

jeg går der i fra.	

 

- Gáhti 
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Jeg har tidligere beskrevet hvordan en ármme har sitt utgangspunkt i følelser og hvordan 

mine informanter alltid refererer til følelser når de omtaler ármme. Denne måten å evaluere 

og forholde seg til ármme på er også gjeldende for joik. Dette blir tydelig i informant Gáhtis 

fortelling. Jeg møtte Gáhti på bussen på vei hjem en dag. I dette tilfeldige møtet gikk 

samtalen over til å gjelde gamle dager og vokaltradisjoner i Tysfjord og Hamarøy. Vi pratet 

og var innom ganske mange temaer før hun fortalte at hennes far joiket til fjells. Jeg ble 

overrasket og glad over dette møtet med Gáhti og avtalte å besøke henne for å gjøre et 

intervju. Møtet med Gáhti på bussen er et godt eksempel på hvordan tilfeldige møter og 

samtaler har påvirket forskningen. Når Gáhti forteller meg historien i helhet, forteller hun om 

sine gode minner fra barndommen. I intervjusituasjonen forsøkte jeg å fokusere på joiken i 

mine spørsmål, men Gáhti fokuserer ikke på joiken i like stor grad. Med et nostalgisk smil 

formidler hun de gode minnene og følelsene. Det var godt å komme til fjells, det var godt å 

lytte til faren joike. Gáhti forteller at hun i dag setter seg på den samme plassen som de 

gjorde i hennes barndom, og gjør hennes barndoms opplevelser gjeldende i dag. På den måten 

kretser Gáhtis historie i all hovedsak omkring disse følelsene av et godt minne hun bærer med 

seg, og ikke omkring joiken som en selvstendig del. Dermed kan det sies ut i fra fortellingen 

at evalueringen som skjer under og i etterkant av joik er vesentlig når det gjelder forståelsen 

av joik som et sosialt fenomen, slik jeg viser i kapittel 2.2.2. 	

 Gáhtis relasjon til joik hadde ikke blitt etablert uten at faren hadde situert en situasjon 

hvor det var rom for å skue utover og å joike. Gáhtis opplevelse står slik i forhold til farens 

valg. Dermed kan historien også ses ut i fra farens perspektiv og farens forhold til joik. Fra 

farens side forteller Gáhti at han ikke joiket annet enn når han var til fjells. Og når Gáhti 

opplevde han joike var det når de fikk utsikt over områdene til fjells. Det gjør fjellet til et 

premiss for farens joik i motsetning til hverdagslivet, der han ikke joiket eller sang. Dermed 

er en relasjon mellom faren og fjellet synlig i fortellingen. Fra farens side er det altså fjellet 

som muliggjør joik. Dermed er farens relasjon til landskapet en premissgiver for Gáhtis 

opplevelse. Denne relasjonen får Gáhti ta  del i ved at hun observerer farens relasjon som 

videre skaper relasjoner hos henne. 	

 Fra Gàhtis historie viser at en relasjon mellom menneske og natur og landskap kan bli 

artikulert gjennom joik. Jeg vil med det hevde at joik må forstås i relasjon til naturen og til 

landskap. For å understreke dette forsøker jeg en nærmere analyse av farens joik. Gáhti 

presenterer joiken som et bruddstykke av en lengre joik. Jeg har oversatt den til norsk for å gi 

norskspråklige mulighet til innholdsforståelse: «skulle det ikke komme en del av solen/dagen 
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som er stor og vakker. Lålålå nånånånå». På lulesamisk er biejvve er ord som kan oversettes 

til både sol og dag. Faren joiker altså biejvve, om at han venter på noe stort og vakkert som 

skulle komme. Noe mer enn dette har jeg vanskeligheter for å skulle si om selve joiken. Jeg 

vil hevde ut i fra det at en annen innfallsvinkel er nødvendig for å forstå joik. Og hvis vi ser 

på bakgrunnen til farens joik er den at han har kommet til fjells, og det er til disse fjellene han 

får lov til å uttrykke seg. Slik blir fjellet og landskapet premissgivende og sentrale i Gáhtis 

relasjon til joik, og ikke joiken i seg selv.	

Det er ikke nytt i joikelitteraturen at naturen er en premissgiver for joik. 

Joikelitteraturen og joikerepertoaret fra hele Sábme (Sameland) viser at natur og landskap er 

og har vært en sentral del i samenes liv fordi natur og landskap har blitt til vuolle og det var i 

natur at juojgos ble til. Karl Tiren har gjort et forsøk på klassifisere joiker etter motiv. Her er 

det er klart flertall av joiker med blant annet natur-, kosmos-, dyre-, reinsdyrsmotiv (Tirén, 

1942:219). Jeg er ikke interessert i å klassifisere joik etter motiv. Poenget er å vise at natur og 

landskap alltid har vært, og kanskje vil være, viktig for joik, slik Gáhtis historie om joik 

viser. 	

 

6.2 Juojgos - en melodi mellom sorg og glede 
Sitásjaure er en undelig plass, med snøkledte, litt fjelltinder i nogen lignelse som en 

høne, utbredt med sine fjær for å dekke over. Å hvor skjønt det er å nyte denne 

naturskjønnheten i strålende vårværet, jeg måtte joikket.[…] 

Joikket er en melodi mellom sorg og glede. Melodien kom ut med Å tenk på gud i 

ungdoms år... Når jeg satt der kom jeg tenke på å, hvor lyggelig jeg var som i 

skapelsens nåde hadde fått den fullkommen legems krefter, og et sunt legeme, uten 

feiler. Og i dag fikk jeg være med. […] 

  

På Vingfjell skulle jeg kaste lasso på tamrein, men så glapp taket og reinen klatret i 

den skinnende varmen på en høyeste høgt tind. Og når jeg kom dit var der en løytnant 

varde der. Jeg satte meg for å speide. Tenk - jeg så alle fire hjørner. Og da joikket 

vemodige. Og jeg kom til de anskuelse at her er det land Norge som vi nu har fått 

igjen. Jeg la min svake og enslige armen på knoppen av staven, og med solbrent 

ansikt speidet jeg mot Lappland. 

 

- Ánndaris 
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De to tekstene ovenfor har jeg hentet direkte fra informant Ánndaris sine feltnotater fra hans 

tur som kjentmann for en lensmann på 1950-tallet i fjellene omkring Tysfjord og Hamarøy. I 

feltnotatene er det vakre skildringer om hvordan han oppfatter naturen. Han bruker et 

billedlig språk ved å blant annet sammenligne snødekte fjell med en høne. Ánndaris er 

dessverre død i dag, men er kjent som en mann som var mye til fjells. Han var blant annet 

dreng for en reindriftsutøver – som også joiket og hadde en egen joik – i områdene Tysfjord 

og Hamarøy. I et eldre intervju blir han spurt om joik(Samisk Arkiv). Ánndaris svarer at det 

ikke er så mye joik i Tysfjord og Hamarøy. Han forklarer at ”grensen stoppet” joik og at den 

med det ble hørt i Sverige og ikke i Norge, men at den likevel har kommet ”de siste årene, 

den har spredt seg”. Hva han sikter til med at den har spredt seg er jeg usikker på, men han 

antyder hvordan han oppfattet joikens plass. Han joiket selv, og hans skildringer fra 

feltnotatene gir verdifull informasjon om hvordan han brukte joik. I Ánndaris’ notater kan vi 

lese at natur og landskap er et premiss for joik i hans sitater. Han forteller at juojgos var et 

resultat av den vakre naturen rundt han, at hans nytelse av naturen resulterte i joik: ”Å hvor 

skjønt det er å nyte denne naturskjønnheten i strålende vårværet, jeg måtte joikke”. Spesielt 

interessant er hans beskrivelse av joiken som en ”melodi mellom sorg og glede”. Dette viser 

hvordan han legger sitt sentiment til grunn for joik. Dette viser, sammen med informant 

Gáhtis fortelling, at sentiment kan forstås som grunnlaget for juojgos. Ved å si at joik er en 

melodi mellom sorg og glede gir Ánndaris et bilde som er basert på et helt følelsesspekter. 

Når Ánndaris bruker følelser for å forklare utgangspunktet til joik viser han hvordan 

resultatet av dette kan være vilkårlig: «Joikket er en melodi mellom sorg og glede. Melodien 

kom ut med Å tenk på gud i ungdoms år...». Ánndaris fokuserer her på at joiken er sentiment, 

og resultatet av sentimentet er vilkårlig. Hvis en forståelse av joik som er sjanger er gjeldende 

for å diskutere joik, bryter Ánndaris grenser ved å trekke inn salmemelodier inn i hans joik. 

Dette brede spekteret av følelser blir det som best fanger opp budskapet om at juojgos og 

ármme burde forstås som sentiment. Disse sitatene går på den måten i mot det som blir 

skrevet om joik fra andre forskere, hvor joik først og fremst blir behandlet som fast repertoar 

med klare grenser innenfor en sjangertenkning. Det at en joikemelodi kan ha sitt opphav fra 

en salme vil heller ikke passe inn i en forståelse av joik som noe ”arkaisk” eller 

”opprinnelig”. Jeg påstår med det at Ánndaris har sentiment som utgangspunkt for 

joik/juojgos. Dermed kan joik forstås ut i fra et sentiment som kommer til i møte med natur 

og landskap: «Å hvor skjønt det er å nyte denne naturskjønnheten i strålende vårværet, jeg 

måtte joikket». Dermed kan juojgos forstås som relasjoner mellom landskap og sentiment slik 

som også informant Gáhtis far viser.. 	
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Ut i fra en slik forståelse får vi et innblikk i hvordan joik er et resultat av relasjoner 

mellom natur og mennesker. Gáhtis fortelling sier ikke mye om hvilken funksjon joik hadde 

for faren. Til gjengjeld, får joik flere funksjoner av informant Ánndaris. Én av funksjonene er 

blant annet det at joik blir brukt til å minnes. Informant Ánndaris bruker joiken til å minnes 

tilbake til okkupasjonstiden under andre verdenskrig og speider utover Lappland med det 

minnet: «Tenk – jeg så alle fire hjørner. Og da joikket vemodige. Og jeg kom til de anskuelse 

at her er det land Norge som vi nu har fått igjen.» At joik blir brukt å minnes er kjent fra 

samiske teoretikere. I teorikapittelet viser jeg blant annet til Valkeapää som skriver følgende: 

«Joiken ble brukt for å påkalle erindringer om en venn, og til og med for erindring av fiender. 

Land og områder» (Sitert fra Pollan, 1993:106).	

Ut i fra en relasjonsbasert forståelse av joik, altså joik som relasjoner mellom 

sentiment og natur, skal jeg videre se nærmere på naturen som premissgiver for joik. Ovenfor 

viser jeg hvordan sentiment er viktig i informanters historier, men jeg har til nå i oppgaven 

henvist til naturen uten å spesifikt gå inn hva slags forståelse informanter har til natur da det 

blir til joik. Hva ligger i forståelsen av naturen og landskap når Ánndaris i lykke takker for at 

han «hadde fått den fullkommen legems krefter, og et sunt legeme, uten feiler?». Hva kan 

joik si om menneskers relasjon til natur og landskap? 

 

6.3 Juojgos i relasjon til kosmos 
 

Anders var flink og i godt humør og joiket på sitt vis når han var alene. Når jeg var 

alene, gikk alene og sov ute i naturen joiket jeg på mitt vis. Vel og merke når ingen 

hørte på det. Da kom det en takkejoik til naturen. Den gjeve naturen, du verden hvor 

god den var.	

 

Du møter Gud i naturen på den måten at du ser alt han har skapt, og da joiker du glad 

at Gud har gitt meg alt dette her. Jeg begynte alltid joiken med Jubmel Áhttje (Gud 

Fader). Da joiket jeg det gode han hadde gitt. Du finner Gud lettere i naturen enn i 

sivilisasjonen. Og da gjør du en stille joik til Gud. 

 

 - Karl 

 
Dette er historien om min bestefar og hans bror som joiket til fjells. En historie som jeg ikke 

fikk høre før etter at min bestefar døde. Karl og hans bror Anders (min bestefar)  vokste opp i 

en reindriftsfamilie og fikk tidlig ansvaret for reindriften. Som en forlengelse av historien 
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ovenfor har jeg i ettertid fått høre at når de var ferdige med kalvmerking en sommer, så stilte 

noen av seg opp og joiket en takkejoik for at de hadde kommet seg velberget gjennom 

vinteren og at flokken hadde klart seg. Hvis reinflokken hadde klart seg godt gjennom 

vinteren var de sikret både inntekt det neste året. De hadde merket reinkalvene som sikret 

videre drift. Sitatene ovenfor er hentet fra et upublisert intervju med Karl som jeg har fått 

transkripsjoner fra, dermed vet jeg ikke hvilken kontekst som var bakgrunnen for sitatene 

ovenfor. Likevel viser sitatene og fortellingen en spesiell holdning til natur. 	

Naturen blir her i dette sitatet beskrevet som noe godt: ”du verden så god den var”. 

Opplevelsen av natur som noe som innehar en egenskap er dermed sentral i forståelsen av 

Karls sitater. Jorunn Jernsletten (2009) skriver i sin avhandling om relasjoner mellom 

mennesker og landskap at tradisjoner knyttet til landskap kan ha en religiøs eller åndelig 

betydning. Videre skriver hun at en relasjon mellom omgivelser, landskap og mennesker kan 

ses på som en relasjonell epistemologi der det handler om å bli kjent med og komme overens 

med omgivelsene (Jernsletten, 2009:167). Jernsletten skriver med det om relasjoner som går 

mellom mennesker og landskap hvor landskap kan ses på som et subjekt og som man alltid er 

innvevd i gjennom relasjoner. I følge Jernsletten kan det å takke naturen gjennom joik ha en 

religiøs eller åndelig betydning. Fra Karls sitater er denne forståelsen tydelig, han sier: «Du 

finner Gud lettere i naturen enn i sivilisasjonen», «da kom det en takkejoik til naturen. Og 

den gjeve naturen og du verden hvor god den var». 	

 Med Jorunn Jernsletten til grunn kan vi forstå alle mine informanters historier om 

bruk av juojgos i naturen å forstå som religiøse eller åndelige handlinger. Jeg forsøker her å 

se nærmere på relasjonen mellom menneske og natur som igjen artikuleres eller synliggjøres 

gjennom joik. Jeg forstår med det at en subjektforståelse av naturen er vesentlig i mine 

informanters fortellinger, og en forståelse av natur som el del av kultur må være en 

konsekvens av dette. For gjennom et møte med naturen og landskap gis det grunnlag for joik 

som kanskje det ikke inviteres til på andre steder. Informant Gáhti trekker fram sitt forhold til 

naturen da hun hørte sin far joike. Informant Ánndaris trekker fram minner om tidligere tider 

i sin fortelling mens Karl forteller om natur som et sted for takknemlighet og hvor man møter 

Gud. Det gjennomgående er at alle har en relasjon til naturen. For å forstå hvor viktig dette er 

for mange urfolk, også samer, så trekker jeg inn Wilson (2008) som skriver om relasjoner i 

forskning. Wilson viser hvor viktig relasjoner er blant urfolk for å skape sammenheng og 

relasjoner mellom mennesker og natur. Slike relasjoner er også viktige for land og områder. 

Wilson siterer det slik om relasjoner til land:  
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When you talk about the land and people and community and everything is related in 

that way. The only difference between human beings and four leggeds and plants is 

the shadow they cast (Wilson, 2008:87)	
 

Poenget til Wilson er at relasjoner mellom mennesker kan være lett å forklare og forstå 

gjennom blant annet slektskap, mens relasjoner mellom menneske og natur kan være 

vanskeligere selv om det i utgangspunktet ikke er en forskjell (naturen er også et subjekt). 

Dette fører videre til det Wilson kaller for spiritualitet. Wilson (2008) definerer spiritualitet 

som ens interne forståelse av kontakten med universet, deriblant land, kosmos, natur, 

mennesker osv. Det er i denne spiritualiteten at du finner relasjonen mellom mennesker og 

natur. Og det er i denne spiritualiteten at jeg forsøker å trekke fram relasjoner mellom 

mennesker, sentiment, natur og joik. Joik må forstås som noe relasjonelt som er knyttet i 

menneskers sentiment, som kan artikuleres på bakgrunn av relasjoner til natur og landskap. 	

Som vist i metodekapittelet gikk jeg til fjells etter en lang periode med intervjuer og 

samtaler med mennesker rundt meg om joik i Tysfjord og Hamarøy. Når jeg nesten var 

kommet på toppen opplevde jeg virkelig et behov for å uttrykke meg. Jeg ble overveldet av å 

kunne stå der å se på hvor mine forfedre har levd, midt i deres område. Da kom det til meg en 

joik, jeg begynte å joike der jeg sto å speidet. Den opplevelsen jeg hadde, opplever jeg nå 

som en artikulasjon av det jeg hadde fått høre av informanter, for det var første gang jeg 

opplevde at jeg hadde et sterkt behov for å joike. Det tror jeg var måte for meg å bekrefte den 

relasjonen jeg hadde etablert med joik. Jeg fikk opplevde det jeg hadde blitt fortalt om 

hvordan mine forfedre stilte jeg på bakketopper og joiket sine følelser. Der og da opplevde 

jeg en følelse av å ha forstått hvorfor de stilte seg på fjellene å joiket. Det tok en stund for 

meg å forstå det som skjedde på fjellet. Jeg tror ikke jeg forsto i det øyeblikket at jeg hadde 

gjennom intervjuer og samtaler knyttet relasjoner til menneskene jeg intervjuet, deres 

historier hadde vært med må bygge opp min relasjon til både forfedre, land og naturen, for 

denne relasjonsbyggingen resulterte i en joik. Og hvis min trang til å joike var en artikulasjon 

av relasjoner, kan også informanters historier forstås på samme måte. Uten joiken hadde ikke 

informant Ánndaris fått uttrykke sitt vemod over landet som hadde vært i krig og gleden av å 

ha et sunt legeme. Ánndaris hadde kanskje heller ikke fått uttrykke disse uten sitt relasjon til 

naturen og skapelsen. Uten å være til fjells med sin familie rundt seg, og uten farens relasjon 

til landskapet hadde ikke Gáhti opplevd sin far joike. Faren hadde ikke fått uttrykt seg uten 

relasjonen til natur siden han ikke joiket andre steder. Karl hadde ikke joiket en takkejoik til 

naturen uten at han hadde hatt en relasjon som grunnlag. 	
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Et sentralt poeng er hvordan historiene til Karl, Ánndaris og Gáhti alle er situert til 

fjells. Det er ikke unikt, men heller et fellestrekk for alle historier om joik i Tysfjord og 

Hamarøy. I åpningen av dette kapittelet har jeg lagt til et sitat fra en artikkel av Nils 

Jernsletten som nevner hvordan det joikes i naturen. «Også de læstadianske trosretninger 

fordømmer joiken som synd. Derfor er joiken henvist til ’privatlivet’, og til ødemarken» (Nils 

Jernsletten. 1978:113). Dette sitatet kunne godt ha vært en del av kapittelet hvor jeg 

diskuterer en usynliggjøring av joik, men jeg ønsker å trekke fram rollen det såkalte 

”privatlivet” og ”ødemarken” får som et fristed for joik og som gir rom for joik. En tydelig 

pekepinn på dette er historien til Piera som joiker i naturen med sin onkel. Det får rollen som 

fristed fordi en person er i naturen, og som fortellingene viser så gir nærheten til naturen et 

helt annet utgangspunkt for et menneske enn det skulle være i bygda eller et sted med andre 

personer. For det er i naturen at spiritualiteten blir artikulert og er å anse som lettere 

tilgjengelig, slik Karl sier: ”Du finner Gud lettere i naturen”. Dette kommer også frem når 

Gáhti forteller at faren ikke joiken hjemme, men mest til fjells. Videre er det er kanskje noe 

av dette Karl Tiren hadde forstått når hans i sine feltnotater fra Tysfjord skrev at han kan se 

joikene i fjelleneformasjonene. Og kanskje det er det Nils Aslak Valkeapää mener når han 

sier at joiken er et skritt i en annen verden, og det gjør den religiøs (Sitert fra Pollan, 

1993:106). Likefult kan det kanskje oppsummer slik Nils beskriver joik ”brukes til å uttrykke 

hva man minnes eller føler i øyeblikket” (Jernsletten, 1978: 118). 

 I dette kapittelet viser jeg hvordan natur kan forstås som en del av kultur. Jeg viser, 

ved å bruke Jernsletten (2009), hvordan mennesker kan forholde seg til natur med en 

forståelse av den som et subjekt som tilrettelegger for juojgos. Informanters historier gir et 

bilde av at naturen var eller er det viktigste stedet for joik. Hvis utgangspunktet er at joik ikke 

høres i Tysfjord og Hamarøy, slik min innledning viser, så kan relasjonen til natur være med 

på å gi svar til hvorfor det ikke høres. Hvis naturen er å forstå premissgiver for juojgos, da gir 

det kanskje svar på hvorfor joik ikke er offentlig i området. Joik må da ses i sammenheng 

med endringer i samfunnet, der i blant bosetningsmønster. Store deler av den samiske 

befolkningen i Tysfjord flyttet fra fjordene og ut til tettstedene slik beskrevet i kapittel 1.3. 

Ved å flytte fra fjordene og ut til tettsteder så forsvant så var ikke en tilstedeværelsen av natur 

like umiddelbar i hverdagen og dermed kan det forstås slik at juojgos ble igjen inne i fjorden 

og i naturen i motsetning til vuolle, som vil være tema for neste kapittel.  
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7 Vuolle  
I undersøkelsene mine av ord knyttet til joik var det mange blant mine informanter som ikke 

forsto hva ordet vuolle betydde. Jeg klarte heller ikke å forstå den klare forskjellen mellom 

juojgos og vuolle før informant Geira presenterte den for meg. Ut i fra det kan man trekke en 

slutning om at det ikke finnes vuolle i Tysfjord og Hamarøy. Det kan nok stemme at Tysfjord 

ikke lengre har en nyskapende tradisjon for å vuolle, og en tradisjon for juojgos er levende i 

større grad. Dette beskriver også Jannes i sin bok om samene i Sirges sameby: «Man kan 

endnu i Ensomhed underholde sig med sin egen Stemme og synge for sig selv blandt 

Renerne. Men den egentlige nyskabende Evne synes at være forsvundet» (Jannes, 1944:134). 

(I Jannes’ skrives ”joik” om til ”sang” i sin bok). Anders Nystø (1994) trekker et skille rundt 

1945 og sier at etter krigen kan det ikke sies å ha vært en joiketradisjon i Tysfjord. Likevel 

finnes det fortsatt vuolle i Tysfjord som er husket og ført videre fra generasjoner til 

generasjon. Jeg velger her, selv om ordet riktignok ikke brukes i utstrakt grad i Tysfjord og 

Hamarøy i dag, å bruke ordet vuolle da det gir føringer om hvordan de skal forstås i 

motsetning til ordet juojgos. Noen av disse vuolle hadde jeg kjennskap til da jeg begynte å 

jobbe med joik, mens andre var helt ukjente. 	

I tidligere kapitler viser jeg hvordan ármme og juojgos kan forstås opp mot et 

følelsesliv og i relasjon til naturen hos hver enkelt menneske. I dette kapittelet kommer jeg til 

å gå bygge på den teorien og se på enkelte vuolle som repertoar og forsøke å si noe om dem 

som repertoar og hva de formidler. Dette kapittelet ser jeg på hva vuolle fra Tysfjord og 

Hamarøy formidler, og hvilke funksjoner den kan inneha i tillegg til å være 

relasjonsbyggende.	

 

7.1 Vuolle som beretninger  
Det er kjent fra andre områder i Sábme at vuolle har mange funksjoner. Fra Indre Finnmark 

vet vi at vuolle (luohti som det heter på nordsamisk) er brukt til å minnes andre slik 

Turi(1987) og Valkeapää (Pollan,1993) viser. Det er på mange måter en representasjon av et 

objekt som blir joiket. Fra sørsamisk område vet vi at joik kan være fortellende, i en egen 

lengre form (Stoor, 2007). En av funksjonene som det i joikelitteratur ikke har blitt satt fokus 

på, er hvordan joiken kan fungere som en historisk dokumentasjonskilde. 	

Mange vuolle i Tysfjord har en beretning knyttet til seg som blir rammer for akkurat 

den vuolle. På den måten blir vuolle et bilde av samfunnet den lever i, både med og uten den 
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kontekstuelle rammen. Vuolle blir et bilde både på den tiden den ble skapt og på dagens 

samfunn. De lever altså ikke, som Gaski (1993) understreker, i et vakuum. De drar med seg 

fortiden inn i nåtiden og skaper en virkelighet blant oss i dag. Vuolle blir med det en måte å 

se seg tilbake på, samtidig som den former nåtiden. Et eksempel på dette er Káresuando 

vuolle.	

 

7.1.1 Káresuando vuolle 
Karesuando vuolle vil jeg anta det bare er et fåtall i Tysfjord som kjenner til. Jeg hadde ingen 

kjennskap til denne vuolle da jeg begynte på mitt masterprosjekt. Informant Biggi 

(Mikkelsen, 1999/2000) står som eneste kilde til denne vuolle. Káresuando vuolle, som er 

tittelen som informant Biggi bruker om denne vuolle, henviser til byen Karesuando som 

ligger midt på grensen mellom Sverige og Finland. 	

 

Várega gehtjastin ganjál tjalmij 

Ruoktot Gárasavvuna jalgga 

duobddágijda 

Ållo lollo lollo lolollo 

Fjellfolket så med tårer i øyne 

Tilbake på Karesuandos 

slettelandskap. 

Ållo lollo lollo lolollo.  

 

 I 1919 kom en ny reinbeitekonvensjon mellom statene Norge og Sverige som resulterte i at 

flere familier ble tvangsflyttet fra Karesuando(nordsamisk område) og sørover (Kalstad & 

Brantenberg, 1987. Omma, 2014). Informant Biggi plasserer denne vuolle til de som kom 

flyttende til de lulesamiske områdene Jokkmokk og Porjus. Selve teksten har ordet ruoktot – 

oversettes til hjem eller tilbake – som gjør at  teksten kan knyttes til nordliggende 

dialekter/språk i det lulesamiske området, og ikke til det språket som er i Tysfjord og 

Hamarøy i dag, hvor man ville ha uttrykt det med ruopptot. På bakgrunn av dette antar jeg at 

denne vuolle har kommet til Tysfjord gjennom den kontakten som har vært i mellom samene 

i Tysfjord og Hamarøy, og samer på svensk side. 	

 Denne vuolle kan altså ses på som en kommentar på tvangsforflytningen og hvordan 

de tvangsforflyttede – várega (fjellfolket) – opplevde dette. Vuolle forteller om dette i 

tredjeperson, altså om de og ikke oss, og er med det å anse som en vuolle fra de som allerede 

holdt til i området rundt Jokkmokk eller Pårjus da tilflytterne kom. 	

Denne vuolle handler da om denne forflytningen og hvordan fjellfolket opplevde å 

måtte forlate det området de holdt til i sett i fra andres øyne. Akkurat dette poenget vil jeg 

holde for å være vesentlig i denne vuolle. På svensk side skilles det i dag mellom om man 
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stammer fra  fastboende(iemeårro) eller fra nordfolk(nuorttaålmmo) som kom flyttende 

(Omma, 2014). I Karesuando vuolle uttrykkes dette med å referere til dem som várega. Hvis 

det dras skillelinjer mellom hvilken slekt man tilhører, er denne joiken et bilde på hvordan det 

ble lagt et skille mellom slektene som kanskje fortatt består. Dette kommer til syne i bruken 

av tredjepersons form i vuolle.	

Fra teksten får vi vite at de så tilbake til hjemtraktene med tårevåte øyne. Denne 

perioden med tvangsforflytninger førte til store omveltninger for alle de som drev med 

reindrift, ikke bare de som ble tvangsforflyttet. De som allerede drev med reindrift, måtte 

gjøre plass til de som kom flyttende sørover. Bakgrunnen for denne vuolle er en historie som  

skapte store endringer i reindriften. Dette uttrykkes ikke direkte i joiken, men subtilt i vuolle 

uttrykkes det at de så seg tilbake og gråt. Den beretter med det i hovedsak ikke om hvordan 

tvangsflyttingen skjedde, men mer om konsekvensene og hvordan de opplevde å måtte forlate 

sine reindriftsområder. Gaski (2004) behandler joiker som har et skjult iboende budskap, som 

fungerer som dobbeltkommunikasjon hvor et budskap er ment til utenforstående, men 

samtidig er det et helt annet budskap i joiketekstene som er ment for de som forstår kodene 

og er insider. Ovenfor har jeg gjort rede for noen av disse budskapene, blant annet skillet som 

gjøres mellom oss og dem. 	

Videre er det et poeng at vuolle uttrykker traumaet knytte til å bli tvangsforflyttet fra 

det området hvor familier har drevet i flere generasjoner. Den uttrykker altså tilhørighet til 

land, noe som er viktig i en samisk virkelighet. Jeg har fortalt tidligere om hvordan 

informanter Piera og Karl joiker når de ser sine egne områder og får anledning til skue over 

de. Ved å bli fjernet fra sitt område og komme til et nytt område dras man bort i fra disse 

relasjonene.  

Denne vuolle har da flere nivåer av uttrykksplan som jeg har vist ovenfor. Samtidig 

kan den forstås som ren historisk dokumentasjon. Samisk litteraturhistorie har en historie på 

omtrent 100 år. Den første samiske romanen ble skrevet av Anders Larsen i 1912. Det gjør at 

samisk skriftlig historiefortelling og historiedokumentasjon er kort. I samisk kultur finnes det 

en tradisjon med sagn, eventyr, ordtak og gåter. I mangelen på samiske skriftlige historiske 

kilder er det misjonærers nedtegnelser og beskrivelser som er det eneste tilgjengelig. I denne 

sammenhengen kan nedtegnelsene til den nordnorske høvdingen Ottar være et eksempel. 

Problemet med disse er at det ikke er fra samisk hold det berettes. I mangelen på skriftlige 

kilder kan man undersøke joiketradisjonen og joiketekster etter dokumentasjon og beretning 

etter skildringer fra samisk hold. Karesuando-vuolle er i denne sammenheng et eksempel på 
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hvordan joiketekster blir verdifulle kilder som behandler store dramatiske hendelser fra et 

samisk perspektiv.  

Forståelsen av at joik er historisk dokumentasjon tror jeg har vært en del av denne 

vuolle fra den ble til og fram til i dag. For ikke bare å anse som historisk dokumentasjon, men 

også i mellom mennesker blir den en måte å fortelle om og behandle historiske hendelser. 

Johan Turi kaller joik «minnenes kunst» (Turi, 1987) og med det setter han joiken inn i en 

funksjon hvor både folk og hendelser inntar en sosial rolle gjennom å bli husket. Slike 

historiske hendelser vil leve og bli husket så lenge joiken lever og blir joiket. Ved å joike om 

hendelsen blir det formidlet kunnskap om hendelser mellom personer. Joiken får da en 

tydelig rolle som kunnskaps- og erfaringsformidler hvor erfaringer fra tvangsforflytningen 

deles mellom mennesker. 

 

7.1.2 Haŋŋá og Ánndaris Pávllo 
Joik med dens virkelighetsskapende og erfaringsdeling funksjon er viktige i Tysfjord og 

Hamarøy i dag. Selv om samfunnet og kulturen har endret seg, og vuolle – en nyskapende 

tradisjon med i Tysfjord og Hamarøy hevdes å være borte (Nystø, 1994), så deles fortsatt 

historier om bruk av joik fra tidligere tider. De er fortsatt med på å skape virkelighet og 

erfaringer enda i dag. I denne sammenhengen er joiken Haŋŋá (Fuglen havelle, Clangula 

hyemalis) og joiken til Ánndaris Pávllo særlig framtredende. Dette er to vuolle som ble tatt 

inn i barnehage og skole på 1990-tallet. Særlig Haŋŋá har blitt en del av et standardrepertoar 

og er godt kjent blant de fleste samer gjennom den eksponeringen. Ut i fra den eksponeringen 

disse vuolle har fått gjennom skole og barnehage, har en del av joikekulturen i Tysfjord blitt 

vitalisert og ivaretatt. Dette kom til syne da jeg spurte mine eldre informanter om de kjente til 

disse to vuolle. Enkelte poengterte at de bare hadde hørt de gjennom deres barnebarn som 

gikk i den samiske barnehagen. Sammen med Haŋŋá blir Ánndaris Pávllo holdt for å være en 

rest etter en sjøsamisk joiketradisjon i Tysfjord. De har begge et konkret sagn knyttet til seg. 

Sagnene er samlet inn av Qvigstad (1929).  
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Ánndaris Pávllo 

Ánndaris Pávllo, Ánndaris Pávllo 

Tjáledij Vestasjjiekkev 

Ruodnán ja visskadin. 

 

 

 

Ánndaris Pávllo,  

Ánndaris Pávllo 

Pløyde vesthavet 

Grønt og gult.  

 

 

Sagnet om Ánndaris Pávllo er fortalt i 1894 av en Risstin Jonsdatter som er født i Musken, 

Tysfjord. Sagnet fra Qvigstad (1929) forteller om Ánndaris Bávva (Paul Andreassen) som 

hadde seilt til Bergen med jekt. Han blir forsinket i Bergen ettersom han hadde brekt seilet. 

Konen som venter på mannen hjemme, er ”trollkyndig” (Noajdes áhkká). Hun setter seg på 

Kjøpsvikfjellet, i Tysfjord, med håndrokkteinen og joiker han hjem. Hun lar jekta seile så fort 

at sjøspruten står foran den - grønn, gul og blå - og hun roper til ham at han ikke skal være 

redd, for han vil være hjemme om tre dager (Qvigstad, 1929:521).	

 Sagnet om Haŋŋá forteller om en mann som skal sammen med konen ned til vannet 

for å svømme, men da de kommer ned til vannet forsvinner konen i vannet. Mannen drar 

tilbake til gården og hører at kua rauter og ungen skriker. Så oppdager han en havelle som 

svømmer ute på vannet og forstår at det er konen som er blitt forvandlet til fuglen havelle. 

Mannen roper og roper, men får ingen respons. Da setter han seg ned ved vannkanten og 

joiker så fint han kan til havella at den må komme på land.	

I Tysfjord deles disse joikene og sagnene fremdeles i dag, og det er her den har sin 

virkelighetsskapende rolle. Hver sommer er det en fotballcup i Musken i Tysfjord, over en 

helg. Det har vært et samlingspunkt for samene i Tysfjord og Hamarøy i flere tiår. På cupens 

siste kveld samles mange rundt et bål i en lavvo. Her blir det blant annet fortalt historier, 

skrømt, eventyr og sagn. Som en del av dette blir også Haŋŋá og Ánndaris Pávllo delt. En 

forteller deler først sagnet før selve vuolle blir delt. Slik får sagnet en sentral plass i 

framføringen. Det er i formidlingsform lik det som Gaski (1993) og Stoor (2007) etablerer 

som en episk joiketradisjon hvor en beretning er en vesentlig del. Både tale/beretning inngår i 

Haŋŋá 

Ha-a-a haŋŋá, haŋŋá 

Haŋŋá boade gáddáj 

Mánná tjierru, gussa muhku 

Haŋŋá boade gáddáj 

Ha-a-a haŋŋá boade gáddáj. 

	
Ha-a-a havelle, havelle 

Havelle kom til land 

Barnet gråter, kua rauter 

Havelle kom på land 

Ha-a-a havelle kom på land 
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joiketradisjonen, i tillegg til selve joiken. Stoor understreker viktigheten av beretningen i en 

slik episk joiketradisjon. Slik sagnene blir fortalt i Tysfjord og Hamarøy varierer de nok i 

lengde og i detaljrikdom etter som hvem som forteller, men siden det ikke er en nyskapende 

tradisjon kan den  ses på som en ”standardisert” formidling av sagn og joik. Likevel deles 

joiken sammen med sagnet og er med det én enhet og noen paralleller kan dras mellom den 

og joiketradisjonen behandlet av Stoor og Gaski. 	

Rent konkret til Haŋŋá har jeg ovenfor gitt innblikk i hvordan sagnet kan fortelles 

rundt bålet, men den versjonen av sagnet jeg har referert ovenfor kan ses på som en annen 

versjon enn den som er opptegnet av blant annet Qvigstad. Jeg skriver her sagnene i flertall, 

det vil si at det finnes flere ulike versjoner av sagnet hvor noen blir forvandlet til en havelle. I 

følge Qvigstads nedtegnelse av sagnet er joiketeksten som følger:  

 

Haŋŋá, oabbám, mánná tjierru 
gussa muhku, gájttsa mehku, sávttsa behku.(Moderne ortografi) 
 
Havelle, min søster, barnet gråter, kua brøler,  
geita mekrer, sauen breker”. (Qvigstad, 1929:496) 
 

I en annen versjon av Annukka og Samuli Aikio (1982) er det en tekst hvor joikeren joiker 

som en havelle:  

 

Kjære søster, kjære søster anga anga! 

Din kjære bror sørger, anga anga! 

Din kjære mor gråter, anga anga! 

De vesle kavlene skriker, anga anga! 

Kyrne melker blod, anga anga! 

Kom i land, kom i land! 

(Aikio, 1982, sidetall ukjent) 

 

Felles for alle versjonene av sagnet er en bønn om at havellen må komme til land fordi kua 

rauter og barnet gråter. I den beretningen om Haŋŋá som fortelles i Tysfjord og Hamarøy blir 

joiken presentert til sist. Mens i versjonene til både Qvigstads og Aikios får joiken plass midt 

i fortellingen. Dette gir antydninger til at denne joiken kan ha, og fortsatt inngår i en episk 
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joiketradisjon hvor beretningen har en like sentral del som joiken uavhengig av rekkefølgen 

mellom sagn og joik..  

Sagnet om Haŋŋá handler om å bli forvandlet om til noe annet, eller å bli byttet med 

underjordiske. Kanskje representerer forvandlingen noe annet, kanskje konen egentlig hadde 

forlatt mannen. I Qvigstads versjon må mannen søke hjelp hos luhták, konen til 

eventyrskikkelsen stállo (Trollet). Mannen får hjelp og konen kommer tilbake. Men det er det 

et godt eksempel på hvordan dramatiske hendelser blir i en samisk virkelighet blir forklart 

ved hjelp av det som kan bli kalt for ”overtro”.  

I likhet med Karesuando-vuolle forteller Haŋŋá og Ánndaris Pávllo historier. Hver gang 

de joikes deles kunnskap om at det i Tysfjord og rundt Kjøpsvik bodde kvinner som kunne 

mer enn andre. Det deles kunnskap gjennom joikene og er dokumentasjon på at også samer 

reiste på jektefart til Bergen. Samtidig deles det erfaringer om hvordan en mann ikke klarer 

seg uten konen og at han trenger hjelp til å drive gården. Slik drar joiken fortid inn i nåtid og 

vi som lyttere får enda mulighet til å relatere oss til sagnene og joikene.  

 

7.1.3 Tjierrek-Iŋŋgá 

	
 
Bildet er hentet fra boken lærebok om musikk (Brunsvik et al., 2000:275) kapittel 7 hvor Ola 

Graff skriver om joik. Det er den eneste transkriberingen av vuolle fra Tysfjord og Hamarøy 

som jeg kjenner til.3  

Joik kan ses på som antydningens kunst. Ovenfor har jeg skrevet om joiker som 

ganske direkte forteller en historie, eller har en iboende beretning. Det finnes også vuolle som 

er mer indirekte og antydende Mens de som kjent med antydningers måte og form kan forstå 

tekstens budskap og tolker den etter sin kjennskap til joikekultur og språk, vil teksten være 

																																																								
3	Denne er transkripsjonen går i moll, men slik jeg kjenner joiken går den i dur (høyt tredje trinn) med trinnvis 
nedgang(f#-e-d) til grunntone som start. Jeg legger denne som en del av oppgaven for å gi lesere et mulighet til 
å skape et lydlig eksempel på joiketradisjon, men jeg argumenter i denne oppgaven for at joik må forstås sosialt. 
Dermed vil ikke et representasjon av joik i transkribert form være en representasjon som innehar det 
perspektivet.	
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fremmed og ukjent for de uinnvidde. Gaski (1993:19) viser til Nils Jernsletten (1978) som 

skriver at det er disse antydningene som gjør en joiketekst spennende og underholdende. I 

Tysfjord og Hamarøy finnes det flere av tekster som har et budskap hvor blant annet god 

kjennskap til lulesamisk, både ord og uttrykk blir en forutsetning for å forstå innholdet. Én av 

disse er vuolle til Tjierrek-Iŋŋgá, Inga i fra plassen Tjierrek:	
 

Tjierrek-Iŋŋgá bållå várddá 

Tjierrek-Iŋŋgá njuorro gå bæsoj 

Tjierrek-Iŋŋgá manáj mæssuj 

Tsåkkåj Gádi måttsobåvsåjt. 

 

 

Versjon 2	 
Tjierrek-Iŋŋgá muohto fávrro  

Tjierrek-Iŋŋgá njuorro gå bæsoj 

Tjierrek-Iŋŋgá bållå várddá 

Tjierrek-Iŋŋgá manáj mæssuj 

Ja tsåkkåj Gádi måttso båvsåjt 

 

Dette er vuolle til Tjierrek-Iŋŋgá, av slekten Gælok, som ble diktet av Nils Knuttso4 

(Mikkelsen 1999/2000). Nils Knuttso skal ha fridd til Tjierrek-Iŋŋgá, men ble avvist. Knuttso 

skal ikke ha vært den eneste som fridde, for Tjierrek-Iŋŋgá skal ha hatt mange friere, og 

mange av disse ble forsmådd (Nystø, 1994:10). Informant Biggi forteller at Tjierrek-Iŋŋgá 

som ung dro til Sverige og møtte Áluovt-Biehtár. Hun skal ha blitt gravid med datteren 

Sunná, før hun igjen dro tilbake til Norge. Kjæresten Biehtár fulgte etter henne og de giftet 

seg, før de sammen flyttet til Áluokta, Sverige (Nystø, 1994). Men før hun giftet seg med 

Áluovt-Biehtár og flyttet til Sverige, skal hun altså ha blitt fridd til av Nils Knuttso. 

Informant Biggi (Mikkelsen, 1999/2000) legger historien om Tjierrek-Iŋŋgá til grunn, 

og forklarer hun antydningene i joiketeksten. I teksten kommer det fram at Tjierrek- Iŋŋgá 

var barmfager. Informant Biggi forklarer at dette viser til at hun var gravid. Også frieriet fra 

Nils-Knuttso kommer til syne i tekstens siste del der Tjierrek-Iŋŋgá tar på seg buksene på 

																																																								
4	Nystø (1994) skriver at det skal det være Oaskár Soabbat som diktet denne vuolle, men informantene Biggi, 
Risstin og Siggá bekrefter at det var Nils Knuttso.		

Tjierrek Iŋŋgá, barmfager 

Tjierrek Iŋŋgá, rak som vidje 

Tjierrek Iŋŋgá dro til messen 

Tok på seg Gáhti sine vrange 

bukser. 

	

Tjierrek-Iŋŋgá, vakkert ansikt 

Tjierrek-Iŋŋgá, rak som vidje 

Tjierrek-Iŋŋgá, barmfager 

Tjierrek-Iŋŋgá dro til messen 

Og tok på seg Gáhti sine vrange bukser 
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vranga, noe som antyder at hun motsatte seg et giftemål med Nils Knuttso. Det kan vi forstå 

fordi buksene skal ha tilhørt Gáhti. Gáhti kan forstås som en doarek. En doarek er en som 

motsetter seg eller er negativ til et giftemål. Med Gáhti som doarek gifter ikke Tjierrek-Iŋŋgá 

og Nils Knuttso seg. 	

En lignende vuolle om en Tjierrek-Iŋŋgá er også beskrevet av Elly Jannes (1944).  

I boken står følgende tekst:  

 

Tjerik Inka pållå varta 

Tjerik Inka muoto fauro 

Tjerik Inka vieka sveriki 

Åsti kuokta kåle-maile 

Ja kuokta silpa-ave 

 

Kitus tale så tal Tjuolta 

Pajetusa Härrav 

Kå Tjuoltai neita påti 

Pånta kietai sisa. 

 

 (Jannes, 1944:135) 

 

 Denne teksten har samme melodi som den informant Biggi joiker, og Jannes’ versjon blir 

joiket på opptak av blant annet Nils Petter Rassa og Lars Gruvvisare (opptak fra Uppsala ved 

Institutet för Språk och Folkminnen. ULMA Gr 867 A:01).  Nils Petter Rassa, som er kilden 

til Jannes, forteller om vuolle at den handler om en norsk lappepike som diktet denne selv 

etter å ha blitt avvist av sin norske kjæreste. Etter å ha blitt avvist av den norske kjæresten 

giftet hun seg da med Áluovt-Biehtár. «…Vemodet i hendes Vise lever, skønt hun selv 

forlængst har forsonet sig med Tilværelsen.» (Jannes, 1944:136).	

Det er tilsynelatende to helt forskjellige historier som ligger bak denne vuolle, men 

bak begge historiene ligger det en handling der friermål og avvisninger er sentrale. Begge 

versjonene av Tjierrek-Iŋŋgás vuolle starter med henvisningen til at hun er gravid (Bållå 

várddá) og begge forteller om hvor  vakker hun er. Etter beskrivelsen av Tjierrek-Iŋŋgá blir 

tekstene helt ulike. Den svenske versjonen (Jannes, 1944) går over fra disse antydningene om 

graviditet til å fortelle om når hun var i Sverige og kjøpte sølv. Deretter forteller den at 

slekten Tjulldá skal takke Herren fordi deres datter giftet seg med rikfolk. I dette 

Oversettelse fra Jannes (1944): 

Tjeriks Inka havde en flot Holdning 

Tjeriks Inka havde et smukt Ansigt 

Tjeriks Inka løp til Sverige 

Købte to Guldspænde 

Og to Sølvbælter 

 

Tjuolta maa altsaa 

Takk Herren i det Høje 

Fordi Tjuoltarnes Datter 

Kom i Rigmands Hænder. 
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fremkommer en logisk brist i vuolle. Hvis det skulle handle om samme Tjierrek-Iŋŋgá som 

den norske versjonen, er hun datter av Gælok, og ikke av Tjulldá. Denne henvisningen til 

forskjellige slekter hentyder at det kan være snakk om to forskjellige Iŋŋgá som bodde på 

Tjierrek. For den eneste Inga av slekten Tjulldá giftet seg nemlig til slekten Vaddnem. Etter 

det ble hun kjent som Kalstad-Iŋŋgá. Hvordan sammenhengen mellom de to ulike versjonene 

jeg har presentert er, vet jeg ikke. Siden dette blir spekulasjoner gjør jeg ikke annet enn å 

påpeke denne logiske bristen ved forskjellene uten å konkludere. Uansett handler begge 

versjonene om å bli forsmådd. Det er ikke umulig at vuolle har fått to forskjellige historier alt 

ettersom hvem som har joiket den. 	

Uavhengig av hvordan man tolker disse historiene og joiketeksten så er det kanskje 

ikke meningen vi skal komme til noen form for konklusjon om hvordan forholdet egentlig 

var. Vi får et lite innblikk i forholdet mellom Iŋŋgá og friere gjennom joiketekstens bruk av 

subtile vendinger. Det må anses som sentralt i denne vuolle siden det er med på å skape en 

spenning for lyttere og videreformidler et kjærlighetsdrama fra Tysfjord.  

 

7.2 Bilder på et hverdagsliv 
Hvis vi går tilbake til Nils Jernslettens teori om at joik er et uttrykksmiddel i hverdagen 

(1978:118), har jeg vist tidligere hvordan ármme og juojgos fungerer som to uttrykksmidler i 

informanters hverdag. For å følge Jernslettens teori kan det spørres om hva vuolle (de joikene 

som har inntatt en fast form og er tradert) forteller oss om et hverdagsliv. Utgangspunktet her 

er at vuolle er overlevert fra tidligere generasjoner. Vi i liten grad har mulighet til forstå 

årsaker og relasjoner som danner utgangspunktet for vuolle siden de ble skapt av 

enkeltpersoner som ikke lever i dag, men jeg tror at ved å se på hva de kan fortelle oss om et 

tidligere hverdagsliv, kan fokuset snus til å se på hvilke relasjoner det skaper for oss som 

leser og hører joiketekstene i dag. De kan heller ses på som muligheter til å danne nye og 

sterkere relasjoner mellom mennesker, forfedre, følelser og kanskje reindriftskultur og 

fiskekultur. Dette kan ses på som en forlengelse av diskusjonen om joik som historisk 

dokumentasjonskilde.  
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7.2.1 ”Gæhttjit dajt boahttsujt” og ”gieres Ánátjam” 
Reindriften i Hamarøy og Tysfjord har vært en sentral næring, både som bi-næring og 

hovednæring for den samiske befolkningen. Den lokale reindriften i Tysfjord og Hamarøy ble 

imidlertid avviklet etter andre verdenskrig (NOU 2007:14, del 8). I mitt masterprosjekt har 

jeg fått høre små bruddstykker fra glemte joiker. Noen av disse kan knyttes til reindriften. Ett 

av disse bruddstykkene som kan knyttes til reindrift er det Sunná Kurák, gift Gælok/Pedersen, 

som joiket. Denne strofen av tekst er å forstå som et bruddstykke av en lengre joik med en 

egen melodi.	

 

Gæhttjit dajt boahttsujt ma guodudin gietjedis duoddarin…	
	
Se de reinene som beitet på endeløse vidder… 

 

Sunná vokste opp i en reindriftsfamilie som ble bofaste i Tysfjord. Faren til Sunná, Ábmut 

Kurak (f.1830) hadde rein på Råssenjárgga, Hellmofjorden. Mens de bodde i områdene 

Råssenjárgga ble Ábmut syk. Samtidig omkom en stor del av flokken der på grunn av dårlig 

beite. Ábmut døde av kreft i Tjieloabme 60 år gammel. Søsteren til Sunná, Tjierrek-Anne, 

fikk i oppgave å dra til fjells for å se til reinen. Der fant hun bare 60 rein som hun da ledet 

østover. Om denne joiken kan knyttes til historien om hvordan en stor del av flokken gikk 

tapt på grunn av ismark eller til flyttingen østover, vet jeg ikke, men historien danner et 

bakteppe for hvordan Sunná med sin tilknytning til reindriften, joiket reinen som beiter på 

endeløse vidder.	

Et annet bruddstykke av en joik som jeg har blitt kjent med, er joiken til en ukjent 

person som går under navnet ”gammel-Vaddnem”. Slekten Vaddnem har drevet med rein i 

Hamarøy og Sørfold i flere generasjoner. Informant Risstin oppgir Per Knuttso, 

lappeoppsynsmann, som kilde til denne joiken. Teksten virker for meg å være en del av en 

beretning om noe som er fint og vakkert, adressert til Ánná. Det gir en beskrivelse av 

reinflokken og at den beiter oppe på Kråkmotinden i Hamarøy. 

 

Gieres Ánnátjam. Vuojná gåk ællo/biedjis hiergge bálgat Skilkátjåhkå nanna…	
 
Min kjære Ánná. Ser du hvordan reinflokken/den hvite reinoksen vandrer på 
Krokmotinden…	

 

Det første bruddstykket om reinen som beiter på endeløse vidder har også samme vinkling på 

teksten. Begge tekstene blir med det joiker som tar sitt utgangspunkt i å observervasjon av 
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rein. Å observere naturen og landskapet står sentralt også i historiene til Gáhti og Ànndaris. 

Ánndaris stiller seg på en fjelltopp og skuer mot alle fire verdenshjørner og joiker, mens 

Gáhti’s far skuer ut mot fjellområdene mens han joiker om biejvvebielle. Disse historiene er 

situert i de øyeblikk hvor observasjon står i sentrum. I det lulesamiske språket finnes ordet 

várdudallat som betyr å ta seg tid til å skue utover, og det gjerne litt lengre tid. Joiketekstene 

og fortellingene presentert viser at disse øyeblikkene er viktige. Det er et øyeblikk hvor det 

tas tid til beskue, og å joike det som blir beskuet. 	

Begge joikene gir bilder av hvordan reindrifta er, og var, en del av hverdagen til mange 

samer og hvordan dette hverdagslivet er blitt en del av joikerepertoaret i Tysfjord og 

Hamarøy. Det forteller også om hvordan man gikk til fjells; Det var viktig å ta seg tid til å 

observere, ta til seg alle inntrykk og kjenne på følelser. Og hvis ikke dette hadde vært et 

viktig øyeblikk for mennesker tror jeg ikke det hadde blitt til joiker i det øyeblikket – 

várdudallat – og det som ble observert må ha vært ha vært vakkert for joikerne.	

 

7.2.2 Tjieloam-Bávva 
Det er ikke bare i reindrift og observasjon som blir skildret gjennom joikene, også fiske er en 

del av det repertoaret som finnes i Tysfjord. Joiken Tjieloam-Bávva blir satt til etter andre 

verdenskrig og forteller om en Paul som fisker uer i Hálláluokta. Informant Biggi 

(Mikkelsen, 1999/2000) forteller at denne joiken/sangen kom til mens man gikk med skøyte 

inn og ut av Hellmofjorden i Tysfjord. Den er kjent blant mange av mine informanter. Biggi 

forteller at denne ble framført mens de gikk med skøyta forbi Hálláluokta. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Tjieloabme – Paul i Hálláluokta 

Hallali og hallalo 

Fisket uer i Hálláluokta 

Hallali o hallalo 

 

Tjiellum-Bávva dro garn 

I Hálláluokta hállála 

Fikk uer i Hálláluokta 

Hallali o Hallala	
	

Tjieloam-Bávva Hálláluovtan 

Hálláli ja hállálo 

Hágajt bivtij Hálláluovtan 

Hálláli o Hállalo 

 

Tjiellum Bávva viermijt giesij 

Hállaluovtan hállala 

Oattjoj hágajt Hálláluovtan, 

Hállali o hállala 
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Om bord på skøyta stemte alle i denne melodien og at teksten ble til mens de sang den, som 

ren underholdning. I denne teksten joikes det om Paul i fra Tjieloabme som fisket uer i 

Hálláluokta, og blir med det en skildring på uer-fisket på samme måte som reindrifta blir 

vitnet om i andre joiker. Jeg har ikke informasjon om hvorfor akkurat Tjieloam-Bávva ble 

joiket.	

Informant Biggi bruker ordet lillardit når hun forteller om denne joiken/sangen. Ordet 

betyr, i følge Biggi, å gjenta et refreng i det uendelige til kjedsommelighet. Lillardit var blant 

ordene jeg hadde størst problemer med å finne en forklaring i mitt arbeid. Det har resultert i 

at jeg ikke har klart å skape en relasjon til dette ordet. En av grunnene til dette er at informant 

Biggi har sin forklaring på ordet, mens andre forklarte meg  lillardit betyr å ”kvitre som en 

fugl”. Det finnes ingen nomenform til dette ordet. Det vil si at man ikke kan snakke om én 

lillardit som det kan snakkes om for eksempel én joik, én sang. Dermed forteller ordet 

lillardit noe om hvordan en vuolle framføres. Det kan i følge mine informanter da forstås som 

å gjenta noe i det uendelige, eller å kvitre som fugl. Når det gjelder funksjon viser informant 

Biggi til at Tjieloam-Bávva fungerte som ren underholdning. Joiken skulle underholde 

menneskene om bord på en skøyte. 	

I kapittelet om joiken Ánndaris Pávllo og Haŋŋá skriver jeg at joiker er med på å formidle 

kunnskap og historier fra generasjon til generasjon. Jeg påstår i åpningen til dette kapittelet 

om at joiker ikke bare kan ses på som rester fra tidligere tider, men at vi må se på hvilke 

muligheter de har for å skape nye relasjoner i dag. For å utdype dette å ønsker jeg å fortelle 

om hvordan jeg har jobbet med de to bruddstykkene av joiker som jeg har vist ovenfor. Min 

instinktive reaksjon når jeg fikk høre om disse bruddstykkene var en glede over at jeg hadde 

blitt fortalt om disse. Da jeg skulle til å begynne arbeidet med disse to joikene innså jeg fort 

at mangelen på helhet ville begrense min mulighet til å jobbe med dem. Dette endret seg fort 

da jeg spurte min onkel om hvem Sunná og ”Gammel-Vaddnem” var. Det jeg ble fortalt om 

personen Sunná, min oldemor, og hennes historie om at hun joiket om rein på endeløse 

vidder, har vært med på å skape en relasjon mellom meg og henne. Det dannet seg altså en 

relasjon til min oldemor som ikke var der tidligere. Videre gikk det opp for meg at det er en 

dramatisk hendelse for en reindriftsfamilie å miste en stor del av flokken, og det satte hele 

vuolle i et nytt lys for meg. Jeg fikk et bilde av min oldemor som gjennom joiken forteller om 

hvor vakkert det er å beskue en reinflokk som beiter fredelig på viddene. Dette bildet ble en 

kontrast til historien om hvordan en hel reinflokk kan dø som følge av uår, samtidig som en  

forelder dør.  Slik blir vuolle gjort relevant for i dag og relasjoner styrket og samtidig drar de 

inn tidligere tid og gjør at vi får en speiling av hvordan et hverdagsliv var.  
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7.3 Oppsummering – joiketerminologi 
I de tre foregående kapitlene diskuterer jeg ármme, juojgos og vuolle. Jeg innleder en 

diskusjon om dem med å vise til at det lulesamiske språket innehar begreper som viser til 

vokale uttrykksmåter. Jeg viser med det hvordan joiketerminologi kan være nøkler til å forstå 

joikekulturer og være med på å plassere joik samfunnet. Jeg argumenterer med det for at alle 

disse begrepene kan kalles for juojgga/joik, hvor joik blir et begrep som blir brukt for å vise 

til en samisk vokaltradisjon i sin generelle form. Det får den konsekvensen at en diskusjon 

om joik på norsk mister muligheter for å forstå iboende nyanser i samisk joiketerminologi. Et 

eksempel på dette kan være det Jernsletten (1978:113) som skriver om sorg fra sørsamisk 

område. Jernsletten skriver om en sørsame som hørte sin bestemor joike sin mann i flere 

dager etter hans død i sorg og lengsel. Historien til Jernsletten fra sørsamisk område skjer – 

som ármme i Tysfjord – i tiden etter dødsfall og kan sies å være en representasjon av sorg. 

Og som ármme har sørsamiske joiketradisjoner en funksjon hvor sorg også uttrykkes 

gjennom joik. Vokaluttrykk som omhandler sorg er som vist kjent fra andre samiske områder. 

Siden diskusjonen om et sørsamisk sorguttrykk har blitt gjort på norsk, så synliggjøres ikke 

språkets distinksjoner som kan være med på å vise og veilede vår forståelse av et samisk 

vokaluttrykk.  Det samme vises i Jannes’ (1944) beskrivelser av joik. Selv om det hun skriver 

om er joik, så skriver hun konsekvent om samisk sang.  

Å skulle beskrive joik med samisk terminolgi gjelder helst begrepene ármme og juojgos, 

for tilsvarende ord for vuolle er kjent fra andre områder og er godt inkludert i beskrivelser. 

Vuelie på sørsamisk, luohti på nordsamisk og leu’dd på skoltesamisk.   
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8 Samlet oversikt over joik 
En del av problemstillingen min har vært å spørre hva som finnes av joik i Tysfjord og 

Hamarøy. Jeg har valgt å presentere de joiken og alle historier om joik inn i et kapittel som 

kan fungere som en oversikt. Dette er ikke et fullstendig oversikt over joikemateriale i 

Tysfjord og Hamarøy. 

Jeg vil først presentere historier om joik eller personer som joiket uten at det er 

konkrete joiker, altså er de uten tone og tekst. Etter dette vi jeg presentere materiale hvor det 

er registrert tekst og/eller tone. Alt som presenteres i dette kapittelet har en tilknytning til 

Tysfjord og Hamarøy ved at de enten er blitt fortalt personer med tilknytning til Hamarøy og 

Tysfjord, eller så oppgir kildene en geografisk tilknytning dit. 

Alle oversettelser er gjort av meg og er å anse som ufullstendige. Oversettelsene er 

tilpasset verken rytme, struktur eller stavelser. I enkelte joiker det det brukt et språk som jeg 

har hatt vansker med å oversette og jeg legger til mine antagelser av betydning i den norske 

oversettelsen. Funksjonen i oversettelsen er at norskspråklige kan få et innblikk i innhold og 

tema. 

Hva gjelder joikemåte på alle disse, har jeg skrevet det som er av tekst til joikene, 

men i hver av joikene repeteres ofte det musikalske materialet, gjerne en gjentagelse med små 

musikalske variasjoner på stavelser som for eksempel nå-nå, eller lå-lå eller å-å, valla-valla. 

Det melodiske materialet er ikke transkribert. I dag finnes det mange muligheter for ulik 

notasjon med digitale hjelpemidler, men jeg har valgt å ikke gjøre det. Det aller meste av 

materialet finnes det opptak av, enten ved Árran Lulesamiske Senter, Institutet för språk och 

folkminnen i Uppsala eller ved Tromsø museum.  

Jeg er overbevist om at det finnes mange andre historier, joiker og sanger som ikke er 

delt med meg og som burde bli formidlet, dermed kan ikke dette materialet ses på som en 

fullstendig oversikt over historier og joik i Tysfjord og Hamarøy.  
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8.1 Historier om joik. 

8.1.1 a: Inga Jansson 
 

Karl Tireen som reise i både Norge og Sverige for å samle inn joiker. Tiren er kjent 

for opptakene han har gjort i fra i svensk side, men disse opptakene ble gjort noen 

år etter reisen i Tysfjord.  

Karl Tirén var i Tysfjord på en sine første reiser i samiske områder. I fra Tysfjord 

skal han visst nok ha notert at han kunne se joikene i fjellene som var i området.  

I sin dagbok forteller Tirén om et møte ved Stor Lule i 1912 med en Inga Jansson 

fra Tysfjord som visst nok kunne mange joiker: ”…en lappska Inga Jansson från 

Tysfjord, som nok kände en del joiklåtar från sin hembygd, men var för blyg för att 

sjunga en enda”. (Sitat fra Ternhag, 2000:60) 

 

 

 

 

8.1.2 b: Rik-Anders 
Om Rik-Anders, Anders Pettersen Vaddnem, fortelles det at han joiket. Da hans 

kone var å besøkte sine slektninger i Sverige, så var han i Tjuolmme, Hamarøy på 

besøk hos henne de kalte for Tjuolme-Lijná. 

I savn og lengsel så stilte han seg litt bortenfor gården og joiket. Tjuolme-Lijná 

hørte denne joiken og kunne både fortelle om episoden og joike joiken etter Rik-

Anders død.  

Også i følge Lokalavisen Nord-Salten, så joiket ofte Rik-Anders i sorg over tapet 

av sine to døtre og kunne høres i lang tid etter dødsfallene at det var en sørge-joik 

uten at man forsto ordene (Strandskog, 2013). 
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8.1.3 c:  Informant Ánndaris feltnotater	
	
Dette er direkte sitat fra informant Ánndaris sine upubliserte feltnotater fra 1950 

etter at han var kjentmann for en lensmann i områdene rundt Tysfjord og over til 

Sverige. (se kapittel 6.2) 

 

Sitásjaure er en undelig plass, med snøkledte, litt fjelltinder i nogen 

lignelse som en høne, utbredt med sine fjær for å dekke over. Å hvor 

skjønt det er å nyte denne naturskjønnheten i strålende vårværet, jeg 

måtte joikket.[…] 

Joikket er en melodi mellom sorg og glede. Melodien kom ut med Å 

tenk på gud i ungdoms år... Når jeg satt der kom jeg tenke på å, hvor 

lykkelig jeg var som i skapelsens nåde hadde fått den fullkommen 

legems krefter, og et sunt legeme, uten feiler. Og i dag fikk jeg være 

med. […] 

  

På Vingfjell skulle jeg kaste lasso på tamrein, men så glapp taket og 

reinen klatret i den skinnende varmen på en høyeste høgt tind. Og når 

jeg kom dit var der en løytnant varde der. Jeg satte meg for å speide. 

Tenk - jeg så alle fire hjørner. Og da joikket vemodige. Og jeg kom til 

de anskuelse at her er det land Norge som vi nu har fått igjen. Jeg la min 

svake og enslige armen på knoppen av staven, og med solbrent ansikt 

speidet jeg mot Lappland. 

 

 

8.1.4 d: Informant Karls fortelling	
Informant	Karl	forteller	om	når	han	og	Anders	joiket	da	de	var	til	fjells	i	

forbindelse	med	reindrifta.	(se	kapittel	6.3)	

	

Anders var flink og i godt humør og joiket på sitt vis når han var alene. 

Når jeg var alene, gikk alene og sov ute i naturen joiket jeg på mitt vis. 

Vel og merke når ingen hørte på det. Da kom det en takkejoik til 

naturen. Den gjeve naturen, du verden hvor god den var.	
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Du møter Gud i naturen på den måten at du ser alt han har skapt, og da 

joiker du glad at Gud har gitt meg alt dette her. Jeg begynte alltid joiken 

med Jubmel Áhttje (Gud Fader). Da joiket jeg det gode han hadde gitt. 

Du finner Gud lettere i naturen enn i sivilisasjonen. Og da gjør du en 

stille joik til Gud. 

 

 

8.1.5 e: Informant Pieras fortelling 
 

Informant Piera forteller fra fjellturen der han opplevde onkelen joiket. Onkelen 

sluttet å joike før de kom nær bebyggelse.  (Se kapittel 4.4) 

 

Mån lidjiv 30 jage. De vádtsiv ráddnan tjæhtjásim. Váttsijma duossta váres. 

Váttsijma ja láttagijt guottijma. Sån lij vuossajn, stuor vuossav lij tsåggåm. 

Javlaj munji viehkedit vuossav guoddet. Månnå gatjádiv «de gåsi?». «Na 

vuolus vuodnaj», vásstedij. Ja gå de bådijma vuollelij dasi de jupptsijma. 

De juojgaj. Buoragit dat juojgaj. Ja dat juojgaj gitta vuodnaj. Valla gå dal 

lahkanatjájma de javllá munji «ale desti mer juojga, galggin mån 

vuojŋadit». De gulli vuollen mån lin hoavkkánam. Baláj juojgav. Tjæhtjám 

munji subtsas nuorran de juojgaj, valla ittjiv huomaha danna gatjádit gut så 

dav sunji oahppam. Já, bådijma måj vuolus ja de javllá «nei ale desti mer 

juojga, hiejttin dal». Ja de váttsijma dajna vuossajn, mån hæhttujiv 

tjajmmat. Tjajmaj dat aj siegen. Ettjin dal vuojga juojggam Divtasvuonan, 

jali duo ræjnnasáme dal åvddåla mijá, valla iv mån diede. Juojgaj gåjt dat 

majt lij nuorran oahppam.  

 

Jeg var 30 år, da jeg slo følge med min onkel. Vi gikk fra fjells og bar på 

multebær. Han gikk med sekk, en stor sekk. Han sa til meg at jeg skulle 

hjelpe ham å bære sekken. Jeg spurte «hvor da?» «Ned til fjorden», svarte 

han. Da vi hadde kommet et stykke på vei, kokte vi suppe. Så joiket han. 
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Han var flink til å joike. Ja, han joiket hele veien ned til fjorden, men da vi 

nærmet oss, sa han til meg at jeg ikke skulle joike mer. Nå skal vi slappe av. 

Ellers hører de blant husene at vi er blitt gale, sa han. Han var redd for 

joiken. Onkelen min fortalte at han joiket som ung, men jeg kom ikke på å 

spørre hvem som hadde lært ham det. Vi kom ned og da sa han: «nei, ikke 

joik mer, vi slutter nå». Vi gikk der med den sekken, og jeg måtte le. Han lo 

litt med meg. De joiket jo ikke i Tysfjord så masse, eller kanskje 

reindriftsamer gjorde det før vår tid, men det vet jeg ikke så mye om. Men 

han joiket nå det han hadde lært som ung.	

 

 

8.1.6 f: Informant Bávva om ármme 
 

Dale gå jábmám la áhkásj, ja de vádtsá ja ármmat boadnjásj. Dale gullam lav gå 

subtsastin Anders ármmadij Ánnáv gå jámij. De bådij niehkuj Ánná ja de lij dåssju 

dávte de javlaj: Vuojná dal majt dån ármmada gihkada. Dat biejve rájes de hiejtij 

ármmadimes. Ármmadit, de åhtsål. Ja jus la báhtsám aktu allasis boadnjes jali 

áhkátjis de ármmada, dat la indre sorg.“ 

 

”Når konen er død, da går mannen å ármmat. Jeg har hørt de fortelle om Anders i når 

han ármmadit Anna når hun døde. Da kom Anna i drømme og hun bare skjelett igjen 

og sa: Se her hva du ármmadit og holder på. Fra den dagen av slutten han å ármmadit. 

Àrmmadit, da savner man. Og hvis noen har blitt igjen for seg selv etter mannen eller 

konen, så ármmadit man, det er indre sorg.” 

 

(Se kapittel 5.3) 

 

8.1.7 g: Ingrids ármme 
 

Informant Sunná forteller om Ingrid som brukte ármmadit ved gravkanten: 

 

Vuojnniv mån Ingrid danna ármmadij rábo birra. Hivvasav sárnoj, jasskadij ja gijtij 

mánáv. Sårjan bådij melodija sujsta, sån ármmadij. Dagu ságastij dan sårja sinna. 
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Lájddij mánáv ráhporabddaj ja guodij suv dåk. Hæhttuj ájn hivástahttet.  

 

Jeg så når Ingrid ármmadit der rundt graven. Hun sa farvel, trøstet og takket barnet. I 

sorgen så kom det en melodi fra henne, hun ármmadit. Hun snakket liksom i sin sorg. 

Hun fulgte sitt barn til gravkanten og forlot barnet dit. Hun måtte jo enda si farvel.  

 

	(se	kapittel	5.1)	
	

8.2 Joik i Tysfjord og Hamarøy 
8.2.1 h: ”Gammel-Vaddnem” sin joik 
 

Informant Risstin forteller om joiketeksten nedenfor slik hun hørte den fra Per Knuttso. Det 

er en ”gammel-Vaddnem” som skal ha joiket denne: 

 

Gieres Ánnátjam. Vuojná gåk ællo/biedjis hiergge bálgat Skilkátjåhkå nanna. 

Min kjære Ánná. Ser du hvordan reinflokken/den hvite reinoksen vandrer på Krokmotinden 

 

(se kapittel 7.2.1) 

 

8.2.2 i: Gæhttjit dajt boahttsujt 
 

Sunná Pedersen, Kurák, gift med Mikkel Pedersen, Gælok, skal ha joiket denne joiken. Det er 

trolig en del av en lengre joik, og har en melodi. 

 

Gæhttjit dajt boahttsujt ma guodudin gietjedis duoddarin. 

Se de reinene som beiter på endeløse vidder. 
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8.2.3 j: ”Ittji så gåjt biejvvebielle” 
 

 Gáhti forteller om sin hvordan hennes far joiket når de kom til fjells. Hun husker bare 

fragmenter av det han joiket.  (Se kapittel 6.1) 

 

Ittjij så gåjt biejvvebielle, stuorra fávrro, galggam boahtet 

Skulle ikke en del av dagen, stor og vakker, komme. 

 

 

8.2.4 k: Tjierrek – Iŋŋgá 
Joiken til Tjierrek- Iŋŋgá som giftet seg til Sverige 

(se kapittel 7.1.3) 

 

Tjierrek Iŋŋgá bållå várddá 

Tjierrek Iŋŋgá njuoro gå bæsoj 

Tjierrek Iŋŋgá manáj mæssuj 

Tsåkkåj Gádi måhttså båvsåjt. 

 

Tjierrek Iŋŋgá med strak barm 

Tjierrek Iŋŋgá rak som vidje 

Tjierrek Iŋŋgá dro til messe 

Tok på seg Gáhti sine vrange bukser.  
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8.2.5 l: Tjieloam-Bávva  
Informant Biggi forteller om denne joiken, som de brukte å lillardit. (Se kapittel 7.2) 

 

Tjieloam Bávva Hálláluovtan 

Hálláli ja hállálo 

hágajt bivtij hálláluovtan 

hálláli o hállalo 

  

Tjieloam Bávva viermijt giesij 

Hállaluovtan hállala 

Oattjoj hágajt Hálláluovtan 

Hállali o hállala. 

 

8.2.6 m: Hæjos báhtjasj 
Denne skal være diktet av Karen Urheim. Barna at de hørte den mens hun varmet føttene 

deres ved ovnsdøren. Til denne har jeg fått to versjoner av teksten, som er forholdsvis like i 

tekst men med forskjellig melodi.  

 

1: Hæjos báhtjasj ani avtav gambil hiergev, 

 avtav gájtsav, gájtsa vuostav  

duodden dan avta gájttsaj, duodden dan avta gájttsaj.  

Lolololo, lolololo. (Mikkelsen, 1999/2000) 

 

Den fattige gutten hadde en gammel reinokse, en geit,  

geiteost i tillegg til den ene geita, i tillegg til den ene geiten. 

Lolololo, lololo 

  

2: Hæjos báhtjasj, anij avtav gájtsavuostav. 

Tjieloabme-Paul i Hálláluokta 

Hallali og hallalo 

Fisket uer i Hálláluokta 

Hallali o hallalo 

 

Tjieloabme-Paul dro garn 

I Hálláluokta hállála 

Fikk uer i Hálláluokta 

Hallali o Hallala 
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Ja de oattjoj avtav gájtsav.  

Duodden dav avta gájtsavuosstáj. 

 

Den fattige gutten hadde en geiteost 

Også gikk han en geit 

I tillegg til den ene geiteosten. 

	

 

8.2.7 n: Háŋŋá 
Dette er en av de mest kjente joikene i Tysfjord og Hamarøy. Den finnes i ulike versjoner fra 

andre områder, og anses som en sjøsamisk joik. Tilhørende joiken er et sagn.  

En notasjon av denne finnes i sangboken Haññá boade gáddáj : lávllagirjje	
(Gælok,	1990:11).	(se kapittel 7.1.2)   

 

Há, há, há Háŋŋá boade gáddáj 

Mánná tjierru, gussa muhku 

Háŋŋá boade gáddáj. 

Há,há,há, Háŋŋá boade gáddáj. 

 

Ha,ha,ha Havelle kom på land. 

Ungen gråter, kua rauter. 

Havelle kom på land. 

Ha, ha, ha kom på land. 

 

 

8.2.8 o: Ánndaris Pávllo 
Denne joiken har to versjoner med ulike melodier og tekst. Lik Háŋŋá er det et tilhørende 

sagn til joiken.  (Se kapittel 7.1.2) 

 

1: Idedis áradis, tjáledij Ánndaris Pávllo 

Vestasjjiekkev, ruodnán ja visskadin 

Ruodnán ja visskadin. 

Lålålålå 
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Tidlig på morgene, skrev Ánndaris Pávllo 

Vestmyra, grønt og gult. 

Lålålålå 

  

2: Ánndaris Pávllo, Ánndaris Pávllo 

Tjáledij Vestasjjiekkev 

Ruodnán ja visskadin, ruodnán ja visskadin 

 

Ánndaris Pávllo, Ánndaris Pávllo 

Skrev Vestmyra 

Grønt og gult, grønt og gult 

  

8.2.9 p: Káresuando vuolle 
Informant Biggi forteller om en joik fra svensk side (Mikkelsen, 1999/2000). 

(se kapittel 7.1.1) 

Várega gehtjastin ganjál tjalmij 

Ruoktot Gárasavvuna jalgga duobddágijda 

Ållo lollo lollo lolollo 

  

Fjellfolket så med tårer i øyne 

Tilbake på Karusandos slettelandskap. 

Ållo lollo lollo lolollo.  

 

8.2.10  q: Unna Iŋgásj 
Denne er kjent i Bjørkvik, Drag i Tysfjord. Oversettelse har vist seg å være vanskelig. Derfor 

står denne uoversatt. 

Unna Iŋgásj boade diehkin 

Áhkko vádtsá gudi bijllaj jáfov. 
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8.2.11  r: Dalloj gå mån lidjiv 
Denne er oftest referert til som en vuggevise og var brukt til det av Karen Urheim. Informant 

Mikkel sier at det er Karen Urheim ármme. Den skal ha vært ármme som hun ofte ármmadit 

til hennes nevø.  

Dalloj gå mån lidjiv nav vuonnak ja mánná 

Aktu vellahiv suv asken 

Dálla lev mån nav stuorre gå balvva, iv gåjt sjiehtada suv asskáj. 

Lalalala... 

 

Da jeg var forvent og unge 

Lå jeg alene på fanget 

Nå er jeg så stor som en sky, får ikke plass i fanget. 

Lalalala… 

 

8.2.12  s: Sunnás ármme 
	

Informant	Sunná’s	ármme.		

(se	kapittel	5)	

	
Jubmel Áhttje várjjala mánáv,  

Ja Jubmel áhttje várjjala muv mánáv. 

Jubmel Áhttje várjjala suv. 

Jubmel Áhttje várjjala mánáv. 

 

Gud Fader bevar barnet 

Gud Fader bevar mitt barn. 

Gud Fader bevar [han/henne]. 

Gud Fader bevar barnet. 
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8.2.13  t: Niejdagusj tjieroj suollun  

En annen i joik i sjøsamisk tradisjon er Niejdagus tjieroj suollun. 

Denne er dokumentert fra andre steder i Norge (Graff, 2001:19). Blant annet til Refsbotn og 

Kvænangen av Anders Larsen hvor den er kjent som ”Nieida kajot sist cierro”.  

 I Tysfjord og Hamarøy finnes den med ni vers (Nystø, 1994:14). Her blir den presentert med 

tre vers. 

Den døde jenta gråt på øya 

Hun så hennes kjære far 

Gående langs havstanden 

Da ropte hun. 

 

Hører du kjære far 

Løs meg herfra  

Hva løser jeg deg ut med 

Når jeg ikke har penger. 

 

Du har tre hester 

Sett den beste i pant 

Før jeg slipper løs beste datteren 

Enn beste hesten 

  

8.2.14  u: Divtasvuona vuole vinndegin 
Dette er en vuolle som Stuor-Gáddjá niherdij når hun kom fra Kjærringøy (Mikkelsen, 

1999/2000).  

Divtasvuona vuole vinndegin tjåhkudalliv ja gehtjadiv 

Da balvajt må jåhtin Divtasvuodnaj,  lålålålå… 

 

I Tysfjords nedre(?) vindu satt jeg å så 

På de skyer som flyttet mot Tysfjord,  lålålålå… 

 

Niedagusj tjieroj suollun 

Vuojnij ietjas gieres áhtjev 

Vádtsemin guhkkes meragátten 

De sån danna tjuorvoj 

  

Gulá dån gieres áhttje 

Lånesta muvva dáppet 

Majna mån dujna lånestav 

Gå ælla rudá’ 

  

Dujna li gålmmå hesta, 

Bieja buoremusáv bánndan 

Åvddål mån luojtáv buoremus niejdav 

Gå buoremus hestav. 
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8.2.15  v: Sulle lulle mánná 
	

	

	

	

	

	

	

Sulle	lulle	barnet	

Sulle	lulle	barnet	

Pappa	kommer	rundt	Skároagge	

Med	en	sukkerbit,	kringlebit	

Sulle	lulle	barnet	

	

	

	

	

	

	

Sulle	lulle	mánná	

Sulle	lulle	mánná	

Áhttje	boahtá	Skáråkgaskan	

Såhkårbiehkijn,	riŋgalbiehkijn	

Sulle	lulle	mánná	
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8.2.16  w: Ánarjávrre  

En	person	som	blir	kalt	Knut-Piera	var	kjent	som	sanger	og	joiker.	Han	var	eksponent	

for	mange	joiker	og	joiket	blant	annet	om	Enaresjøen:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

(Mikkelsen,	1999/2000)	

	

	

Ja dålen sáme sijdan  

Gatjádin muhtema 

Ma lidjin Ánarjávren 

Dán tjátje tjiegŋalin 

 

Gå bádde någåj gátten sij 

Nav tjiegŋal le gå guhkken gen(?) 

Ej aktak oadtjum diehtet 

Man tjátje tjiegŋlin 

 

Lálálálá nånånånå.. 

 

Gå bádde någåj gátten sij 

Nav tjiegŋal le gå guhkken gen(?) 

Ej Aktak oadtjum diehtet 

Man ? tjiegŋalin 

I gamle samehjem 

spurte noen 

Va som var i Enaresjøen 

I dype vannet 

 

Når tauet endte på land de 

Like dypt som langt 

Ingen fikk vite 

Hvor dypt vannet er 

 

Lalalala nånånånå… 

 

Når tauet endte på land de 

Like dypt som langt 

Ingen fikk vite 

Hvor dypt ?  
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8.2.17  x:  Vuolut nát násj 
Dette	er	juojgos	som	en	som	het	Oskar	joiket	i	vemod	da	han	var	på	samlingstur	til	Kjær	

(Mikkelsen,	1999/2000).	Ordene	har	 ingen	betydning	etter	det	 jeg	kan	forstå,	dermed	

ingen	oversettelse.		

	

/:	Vuolut	nát	násj	

Vuolut	nát	násj		

Vuolut	nát	násj		

Vuolut	nát	násj	

Vuolut	nát	násj		

Vuolut	nát	násj:/	

 

8.2.18  y: Ukjente joiker 
 

Det finnes flere joiker jeg ikke har funnet informasjon om. Jeg gjør ikke annet enn å nevne 

dem. 

 

1.Joiken til en ”Unna Mihkkilasj Vuodabadán” 

2. Joiken til en ”Snjutjek-bávva”. En som het Tjuolme-Lijná(Lina i Strinda) kunne denne. 

3. Det skal være notert en bjørnejoik fra Steigen eller Hamarøy. Jeg har ikke fått 

undersøkt hvor den er dokumentert eller nedskrevet. 

4. Sloabbme njunnje. Dette skal være en tittel på en joik. 

5. Ræjnno buoldan.  Dette skal være en tittel på en joik. 
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8.3 ”Enhver same joiker da vel” – avsluttende 

refleksjoner 
Et overordnet, større spørsmål som ligger som bakgrunn for hele masteroppgaven er om 

materialet og repertoaret som blir behandlet i oppgaven kan kalles for joik. Mange vil kanskje 

også legge merke til at jeg ganske konsekvent bruker ordene vuolle, juojgos, juojgga/joik om 

repertoaret i oppgaven. Det kan det være noen som sier seg uenig i bruken av disse ordene 

om repertoaret i Tysfjord og Hamarøy. Om det er joik eller ikke er en diskusjon som det gis 

lite rom til i denne oppgaven, men som er en del av noen av kapitlene ved at jeg viser til 

Gaski og hans teori om joikens mange funksjoner og på bakgrunn av det argumenterer for en 

forståelse av repertoaret som joik.  

 En eventuell diskusjon om repertoaret i Tysfjord og Hamarøy kan kalles joik, går inn i 

en større diskusjon om hva som er grensene for joik. Hva er ytterpunktene for joik, og er det 

mulig å snakke om joik som har en glidende overgang til sang? Dette er likevel diskusjoner 

jeg vil unngå fordi jeg mener at et forsøk på tydelige rammer for joik vil være begrensende 

og ekskluderende for joikerepertoaret. Jeg tror ikke på en tilnærming som bryter ned joiken 

til grammatiske funksjoner og regler fordi jeg mener at joiken må forstås i sin allsidighet og i 

det mangfoldige uttrykket, i tillegg til de forskjellige egenskapene en joik kan inneha. Gaski 

diskuterer det samme og sier at joik diskuteres i sine egenskaper, og ikke i sin opprinnelse 

(Gaski, 1993: 26). Jeg etablerer med det en forståelse av joik som et samlebegrep om 

tradisjonsmusikk blant samene. En slik forståelse av joik mener jeg også vil motarbeide en 

diskurs hvor begreper som ”autentisitet”, ”moderne” og ”tradisjonell” blir gjeldende og ansett 

som viktige (Hilder, 2015: 81-102).  

 Jeg håper at denne oppgaven kan vitalisere joik i Tysfjord og Hamarøy. En sosial 

norm som informant Piera viser til, mener jeg må blir motarbeidet. Dette vil bidra til å ta 

tilbake og anerkjenne joikens plass i Tysfjord og Hamarøy. Jeg håper at oppgaven kan løfte 

joik i Tysfjord og Hamarøy, og med det kan være med å gjøre joik mindre fremmed og 

avmystifisere joik. I en slik vitalisering av joik vil i større grad fokusere på at joik har stått i 

mot forsøk på usynliggjøring og snu det fra en forståelse om at noe er ”tapt” til å peke på at 

joik heller har bestått  motstand (Hilder, 2015:173). Samtidig må en allmenn diskusjon om 

joik fravike fra det jeg oppfatter som et fokus på joikens annerledeshet. Slik jeg leser mye av 

eksisterende forskning så skjer det med et prinsipp om joikens annerledeshet. Det kan letes 
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etter et musikalske særtrekk eller en ”musikalsk grammatikk”, som skal støtte opp en tanke 

om at joik er annerledes ved blant annet den karakteristiske ”sound” som joik i enkelte 

områder har. Videre så har joik sterke røtter i en før-kristen religion og mytologi, særlig blir 

den koblet opp mot sjamanens transe. Tilgangen til en før-kristen religion er begrenset slik 

jeg har beskrevet i kapittel 2.1. Ved å koble joiken til en før-kristen religion, som vi i 

utgangspunktet har en begrenset tilgang til, så er det med på å mystifisere joiken. Sett i lys av 

opprettelsen av Institutt for sammenlignende kulturforsking og skallemålinger beskrevet i 

kapittel 3.2, så kan det tyde på at forskingen ikke har kvittet seg med grunntanken om det 

samiske folks annerledeshet. I et forsøk på å ikke speile en annerledeshet har jeg brukt 

joiketerminologi som vuolle, juojgga, juojgos fordi særlig i Tysfjord og Hamarøy må vi 

begynne å snakke om en levende joikekultur, som finnes blant mennesker i deres hverdag. 

Informantene i oppgaven viser at det har vært og er en joikekultur i Tysfjord. Informant Piera 

kommenterer joikens plass i Tysfjord og Hamarøy ved å si ”enhver same joiker da vel” og 

har med det en holdning til joik som er åpen og vid. 

Nils Aslak Valkeapää beskriver joik som et skritt i en annen verden. Johan Turi 

beskriver joik som minnenes kunst, mens Nils Jernsletten skriver at joik er et uttrykksmiddel 

i hverdagen. Det gjelder da å ta på alvor disse beskrivelsene og anerkjenne at joik er 

mangfoldig og ulik, og ikke begrense joik til annerledeshet eller en felles musikalsk 

grammatikk og ”sound”. Med det anerkjennes joikekultur og joikerepertoar fra mange 

områder, og forskningen kan da gå inn på om hva joik er på bakgrunn av relasjoner og 

funksjoner.  

  

 

 

 
   



	
	
	
	
	

93	

8.4 Konklusjon 
Jeg har i denne oppgaven undersøkt joik i Tysfjord og Hamarøy. Jeg har blant annet har stilt 

spørsmål om hva som finnes av joik i Tysfjord og Hamarøy. I oppgaven har jeg inkludert ca. 

17 joik i en oversikt – hvor enkelte er representert som fullstendige med mange vers, mens 

andre er å anse om bruddstykker. Det påvises med andre ord at det finnes en god del joik i 

Tysfjord og Hamarøy. Jeg vil tro det finnes flere, dermed er antallet joik og oversikten å anse 

som ufullstendig.  

Oppgaven diskuterer og belyser historier om bruk av joik med joiketerminologi til 

grunn. Med det påvises det at i Tysfjord og Hamarøy finnes begreper som på ulikt vis 

beskriver vokale uttrykksmåter: juojgos, vuolle og ármme. Jeg argumenterer for at en 

diskusjon om joik må skje med samiske begreper – joiketerminologi – som grunnlag. Ved å 

bruke joiketerminologi vil en diskusjon ta utgangspunkt i joikens egne premisser. Det vil føre 

til en tydeliggjøring av joikens tilpasningsdyktighet og allsidighet, hvor den er åpen for 

transformasjon – og ikke låses av en uniform bruk av begrepet joik på norsk. Jeg 

argumenterer med dette for en forståelse av ordet joik som et overordnet begrep for samisk 

tradisjonsmusikk, ikke som et sjangerbegrep.  

Enkelte informanter avviser en joiketradisjon i Tysfjord og Hamarøy, andre knytter 

tradisjonen til synd, mens andre viser at det ble joiket i skjul. Dette viser et bredt spekter av 

forståelsen av en joikekultur i Tysfjord og Hamarøy. Vi kan altså ikke snakke om en enhetlig 

oppfatning av en joikekultur. Dette må ses i sammenheng med at majoriteten av nålevende 

informantene ikke ser på seg selv som joikere og heller stiller seg utenfor dette begrepet – 

unntaket er de som forteller at de kan ármmadit. Likevel, så finnes det mange joik og 

historier om joik og om bruk av joik i Tysfjord og Hamarøy. Med en forståelse av hvordan en 

kollektiv usynliggjøring som sosial norm har preget joikekulturen, og hvordan en debatt om 

joikens plass i kirken er gjeldende i flere deler av Sábme, viser oppgaven med det at joik ikke 

er en viktig kulturmarkør eller et identitetsmerke i Tysfjord og Hamarøy. Dette gir oppgaven 

i en historisk dimensjon, og gjør at masteroppgaven på mange måter blir en undersøkelse av 

hvordan manglende artikulasjon og usynliggjøring av joik har påvirket joiketradisjonen. 

Ved å diskutere joik på bakgrunn av iboende begreper i det lulesamisk språket, viser 

masteroppgaven flere sider av joikens kulturelle betydning. I undersøkelsen av ármme viser 

oppgaven hvordan sorg og lengsel artikuleres vokalt med utelukkende subjektive 
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forutsetninger. Ármme kan ses på som en representasjon av sorg og lengsel som finner sted 

kollektiv i et samfunn skaper rammer for ármme. Oppgaven viser også en tradisjon for 

juojgos som finner sted i naturen. Her viser informanter hvordan juojgos er en fri 

uttrykksmåte i natur uten tydelige musikalske rammer hvor naturen innehar en 

subjektposisjon. I tillegg til å være et uttrykksmiddel i nærhet til natur så har joik også inntatt 

faste former og blitt til vuolle. Jeg viser i oppgaven hvordan vuolle kan forstås som historisk 

dokumentasjon i sine tekster og hvordan de er drar fortid inn i nåtid og at eldre vuolle kan 

ære virkelighetsskapende også i dag. 

Drøftingen av joik skjer blant annet med historier om bruk av joik til grunn. Jeg 

dokumenterer med dette hva slags praksis som finnes for joik i området. Jeg vet likevel ikke 

hvor utbredt en joikepraksis er, og vil dermed være forsiktig med å konkludere om det. Når 

det gjelder bruken av disse joikene har jeg vist til at enkelte vuolle også er tatt i bruk i 

barnehage og skole, og er på mange på måter blir vitalisert som en følge av det. I tillegg viser 

jeg hvordan vuolle kan bli fremført i etterkant av fortellinger og tilhørende sagn. Oppgaven 

tydeliggjør på denne måten hvordan joik brukt i et hverdagsliv, hvor aspekter som reindrift, 

fiske og personlige hendelser blir skildret. 

Jeg har brukt en metode som utforsker informanters relasjoner til joik. Bakgrunn for 

dette er samiske teoretikere, som synliggjør en slik forståelse i deres beskrivelser. Gjennom 

en metode som baserer seg på relasjoner, har relasjoner mellom sentiment og natur blitt 

synliggjort. Jeg etablerer en forståelse av joik som tar utgangspunkt i menneskers sentiment. 

Ut i fra sentiment og følelse blir ármme, juojgos og vuolle skapt. Videre påstår jeg at en 

premissgiver for sentiment kan være informantenes nære forhold til natur og landskap. Slik 

blir natur og landskap et skapende sted for joik i. Dermed kan joik, i den generelle 

forståelsen, forstås som et uttrykk for relasjoner mellom sentiment og natur. Ut i fra en slik 

forståelse diskuterer jeg hvordan en relasjon mellom mennesker og natur kan forstås gjennom 

joik. Dette fører til en sirkeltenking hvor joik kan være en inngang til å forstå natur og 

landskap og sentiment hos mennesker.  

Masteroppgaven undersøker joik i et lokalt område. Det hadde vært interessant å se 

forsking fra andre tilsvarende lokale områder. Forsking på joik gjøres ofte med et allsamisk 

perspektiv, hvor en uniform forståelse av joik kan bli tillagt forestillingen om en joikekultur i 

fire land. Jeg mener at en forståelse av joik i fra flere små områder hadde vært verdifullt i 

møte med et slikt allsamisk perspektiv og at det kan åpne opp for en mer nyansert forståelse 

av joik. Særlig vil forsking med utgangspunkt i joiketerminologi fra andre områder 
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muliggjøre en endring i forståelsen av joik, og på dette grunnlag kunne tilføyd 

joikeforskingen ny og viktig innsikt. 
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Vedlegg / Appendiks 
 

Vedlegg 1/1: Oversettelser av joiketerminologi 
	
Oversettelsene	er	hentet	 fra	Kintels	ordbøker	 (Kintel,	2012a.	Kintel	2012b)	og	Harald	

Grunnströms	ordbok	(Grundström,	1946-1952).	

	
	
Oppslagsord	 Kintels	ordbok	 Grunströms	ordbok	

	
Ármmadit synge el. nynne (på en 

inderlig måte), synge klage- 
el. sørgesanger 
 

Sjunga en ármes vuolle /; 
ömka sig över, sakna ngn, 
sörja över ngn 

Ármme medynk; klage- el. sørgesang 
 

Ömkan, medlidande 

Juojgga joik 
 

-- (Ingen oversettelse funnet) 

juojggat joike 
 

(Juoi’kat:) joika, sjunga på 
lapskt sätt 

Juojgos joik, joiking 
 

---(Ingen oversettelse funnet) 

Lillardit trille, nynne 
 

Drilla(om fågel) 

Niherdit nynne el. synge gjentatte 
ganger på samme strofe 
 

---(Ingen oversettelse funnet) 

Tsoabbmot joike (med ord, dvs. ikke 
bare med melodi) 
 

(Tsåbmit:) Joika 
 
(Tsåbmut:) Berätta l 
förutsäga något under 
joikning. (dvs Jojka med ord, 
ej blott melodi) 

Tsoabme ord til joik, melodi med ord ---(Ingen oversettelse funnet) 
vuolle joik, melodi (uten ordene) 

 
Joik, Lapsk sångmeldi 

Ådjådit synge klagende (med lengsel 
el. vantrivsel) 
 

yla(om hund og varg) /; 
Gråta 

 


