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Abstrakt 
 
Uppsatsens huvuddel handlar om offer och offrandet inom de svenska samernas förkristna tro, 
där björnriten lyfts fram som en egen del. Innan man kommer till detta får man kort ta del i 
samernas gudavärld, vilket bestod i många olika gudomar eftersom samerna trodde att allt var 
besjälat. Därefter kan man läsa om nåiden, den man som kunde försätta sig i trans för att resa i 
andevärlden då man behövde hjälp vid exempelvis någon sjukdom. Sist i denna del har trum-
man fått en egen plats, vilken bland annat nåiden ibland använde som hjälpmedel för att för-
sätta sig i trans. I den sista delen innan diskussionsdelen kan man läsa om de möjliga föränd-
ringsfaktorerna för offrande, där nybyggare och den kristna missionen lyfts fram som två ex-
empel. Syftet med denna uppsats var att visa att offrandet och offrandets betydelse förändra-
des genom kontakt med nybyggare och andra kulturmöten, vilket troligtvis var en av orsaker-
na till förändring av offrandets betydelse. Det andra syftet var att försöka visa att offrandet var 
mer påtagligt där det "svenska" inflytande var mindre, vilket tyvärr inte kunnat göras. Arbetet 
har tagit form genom den deskriptiva metoden. Arbete är begränsat så till vida att endast ett 
antal böcker använts, där möjligheten att få tag på många fler kunde ha gjorts, och där offran-
det har huvudrollen. De källor som tagits upp sträcker sig från Pehr Högström (1747) till Len-
nart Lundmark (1998), med koncentration av 1900-talet eftersom de är lättast att få tag på. 
Slutsatser som drogs var bland annat att, genom att den samiska ungdomen på 1700- och 
1800-talen sökte sig till den kultur och religion som kom med nybyggare och kristen mission 
slutade identifiera sig som samer troligtvis var en av de bidragande orsakerna till att offrandet 
och dess betydelse förändrades och tillslut försvann ur samernas tro och leverne. Denna upp-
sats är inte heltäckande för offer och offrande inom samernas religion, utan kan snarare ses 
som en liten del i en helhet. 
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1. Bakgrund 
 
Jag blev intresserad av denna kultur, historia och religion efter att ha läst en bokserie, när jag 
var yngre, skriven av Bente Pedersen omfattande 40 stycken böcker. De handlar om en kvin-
nas uppväxt bland samer, hennes vuxna liv och hennes arvvingar. I den här bokserien nämner 
man en del om samernas förkristna religion. Pedersen skrev om det på ett sätt som väcker 
nyfikenhet på just samernas religion. Även andra faktorer spelade sin roll. Dessa var bland 
annat att jag hade fått den uppfattningen att den här religionen var utrotad och för mig var det 
Svenska kyrkan som fick skulden. Men även att denna shamanistiska religionen intresserade 
mig. Den var något jag aldrig kommit i kontakt med tidigare och den intresserade mig.   
 
Sista året på gymnasiet fick vi i uppgift att skriva ett specialarbete. Jag hade redan bestämt att 
skriva om samernas religion. Efter ungefär ett års slit var specialarbete färdigt. Det som 
skrämdes mest var när jag fick höra att ingen av religionslärarna på skolan visste något om 
detta område. Nu skall inte alla religionslärare på skolan dras över en kam, eftersom vår klass 
hade en grupp av lärare, men jag fick den uppfattningen. 
 
Nu när jag läser religionskunskap C på högskolan i Gävle tänkte jag åter igen skriva om sa-
mernas förkristna religion men då med huvudinriktningen på offrandet. Jag ville skriva om 
detta eftersom jag vill gå djupare in på det här området och få nya insikter och slutsatser än 
vad jag fick då. 
 
Jag skriver om detta eftersom jag anser det vara av vikt att tala om samernas religion och off-
randets roll i den, eftersom man i dagens samhälle ser en ökad "användning" av shamanism, 
men att offrandet inte har någon större betydelse i denna utövning och att man inte ofta tar till 
sig denna del i dagens användande av shamanism, i dagens Sverige. 
 
Jag tror också att det är av vikt att skriva om offer och offrandet bland annat på grund av att 
det var av betydelse inom samernas religion och för att man ofta inte vänder sina blickar åt 
detta håll. Vill belysa detta område, dels för min egen skull, att det är avvikt idag men också 
för er skull, så att ni kan ta del av detta på ett förhoppningsvis enkelt och lättläst sätt. 
 
Tillsist vill jag tacka dem som gjort det möjligt för mig att skriva denna uppsats och de är 
bibliotekspersonalen på Bollnäs stadsbibliotek för att de har ställt upp och hjälpt mig att hitta 
litteratur. Nämnas bör alla de organisationer, föreningar och skolor jag har varit i kontakt med 
och som velat hjälpa mig på det ena eller andra sättet i detta arbete. Dessa är; Forskningsarki-
vet på Umeå Universitet, Sametinget, Nordiska museet, Fjällmuseet i Funäsdalen och Marie- 
Louise Ödmark. Jag vill också tacka min handledare Juan Carlos Gumucio som hjälpt mig 
genom det här arbetet och varit till stor hjälp. Sist men inte minst, en varm hälsning och tack 
till mina släktingar som stöttat mig i denna process.    
 
 
2. Inledning 
 
Den här uppsatsen kommer att behandla samernas religion med inriktning på offrande inom 
denna förkristna religion. Generellt kommer den att behandla religionen i stort och sedan mer 
specifikt behandla offrande och offrandets roll, för att sedan avsluta med en diskussion. 
 
Det ni som läsare bör ha i minne är att samerna inte endast finns på en plats, en by eller stad. 
Samerna var ett vandrande folk som förekom på olika platser inom olika områden. Inom, 
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idag, olika landskap. Lika så bör ni ha i minnet att de alla gånger kanske inte förstod varandra 
eftersom det förekommer olika dialekter inom det samiska språket och att tron och den utöv-
ning man hade i den kan ha sett olika ut i olika grupper. 
 
När man skall studera ett fenomen som detta medföljer vissa svårigheter, däribland att littera-
turen, dock inte alla, behandlar dess religion, historia och kultur som gemensam för alla samer 
i Sverige. Medan annan litteratur tar upp olika samegrupper, exempel vis Lule-lappar. Den 
här uppsatsen skall i den mån det finns material visa på skillnader och likheter i offrande mel-
lan olika samegrupper. Kanske att det kommer även här bli generellt eftersom tillgången på 
material styr vad man kan få fram. Litteratur som används i denna här uppsatsen sträcker sig 
från 1747 och framåt, vilka ni kan läsa mer om under rubriken 3.1. Det man kan fundera över 
är om det verkligen såg lika ut i offrande för alla samer i Sverige eller om det hade någon be-
tydelse var i landet man bodde och vilka andra kulturer som kan ha påverkat akten, innehållet 
och utförande, i offrandet. 
 
2.1 Syfte och Metod 
 
Syftet med denna uppsats är att klargöra offrandets roll för samerna. Hur man offrade, till 
vilka man offrade, vad man offrade, varför man offrade, Seitens roll, i vilket avseende björnri-
ten kan ses som offrande i samernas religion och vilka faktorer som kan ha haft en betydande 
roll för offrandets utformning.  
 
Mina teser är, att offrandet och offrandets betydelse förändrades genom kontakt med nybyg-
gare och andra kulturmöten och att offrandet var mer påtagligt där det "svenska" inflytande 
var mindre. 
 
Den metod jag valt att använda mig av är den deskriptiva metoden. Genom litteraturstudium 
söks svaren om offrandet.  
 
3. Forskningsöversikt  
 
Sedan 1968 har alltfler börjat intresserat sig för samernas förkristna religion, inom forskning-
en. I spetsen för detta gick Hans Mebius, som skrivit en bok om offrandet, följd av Louise 
Bäckman. En annan person som skrivit mycket och forskat inom detta område är Håkan Ryd-
ving, som bl a verkar i Bergen, som tidigare varit på Uppsala universitet. Tromsö är en annan 
plats där viss forskning bedrivs. Idag är det många olika människor som intresserar sig för 
samernas förkristna religion, forskningen idag  är intensiv.   
 
Härnäst kommer allmän beskrivning av viktiga teorier om offer och offrande, varav forskarna 
som ligger bakom dessa teorier kommer att nämnas vid namn. Information om detta är bland 
annat hämtad från artikeln "Nature of sacrifice", ur Encyclopedia Britannica. 
 
1871 kom Sir Edward Burnett Taylor, en brittisk antropolog, med en teori där han påstod att 
offer och offrande ursprungligen var en gåva till gudarna för att vinna deras beskydd, gillande 
eller för att minska gudarnas fientlighet gentemot människorna. Burnett Taylor sade också att 
det huvudsakliga motivet utvecklades för att betyga sin vördnad, i vilken den som offrade 
alltifrån att betyga sin vördnad till förnekande och avsägande i vilken offraren mer erbjöd 
eller offrade sig själv. 
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Gerardus van der Leeuw var en tysk religionshistoriker fortsatte att utveckla den här teorin 
som Burnett Taylor hade kommit med. Han menade att offrande är en gåva given till en gu-
dom och följaktligen lossar människan en ström mellan sig själv och gudomen. Han hävdade 
att styrkan av offerakten varken är Gud eller offraren utan att det alltid är gåvan i sig själv 
som är den centrala styrkan. 
 
Raymond Firth, antropolog, född i Nya Zeeland, kom 1963 med svaret att människors idéer 
om kontrollen av de ekonomiska resurserna spelar en roll i människors offerideologier. Han 
noterade det att tiden, sorten och kvalitén av offer är påverkade av ekonomiska övervägande, 
att den kollektiva offringen inkluderar, inte endast gruppsymbolens enhet, utan också lättnad 
av den ekonomiska bördan. Att använda surrogatoffer är en möjlig väg att möta problemet 
med tillgångarna. Firth menade att sluta sig till att offra är till sist en personlig handling och 
vilken är symboliskt given.1 
 
Som slutord vill jag åter hänvisa till denna artikel i Britannica där det står att läsa att sedan 
andra världskriget har det varit några få formuleringar av allmänna teorier om upphov av of-
fer, men det har varit viktiga studier av offer/offring i några speciella kulturer. Många läror 
skulle hålla med att det är lätt att göra en lista av många olika slags offer, det är svårt, om inte 
omöjligt, att finna tillfredsställande system i vilket alla former av offer/offring kan vara till-
skriven en speciell plats i systemet. 
 
3.1 Beskrivning av materialet från det samiska området 
 
Denna uppsats kommer i första hand luta sig mot de äldre skrifterna jag har fått tag på. Jag 
kommer att ha i åtanke att författarna kan ha varit påverkade av sin tid, de tankar och ideolo-
gier som fanns då och att det kan avspeglas i texterna. Tyvärr har jag inte fått tag på de äldsta 
skrifterna och inte alla andra texter och skrifter som finns och berör detta område. Utifrån det 
kommer jag att skriva detta arbete och dra slutsatser, men även de yngre böckerna och texter-
na som finns kommer att tas upp och utgås ifrån. 
 
Några av de äldre skrifterna som kommer att finnas representerade här är; Hednisk tro och 
kult samt kristlig mission i svenska lappmarkerna skriven av August Edman, 1888. Pehr Hög-
ströms bok, 1747, Beskrifning öfwer de til Sweriges krona lydande lapmarker år 1747. Lap-
pisk mythologi, eventyr og folkesagn, skriven av J.A Friis, 1871. Även Pehr Fjellströms bok, 
1755,  Kort berättelse om lapparnas björna-fänge samt Deras der wid brukade widskeppel-
ser, med en kort biografi och kommentar av Louise Bäckman, finns representerad. 
 
Sedan kommer ett antal litteratur från 1900-talets början och till dess slut finnas representera-
de i denna uppsats, bl a Håkan Rydving och Louise Bäckman. Kanske skall man tänka på den 
ideologi som kom i och med Darwins utvecklingslära. På vissa håll i Sverige 
började man ha den åsikten att lapp skall vara lapp, alltså inte komma i kontakt med någon 
annan kultur än sin egna och att vissa människor ansåg att samerna var ett lägra stående folk 
än svenskarna och skulle dessa två raser blanda sig skulle den samiska rasen försvinna efter-
som den var den svagare och det ville man inte. Man bör också tänka på att detta tänkande 
inte var menat som något rasistiskt utan detta var det man trodde. Förutom detta kommer jag i 
mitt minne ha att författarna kan ha varit påverkade av ideologier och politiska, med flera, 
åsikter som kan ha färgat deras arbete. 
 

                                                           
1 Encyclopedia Britannica (2001-05-16) 
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4. Offrande 
 
4.1 Offrande i primitiva religioner 
 
Man kan för att analysera offerriterna dela in dem i sex olika grupper, offraren, offermateria-
let, tid och plats för riten, offermetoden, offermottagaren och motivet eller avsikten med ri-
ten/offrandet. Dessa är inte alltid  av samma vikt, men de överlappar ofta varandra. 
 
Generellt är den som offrar man, själv eller i en kollektiv grupp. Vissa akter måste förberedas 
av den som skall offra, antingen före eller efter offrandet. Heliga ting ger man sig oftast inte 
sig i kast med eftersom de är för storslagna för den enskilde individen. Man tar hjälp av en 
förmedlare som uppfyller vissa kvalifikationer som anses vara nödvändiga för att kunna utfö-
ra offrande. Offrandet av okvalificerade personer är ofta förbjudet och kan i vissa grupper 
bestraffas. 
 
Offer/offrande har ofta använts till att beskriva olika avvikelser eller till att ge upp något av 
värde för att erhålla någon kraft. Enligt artikel "Nature of sacrifice", är den rätta användning-
en av denna term religiös, vilken syftar på en kultisk akt och att offer skall vara förstått inom 
en religiös ram. 
 
Livet självt är det som alltid offras, offer är en hyllning av livet och detta offer är heligt. Ge-
nom offer skall livet återvända till dess heliga center. I offerakten ingår ofta förstörelse av 
offret, men detta är inte själva offrandet. Meningen med dödandet av ett djur är att livet blir 
befriat och tillgängligt till gudomen.  Den grundläggande meningen av offerriter är sambandet 
mellan verkan och den heliga kraften, etablerande av människan och hans värld i den heliga 
ordningen. Riterna har förmodligen en mängd former och avsikter. Basformerna av offer ver-
kar bli några typer av antingen offergåva eller nattvardsmål. Offer som en gåva kan syfta an-
tigen på en gåva som skulle kunna ge att en gåva ges tillbaks, eller som en gåva som är offrad 
av vördnad till en gud utan förväntan att få något tillbaka.2 
 
 
5. Kort historik om samerna och deras religion  
 
5.1 Historik 
 
Samer är en etnisk minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön. Att fastställa antalet sa-
mer är svårt men enligt Lundmark (1998) brukar man säga att det finns ca 60 000. Det samis-
ka språket är uppdelat i flera dialekter och den största av dem är nordsamiska. Samernas tradi-
tionella näring är jakt, fiske och renskötsel, men att idag försörjer sig majoritet av samer på 
annat sätt. 
 
Den samiska kulturen tros ha uppstått kring Jesu födelse genom en blandning av element från 
de olika grupperna av folk som rörde sig på Nordkalotten.  Sin speciella form, säger Lund-
mark (1998) tros den ha fått när man började tämja renar för husbehov. Den samiska särarten 
uppstod i kulturmöten. En blandkultur mellan germaner och samer har förekommit från södra 
Dalarna, mellersta Värmland upp till norra Jämtland och Ångermanland under åren 500-1000 
e. vt. En kultur som innehöll fångst och jordbrukskultur, jordbruket övervägande germanskt 

                                                           
2 Encyclopedia Britannica (2001-05-16) 
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och fångstkulturen övervägande samisk. Detta har man sett i de olika gravfynd man på senare 
tid gjort.3  
 
 
5.2 Nåiden 
 
Nåiderna var mellanhand mellan gudarna/andevärlden och människorna. En som kände till 
övernaturliga hjälpmedel. Alla kunde inte bli nåid. Redan som barn, ansåg man att det före-
kom vissa tecken på att barnet skulle komma att bli en nåid, exv var man ofta sjuk, fantiserade 
eller hade febersyner och drömmar. Dessa barn fick då undervisning av de äldre invigda nåi-
derna.  
 
Människor kom till honom när de behövde hjälp med saker och ting som de inte rådde över. 
Nåiderna verkade inte inom någon bestämd krets eller grupp. För att hjälpa en människa för-
satte sig han i trans med hjälp av trumma och jojk. När nåiden fallit i sin dvala hade han syner 
som han efter det att han "återkommit" berättade för den som var där för att få hans hjälp. När 
nåiden var i trans trodde man att hans själ med hjälp av en fisk eller fågel från de dödas rike, 
som alltid stod till hans tjänst, kunde fara till himmel- eller dödsriket, vilken plats som helst. 
Som nåid måste man kunna företa en tur in i de dödas rike för att hämta råd och hjälp, men 
också för att övertala de döda att avstå sin önskan eller försona dem med löfte om offer. 
 
 
5.3 Trumman 
 
Trumman ansågs av Friis (1871) vara både samernas bibel och orakel, samtidigt som den var 
en slags karta över denna och den "underjordiska" världen. 
 
Trumman var en ring av trä och ovanpå detta spände man renskinn, vilket man målade med 
albark olika figurer. Till att slå på trumman användes en hammare av renhorn som liknade ett 
T. Man hade också något som kallades visaren, gjort som en ring.4 På kanterna av trumman 
hängde man olika föremål så som klor, tänder och metallringar m.m.5   
 
Man använde sig av trumman så fort man skulle företa sig något viktigt, exempelvis en resa, 
jaga eller fiska.6 Under tiden man trummade jojkade man och av visarens gång på trumman 
och stället den stannade på, drog man sina slutsatser ifrån. Med hjälp av denna trumma sökte 
man svar på olika frågor och orsaker till händelser. När det handlade om mindre viktiga saker 
som att exempelvis finna bortsprungna renar kunde varje manlig same bruka trumman, medan 
man vid svårare saker anlitade nåiden.7 
 
På trummorna målade man bilder som man idag tror uppvisar den då samiska världsuppfatt-
ningen. Eftersom väldigt lite källmaterial finns kan subjektivitet omedvetet från författaren ha 
smugit sig in i tolkningarna av bilderna. Manker (1971) säger att tolkningarna av trummornas 
figurer grundar sig främst på vad trumägaren en gång själv förklarat till de som rest runt i 
Lappmarkerna för att samla information, om än de varit få. Han säger att figurernas hela inne-
börd troligtvis inte framkommit, att dessa trumteckningar i allmänhet inte är skildrande endast 

                                                           
3 L Lundmark (1998), s.23-24 
4 J.A Friis (1871), 2-7, 18-25 
5 A Edman (1888), s.12 
6 J.A Friis (1871), 2-7, 18-25 
7 A Edman (1888), s.12-14 
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registrerande. En annan svårighet när man skall tolka trummorna är variationen av trummor 
och trumbilder, eftersom trummans ägare troligtvis var den som själv gjort den och målat på 
den finns många olika variationer av figurer. Det finns enligt Manker (1971) olika regionala 
varianter, skillnad på konstruktion och antal figurer på trummorna. 
 
Man har funnit, vad man tror, sju olika trumtyper dessa är; Åseletypen, vilken är den trumtyp 
med störst tillvaratagna exemplar, med Peive, sol, tolkad till centralfigur. Resterande är; Ra-
netypen, Pite-, Lule-, Torne-, Finnmarks- och Kemityperna med olika antal figurer uppde-
lad/indelad i olika fält. Enligt Manker (1971) svarar indelningen i regioner mot en viss myto-
logisk föreställning och ande- och gudaväsendenas fördelning i högre och lägre regioner. Ef-
ter viss analys av figurerna säger Manker vidare att man kanske skulle kunna dela in figurerna 
i två olika kategorier, men med observation på att det endast är antagningar. De två kategori-
erna är; Det realistiska och det symboliska. 
 
I den realistiska kategorin kan man kanske lägga in det reella, naturobjekt och den materiella 
kulturen. Här finns ren, älg, björn, laxen, fjäll, sjöar, sol, måne, och stjärnor. Även kåtor, ren-
hagar, båtar, människor, kyrkor, häst och bondbygd m.m. finns representerade i denna katego-
ri. 
 
Det symboliska avser magi och mytologi. Här finner man de olika gudarna8 och även vädrets 
makter så som sol, vind och åska med regn. Peive - solen, är en av dem och tecknades som en 
romb med strålar som utgår från rombens hörn. Ibland som en rundfigur med eller utan strå-
lar. Saiva - samernas "paradis", finns med på trummorna, och enligt vissa tolkningar av 
trummor finns Saiva med som en figurgrupp svävande över döds- och gravmotiven vid trum-
mans kantlinje.9 
 
 
5.3.1 Gudomar  
 
Samerna trodde att allt var besjälat med en ande eller gudom, sjöar, skogar, stenar, fjällen, 
djuren, växterna och grottor, m.fl. För att kunna ta del av hur deras föreställningsvärld såg ut 
kan man studera de trummor10 som finns bevarade. Genom de bilder som finns målade på 
dessa har man försökt tolka vad de hade för betydelse och hur världen med dess olika världar 
och symboler var uppbyggd. 
 
Hela universum var fyllt med gudomliga väsen. Ovanför himlen, stjärnorna, månen, i himlen, 
på jorden, i vatten och under jorden fanns det gudar, gudinnor och andra väsen. Överallt fanns 
de.11  
 
Enligt Friis (1871) kan man dela in gudarna i fyra grupper, samtidigt som han hänvisar till 
flera indelningar med andra namn på de olika punkterna, men att de ofta består av fyra indel-
ningar. Nedan återger jag två stycken som finns att läsa i hans bok; Lappisk mythologi, even-
tyr og folkesagn, s.54-55; 
 
1. Överhimmelska gudar 
2. Himlens och Luftens gudar 

                                                           
8 Vilka finns att läsa om i nedanstående underrubrik 5.3.1   
9 E Manker (1971), s.31-51 
10 Trummor som nåiderna använde sig av  
11 J.A. Friis(1871), s.53 
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3. Jordiska gudar 
4. Underjordiska gudar 
 
eller; 
 
1. Luftens gudar 
2. Vattnets gudar 
3. Jordens gudar 
4. Underjordens gudar 
 
Trumman som man använde sig av inom den samiska kulturen visar ofta denna karta över 
gudarnas olika platser, varav människan bodde som levande på jorden och som död i Saivo, 
de dödas rike.  
 
Nedan finns olika gudar nämnda från olika riken. Observeras bör att detta är ett urval av alla 
gudar som finns att återfinna och att namnen på dem stavas olika beroende på vilken bok man 
använder sig av. Nedan är de skrivna utifrån vad som stått i den aktuella litteraturen och nam-
nen är kursiverad. De gånger samma information om de olika gudomarna funnits återges en-
dast en källa. 
 
Radien- regerade över himmel och jord, över alla gudar och människor, över allt på jorden. 
Hans hustru var Radien akka, vilken var beskyddare av renarna och gav renkalvarna liv. Ra-
dien kieddde var Radiens son och tillsammans med honom rådde han över all skapelse.12  
Rananeita - vårflickan - frukbarhetesgudinna. Hon ansvarade för den grönska som kom i vår-
landet, kalvningslandet.13 Hon var också enligt uppgifter i Friis bok dotter till Radien. 
 
Peive - Solen- spred ljus, värme och liv över världen. Peive var den godaste av vädrets gu-
dar.14 Solens offertecken var oftast ett ringformat föremål i vilken man hängde en köttbit från 
en ung vaja.15  
 
Tiermes - Åskguden- var den starkaste och våldsammaste av vädrets gudar. Han slog eld i 
skyn, så även på jorden där han när han blev arg slog död. Men Tiermes kom inte endast med 
det onda. När han slog hål i skyn kom regnet som var till fördel för växter och djur. Enligt 
Manker kallades Tiermes i väster och söder för Tor. 
 
Bieggolmai - Vindmannen - Denne gudom kunde ingen stå emot när han drog över vidderna i 
hård storm, men ibland kunde han blåsa lent och behagligt. Han förde vittring och läten åt 
jägaren. Man trodde att han hade sina vindar gömda i någon bergshåla. Han släppte ut dem 
när det skulle blåsa och skyfflade sedan in dem när det mojnade och det blev lugnt. 
 
Väraldenolmai - Världens man - var växtlighetens och fruktbarhetens gud. Denne skulle vid 
renoffret ha offertjurens könsdelar för att ge renarna lycka med många kalvar.16 
 
Leibolmai - almannen - var den som rådde över alla djuren i skogen, särskilt björnen. Han var 
också jaktens gud. Loddisjädne - fågelmodern - rådde över alla fåglar medan Barbmoakka var 

                                                           
12 J.A Friis (1871), s. 56-57 
13 E Manker (1965), s. 14 
14 Ibid, s.12 
15 vaja = renko 
16 E Manker (1965), s.12-14 



 
 

9  

en gumma som skyddade flyttfåglarna. Tjasolmai - vattenmannen - ansvarade för fiskevattnet. 
I vissa sjöar fanns sjöjungfrun Saivaneita, som var känd för att dra till sig män.  
 
Mader-akka, stammoder, hade tre döttrar; Sarakka, Juksakka och Uksakka.17 Mader-akka är 
kvinnor till hjälp. Hennes uppgift då ett barn skall komma till världen, var att motta själen av 
den högste guden, Radien, och överlämna den åt sin dotter Sarakka.18 
 
Sarakka skapade flickor och låter fosteret bli fullkomligt. Sarakka hjälpte även mödrarna att 
föda och hon skyddade även renarna vid kalvning. Hon hade sin bostad under härden. Ville 
man ha en pojke vände man sig till Juksakka som kunde skapa flickfoster till pojkar, hon var 
lika så jaktens gudinna. För att ändra könet på fosteret offrade man till denna gudinna. Medan 
hon förändrar könet på barnet ger hon det till Leibolmai, guden för skytte om man ville ha en 
pojke. Då barnet blivit fött tas det emot av Uksakka, som vaktar barnet. Hennes andra uppgift 
är att vakta dörren in till kåtan. Sista gudom som kommer att nämnas här är Rota, vilken var 
känd som spridare av smittsamma sjukdomar både bland människor och djur. För att hålla sig 
väl med Rota offrade man en häst som denne skulle kunna rida bort och ned i jorden.19  
 
Enligt Edman (1888) vara alla samers egna gudomligheter god, men att de visserligen kunde 
bli förargade och straffa. Vissa av författarna anser att samernas tro och gudomligheter var 
påverkade av granfolks tro och gudar, så som kristendomen.  
 
 
6. Offrande i samisk religion 
 
Man skall ha klart för sig att det inte alla gånger finns entydiga svar och traditioner om offer 
och offrandet inom samisk kultur. Det kan finnas regionala skillnader, men också beroende på 
vilken näring man levde utav. Enligt Mebius (1968) så förutsätter offer tre parter; den offran-
de, det offrade och offermotagaren. Han menar att dessa tre är beroende av varandra.20 
 
Nåiden tillkallades vid mera betydelsefulla och speciella offertillfällen. En annan viktig del 
för nåiden var att fastställa till vilken gudomlighet man i enskilt fall skulle offra till. Observe-
ra här att detta inte, av bland annat Torkelsson (1917), att nåiden kunde få den utvalda renen 
att bryta sig ur hjorden och komma fram till ägaren. Detta skall dock ha varit en sydlig tradi-
tion.   
 
 
6.1 Varför offrade man? 
 
Hos Fjellström (1985) kan man läsa att offertraditioner uppvisar bestämda drag. Där det i för-
sta hand bör finnas en anledning till offer. Fjellström skriver i sin text att samerna offrade till 
jorden och att man gjorde det av tre olika skäl; för det första för att hon föder deras renar, för 
det andra för att skydda sig mot rensjukdomar och för det tredje och sista för att erhålla renfö-
da och därmed får rentjurarna kraft att föröka sig.  
 
Offer för renarnas skull skedde enligt hans Mebius (1968) till en rad olika gudomar med olika 
anledningar. Han säger att man offrade för renlycka, att man till Gissen Olmai offrade för att 

                                                           
17 J.A Friis (1871), s.86 
18 E Reuterskiöld (1912), s.79 
19 J.A Friis (1871), s.86-99 
20 H Mebius (1968), s.41 
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renarna inte skulle skadas genom sträng kyla. Att man offrade för att påverka väderleken kan 
enligt Mebius antas gälla renskötseln.21 
 
Anledningen av offrandet till renskötseln, fiske och jakt kan enligt Mebius (1971) kort sam-
manfattas i att man offrade för att få lycka med jakt, fiske, renskötsel och för att bevaras från 
olyckor. Enligt Mebius som i sin tur hänvisar till O.P. Petterson har de sentida människorna 
uppfattat offrandet för renskötseln som att man offrade för att de skulle trivas inom sin hus-
bondes ägor, för att de skulle föröka sig och bli skyddad från sjukdom och olyckshändelser. 
Man offrade också för att renhjorden skulle bli stor eller så offrade man för att ens barns ren-
hjord skulle bli stor.  
 
Offrandet i samband med fiske har tyvärr inte några utförliga beskrivningar hittats om. Mebi-
us säger att i flera fall är offret för fiskelyckan ett silver- eller kopparmynt, vilket offrades före 
fisket eller så offrade man fisk vilket placerades vid sejten.22 Man skall också på vissa håll ha 
smort in sejten med fiskfett. Mebius nämner att det finns en uppgift där man säger att man 
offrade den fisksort som man önskade få när man sedan skulle fiska. Man offrade alltså för att 
få bättre tur med fisket. 
 
När man skulle jaga offrade man för att få en bättre jaktlycka, där man lovade sejten en del av 
bytet. Man skall också ha offrat till döda för att råda bot på sjukdomar.23 Mebius säger (1968) 
det finns en uppgift som kan tolkas på så vis att Possio-akka fått offer för jaktlyckans skull. 
 
Ett annat ändamål med offer har enligt Mebius (1968) varit att avvärja sjukdomar eller att 
bota dem genom offer. Enligt honom anger de flesta uppgifterna att man offrat då sjukdomen 
redan brutit ut. Man skall då ha offrat till Jamike, men också till härskarinnan över dödsriket.  
Man offrade för att stilla sjukdomen, men att det i källorna sällan framgår till vem man offrat 
vid sjukdom. 
 
Enligt Reuterskiöld (1912) offrade man till de döda för att man skall få leva, att man till Rota 
offrade en häst. Horagalles offrade man en oxe till för att stilla hans vrede eller för att han 
skulle ge vackert väder. Att man till vindmannen när det blåste för mycket offrade en träskyf-
fel eller ett djur dock inte alla år. När man offrade till honom reste man upp en träskyffel som 
man lät stå kvar. Denna skyffel var inget offer, utan en symbol så att man kunde se att man 
offrat till denne gudom. Den här symbolen som man använt vid offrande tros ha följt med 
gudomen vid avbildande på trumman.24  
 
 
6.2 Vad och till vilka offrade man? 
 
Fjellström (1985) säger att platsen där offret skedde kallas vero. Ett centralt offerbegrepp i 
sydsamisk folktro är ordet tsekkuve och härleds ur "ställa upp", men betyder även offerren. 
Detta ord används inte i nedanstående text utan där står offerren för enkelhetens skull. Nedan 
kan ni läsa om olika offer, hur, när och vad man tror att det offrades. 
 
Då fjällsamen gick för att offra, måste hans hundar kopplas. Man trodde att om någon hund 
kom lös och gick över sin herres steg, så skulle odjuren komma ihop sig med hans renar. 
                                                           
21 Ibid (1968), s.42 
22 Åter kommer senare i texten om sejten och dess roll 
23 H Mebius (1971), s. 66-68 
24 E Reuterskiöld (1912), s 99, 104-109 
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Fanns det inga odjur trodde man att hunden skulle bita, sarga och döda boskapen. Högström 
(1747) säger i sin text att det ömkligaste var att se när lappen skulle gå och offra, därför att 
när han kom nära så att han ser rummet där guden bor, tog han av sig mössan och började 
buga sig. När han kom närmre började denne krypa på alla fyra fram till dess att han är intill 
stenen, där han sedan lämnar sitt offer. 
 
Högström (1747) säger också att både när man gick till och från offrande gick man inte ge-
nom den "rätta" dörren, utan genom en helig dörr, som är en liten öppning på baksidan på 
kåtan. Vilken samerna även bar in kött igenom, åtminstone av sina offerrenar och fiskesamer-
na sin fisk. Genom den här dörren fick ingen kvinna gå då mannen gick för att offra eller fis-
ka.25 
 
I Mebius (1968) står att läsa att renen intog en framträdande plats som offerdjur, men det har 
även funnits andra djur man offrat, så som; bockar, getter och katter. Dessa djur skall av sa-
merna ha köpts in från nybyggarna. Mebius säger att offerdjur som nötboskap eller drycker så 
som öl och brännvin inte kan ha varit ursprungliga i samiska kultur efter som det inte finns 
några tecken på att man skall ha haft detta i sin kultur innan kontakten med de skandinaviska 
grannarna.  
 
Offerdjuret man ofta offrade skall som sagt ha varit renar. Den utvalda renen skulle vara ett 
fullgott djur, vacker och värdefull, och enligt Mebius (1971), gärna en renko som aldrig hade 
kalvat och som var större än normala renkor. Han säger även att de skall ha varit vita. Men i 
sin avhandling från 1968 säger han att handjuren som offrats till Horagalles skall ha varit oka-
strerade rentjurar och att hondjuren varit Sarakkas, solens och månens offerdjur. När man valt 
ut offerrenen smyckades den med silver och fick sedan gå kvar i hjorden ett dygn innan den 
offrades. Detta enligt yngre traditioner. Enligt äldre källor skall man ha knutit olikfärgade 
trådar i hornen, men även nämns märkning av offerdjuret i örat. Färgen på tråden skall ha 
varit beroende av vem offermottagaren var, exv att offer till seiten utmärktes med röd tråd och 
till solen vit. 
 
Avlivningen av offerdjuret skiljer sig ifrån varandra från plast till plats. Alltifrån att man avli-
vade det vid slakt i övrigt till att renen fördes till offerplatsen där denne bands fast och lämna-
des levande kvar.26 När man slaktade en ren för att offra högg man inte sönder benen utan 
delade dem i lederna och förvarade benen.27  
 
När man offrade en ren kunde man göra det på olika sätt och vad som förståts genom att läsa 
det material som funnits tillgängliga finns tre olika typer av att gräva ned en ren på. Dels den 
slaktade renen i sin helhet, dels renens samtliga ben. Varvid man vid dessa två fall lät horn-
kronan resa ovan markytan. Tredje sättet skall i vissa fall även levande renar ha grävts ned 
och liksom de andra två fallen behållit hornkronan ovan markytan. När man enbart begravde 
bendelarna tros det att man bjöd in grannar till offermåltiden för att man skulle kunna äta upp 
allt kött, men var noga med att inget ben försvann.28 
 
Fjellström (1985) säger att detta offer motsvarar en enskild eller privat offerplats där en ren 
kunde ställas upp inom en oval stensättning för att dödas där, varefter man grävde ned djurets 

                                                           
25 P Högström (1747), 195 
26 H Mebius (1971), s.64-85 
27 P Högström (1747), s. 191 
28 H Mebius (1971), s.64-85 



 
 

12  

huvud, med kronan ovan marken. Fjellström säger att man sedan kunde hänga silverlöv i 
hornkronan. 
 
Man kastade inte ben från en ren eller björn, utan man samlade ihop dem till sommaren då 
man grävde ned dem i bergshålor, under stenrös eller i djupa runda gropar i marken. Man 
gjorde detta på sommaren eftersom vintern ofta var kall och tjäle i marken. Enligt Mebius 
(1971) skall vissa på vintern ha lagt dem på hyllor i träd. Mebius säger vidare att detta möj-
ligtvis inte avser en offerhandling, men att man inte heller kan utesluta det helt med vetskap 
om att man behöll alla ben från ren. Han säger att dessa hyllor påminner om de sk offerlavor, 
vilket är en lave där renben och horn lagts, och att det är möjligt att detta var skogsamernas 
sätt att offra.  
 
Vilket man även i Tomassons (1917) skrifter kan läsa. Där kan man också finna att man skul-
le ha samlat ihop alla ben och hävt dem i en kallkälla eller bäck. Hos Tomasson kan man läsa 
att inget ben fick vara borta eftersom offret då inte skulle ha någon verkan och att man med 
detta offer syftade till att befästa och resa renlycka. Där står även att läsa att det fanns två sätt 
att offra en ren på, vilka båda står nämnda ovan. Det var att man slaktade den och begravde 
den hel och hållen och hornen ovan markytan. Det andra sättet skall ha varit att man slaktade 
renen och offrade benen, varvid man också lät hornkronan vara ovan markytan. 
 
Man förstörde inte offerdjurets ben eftersom offret då inte skulle ha någon verkan för det det 
var avsett för. Mebius säger att det är sannolikt att bevarandet av offerdjurets ben och slakt-
djurets utgör en totalitet, där gränsen mellan offer och slakt är flytande. 
 
Det fanns två viktiga moment ;  
- Omsorgen av det dödade djurets ben och bevarandet av benen på en bestämd plats. 
- Offer av föremål som fästes i vissa av de deponerade benen. 
 
Fiske och jakt 
Smörjandet med fett skall vara ett karaktäristiskt drag i den samiska offerkulten. Vanligt skall 
det ha varit att smörja in fiskesejtar med fett eller flott av fisk.29 Leib-olmai som är jaktens 
gud, och vilken sägs vara mest känd på sydsamiskt område, offrade man jaktredskap till. Man 
offrade bland annat rentjurarnas horn, vilka man skrapade ren från kött, stänkte dem med blod 
och grävde ned dem i jorden. På marken restes, enligt Fjellströms (1985) text, ett träbeläte 
vilket kallades Weraldin ollma eller wärdens man. Detta träbeläte var gjort av björk och 
stänktes med blod på bröstets ställe, nedanför ansikte hade membrum genitale fastbundits.30 
 
Solen 
Reuterskiöld (1912) säger att man till solen offrade unga renar och då speciellt renkor. Man 
slaktade den ren som trumman visade. Sedan sydde man en vit tråd genom renens högra öra, 
som ett tecken på att renen tillhörde solen. När renen väl var slaktad tog man en bit kött, satte 
det på en vriden vidja, vilken man sedan hängde upp på en hög lava bakom kåtan. De främsta 
benen skall man ha lagt i en cirkel på lavan och att detta offer skall sedan ha tillhört solen. 
 
Man offrade även till solen på nyårsdagens morgon i en bäck. Man offrade då en mässings-
ring. Om solen sken klart på alla de ringar som kastats i vattnet betydde det ett gott år. Om 

                                                           
29 H Mebius (1971), s. 60 
30 P Fjellsröm (1985), s.430-434 



 
 

13  

alla ringar var mörka eller några var svarta skulle det i första hand bli ett dåligt för denne i allt 
han företar sig och för den som ringen såg svart ut var en säker död att vänta.31 
 
Enligt Fjällström (1985) offrade man levande kreatur eller en gröt som även är kallad solgröt 
till solen. En mjölgröt med mjölk och smör i, kokad till ära av solen. Vid midsommar firade 
man en solfest, då tillverkades en slags ring som kallades solringen.  
 
 
Offerlavor och offer trän 
Ordet offerträ har använts för att beteckna alla olika träföremål som vid offrandet beströks 
med blod. Detta ord är en gemensam benämning dels på gudar av olika rang dels på kultföre-
målen som kan ha varit representant för gudarna i offerkulten. 
På en lave lades hornen och det bästa köttet från offerdjuret. En lava var en träkonstruktion. 
Thorens beläte var tillverkat av trä, roten utgjorde huvudet. Detta placerades sedan på offerla-
ven och för varje ren som offrades gjordes en sådan bild. Det finns enligt Mebius (1968) olika 
kultobjekt som betecknas som offerträn. Dessa är; offerpåle med bildkaraktär, offerpåle utan 
bildkaraktär, offerkäppar med bildkaraktär, offerkäppar utan angiven bildkaraktär, solring, 
Thorens beläte - vilken placerades på laven, Maylmen stylto - offerträ som placerades på 
marken, offerstång - på vars kvistar delar av offerdjuret fästes och till sist offerkvist på vars 
grenar delar av offerdjuret fästes. 
 
Offerträn var grova bilder av de gudar man offrade till. De skall ha varit gjorda i björk och 
skall ha framställts på så vis att roten utgjorde huvudet och stammen bildens kropp. Vid si-
dorna av denna placerades andra sorters offerträn. Till solen finns det enligt Mebius uppgifter 
om att man gjorde en ring av trä som var till solens ära, den så kallade solringen. 
 
Blodet från offerdjuret ströks på dessa offerträn, men ibland beströks de även med offerdju-
rets fett. Mebius säger att ur en funktionell synpunkt kan dessa offerträn betecknas vara mot-
tagare av offerblodet.32      
 
 
Seitar 
Enligt Reuterskiöld (1912) blev en seite en seite endast för att den hade en framträdande form. 
Lika så säger han att man gärna velat se en djurform, särskild en fågelform i stenen för att 
erkänna gudakraften. Sist av allt tog sig denna sten en form av en människa och att man enligt 
honom hittade på berättelser om hur dessa stenar en gång varit människor som blivit förvand-
lade till stenar. Reuterskiöld skriver vidare att denna uppfattning av seitarna som förstenade 
människor var ett resultat av den utvecklingsprocess, varigenom samernas gudar alt mer per-
sonifierades. Han fortsätter med att säga att ju senare källorna är desto mer 
människolik har stenarna blivit. Sägnerna om hur människor blivit förstenade blev allmänna 
först sent. Vidare står att läsa att det gamla föreställningssättet levde också kvar för att först 
senare, mera omärkligt övergå i ett annat, som bättre stämmer överrens med tankevärlden i 
övrigt.  
 
När seiten blev representant för guden offrade man till denna, men enligt Reuterskiöld var 
offren till denne var ännu förbundna med offermåltider. Men att måltiden med tiden inte blev 
ett nödvändigt moment i offret. Att dessa måltider endast blev sociala måltider. Seiten repre-

                                                           
31 E Reuterskiöld (1912), s. 113 
32 H Mebius (1968), s.61-69 
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senterade inte någon individualitet, men att individuella tankar kunde väl anknytas till denna. 
Att den sågs som ett uttryck för den allmänna kraften.33   
 
De var gärna en iögonfallande form, ibland fågelliknande, ibland en helt vanlig sten. Vilket 
bland en del svenska samer förekom en uppfattning om att seiten var en fågel som kommit 
från himlen och förstenats. Enligt Fjellström (1985) sägs det att dessa var stengudar på be-
stämda heliga platser på fjällen. Offerplatser med seitar var otaliga. Varje hushåll ägde i regel 
en sådan här helig plats, ibland ägde man flera. De här offerplatsernas helighet krävde be-
stämda rituella beteendemönster av dem som skulle agera. Kvinnor, enligt Fjellströms (1985) 
text, ansågs generellt orena, fick inte närma sig dessa platser.34 
 
Dessa smorde man med bland annat blod och fett från offerrenen men också från, som tidiga-
re nämnts, fiskfett. När man närmade sig en sejte tros det att man kröp ihop eller neg, lika så 
tog man av sig mössan om man bar en sådan. Vissa skall ha lagt ut granris runt sejten, som 
ansågs vara en vacker gest. 
 
Några av de här offerstenarna var belägen mitt på den flyttningsväg som en del av samerna 
reste på under höst- och vårflyttningen, varvid man skall i förbi farten ha kastat ett litet före-
mål på eller bredvid offerstenen. Anledningen till detta var att färden skulle gå smärtfritt. En 
del av dessa sejtar skall ha varit en "allmän" offerplats.35   
 
Fiskesamer hade också sina stenar, vid sina fiskesjöar, vilka man ofta smorde med fiskfett. 
Desto tidigare man smorde sina stenar, desto mera och fetare fisk trodde de sig få.36 
 
 
Juloffret 
Juloffret innebar att man offrade åt julfolket, som sades vandra omkring i skogen och på fjäl-
len. Själva julaftonen skall ha varit en fastedag; man åt inget kött, men allt annat. Man gjorde 
en näverskeppa, gjord som en båt med mast och segel, som man sedan öste fett i och hängde 
sedan denna en bit bort från kåtan i ett träd. Man satte ut det här åt just julfolket som färdades 
omkring i luften.37  
 
Enligt Högström (1747) offrade man till den så kallade julherren. Till denne offrade man små 
skepp eller båtar. Man satte dem högt uppe i granar, inte hängande, utan liggande på några 
samman flätade kvistar, samt att man beströk dem med blod. En gudom som man offrade det-
ta till var Ruotta/Ruoto. Det innebar att man hängde upp dessa högt uppe i träden. De innehöll 
den mat man åt på julafton och julmorgon, inget kött utan ost, mjölk eller fisk. 
Om samerna hade något mjöl gjorde de en kaka som de fyllde med lite mjölk och ost, samt att 
de stekte kakan på glöden, vilken man sedan hängde bredvid kåtan i ett träd.38  
 
 
Övrigt 
En helt annan typ av offrande, som inte krävde noggranna förberedelser som vid offrande av 
en utvald ren, var de mest skilda föremål; tobak, matvaror och drycker av olika slag, m.m. 

                                                           
33 E Reuterskiöld (1912), s. 47-59 
34 P Fjellström (1985), s.435 
35 H Mebius(1971), s.94-98 
36 P Högström (1747), s. 193 
37 E Reuterskiöld (1912), s. 113, 122-123, 130 
38 P Högström (1747), s. 188-189 
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Man offrade dessa föremål för bland annat bevarande av renhjorden eller på något sätt har 
samband med renskötseln. Denna typ av offrande var vanligt i samband med flyttning då en 
helig plats passerades. Vissa djur som man använde till offer köpte man av de bofasta så som 
grisar, kor och höns. Vissa samer ansåg detta visa större ära till gudomen genom att det var ett 
ovanligt offer. Man är inte helt på det säkra om samerna grävde ned silver som offer eller om 
de gömde det för exv tjuvar. Man tror sig veta att en del offrade silvermynt åt de underjordis-
ka makterna. 
 
Dryckesoffer var bland annat alkoholhaltiga drycker som förekom, lika så utgjutande av 
mjölk och kaffe på eldstaden. Dryckesoffer av öl och brännvin skedde ofta till akkorna. Till 
Sarakka slogs en dryck ut på golvet, lika så gjorde man med mjölk, som hälldes ut på boplat-
sen vid flyttning till en ny.39  
 
 
Nåidens roll 
Nåidens roll vid offrandet var endast en sida av nåiden. När man använde sig av truman för att 
utvisa vem man skulle offra till var det förmodligen nåiden som använt denna trumma. 
Trumman skall också ha visat ut vilket speciellt djur som skulle offras och på vilken plats 
detta skulle ske. Alla offer genomfördes inte med hjälp av en nåid, mindre offer skedde och 
kunde utföras utan en sådan person.40 
 
 
Offermåltiden 
Till denna måltid kallade man samman så många människor att offerdjuret kunde ätas helt och 
hållet på en gång. Vilka som deltog berodde på vem man offrade till, exv om man offrade till 
Horgalles och Leibolmai deltog inga kvinnor, medan ingen man fick delta i offermåltiden till 
Sarakka. I djuroffer deltog enbart män. Man åt gemensamt de delar av offerdjuret som inte 
offrats. Huvudregeln var att inga kvinnor eller barn fick delta i offerriterna.41  
 
 
När offrade man? 
Enligt Mebius (1971) finns uppgifter att offret skedde på hösten, lika så att man brände det 
bästa köttet från offerrenen, men att denna företeelse skall vara ett lokalt fenomen. Enligt ho-
nom förekom offrandet i samband med den nomadiska flyttningen, vår och höst. Medan man i 
vissa fall offrade när sejten eller den heliga platsen passerades. Man skall då ha haft offer som 
inte krävt några större förberedelser. Han säger även (1968) att det inträffade vid midsommar 
och jul. Att man vid julen offrat till Ruoto och dryckesoffer till akkorna. 
 
Reuterskiöld (1912) säger i sin text att det var vid den stora höstslakten som huvudoffren ägde 
rum med rikliga måltider. 
 
 
Var? 
Vissa av de här platserna har haft markerad anslutning till flyttningslederna, andra har varit 
belägna vid fisksjöar, åter andra har valts ut genom nåjdens medverkan utan att ha någon 

                                                           
39 H Mebius (1968), s.74-76 
40 H Mebius (1968), s.47-49 
41 Ibid, s.59-61 
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fixerad lokalisering. Vissa platser har även varit tätt anslutna till kåtan eller dess inre. Vid 
offrande i kåtan har kvinnan haft en given funktion, vid offrande vid övriga platser skall hon 
inte ha varit närvarande. Fjellström (1985) säger att den andra offerriten var att fatta så som 
offer vid allmänna offerställen, där vem som helst kunde offra mässingsföremål, glaspärlor 
osv.  
 
Enligt Mebius (1968) avlivades djuret som man skulle ha till seiten bakom kåtan, varefter 
man förde benen och hornen till fjälls. Han säger vidare att samerna offrade på platser som 
var knutna till familjens religionsutövning i närheten av kåtan men även på platser som låg på 
längre avstånd från kåtan. Han säger att man inte kan betrakta offerplatsen bakom kåtan som 
en fast offerplats i och med att man flyttade, men att densamma bakom kåtan återkom fastän 
på en ny plats. Mebius säger vidare att man inte vet om platserna var privata eller kollektiva, 
men att det troligtvis fanns platser för en större grupp men också för enskilda familjer. 
 
En plats som nämns av Manker (1978) är den så kallade Passeuksa, "heliga dörren". Den är 
en portalbildning i en bergvägg i Tarradalen, vilken även var, enligt manker, en av de större 
offerplatserna i Lule lappmark. 
 
 
6.3 Björnfesten 
 
Information till följande text är hämtad från Pehr Fjellströms (1755) Kort berättelse om lap-
parnas björna-fänge samt deras der wid brukade widskeppelser, med biografi och kommentar 
av Louise Bäckman. Här återges till större del Fjellströms text fastän på modern 
svenska. Här har valts att låta denna text vara grundstommen till hela beskrivningen av björn-
festen eftersom texten är daterad till ett så tidigt år och ligger på så vis nära den tid detta verk-
ligen utfördes. Det som kommer att återges är vad som förståts i och med läsning av texten 
och reserverar på så vis eventuella feltolkningar av texten. Denna text återger inte till sin fullo 
Fjellströms(1755) hela text.  
 
 
6.3.1 Beskrivning av björnfesten 
 

När man begav sig ut på jakt letade man upp var björnen fanns och ringade in den. 
Ibland hade björnen redan gått i ide och man försökte locka ut den för att kunna döda 
denne. Efter det att man lyckats fälla björnen täckte man över den med granris och lät 
honom ligga till den andra dagen. När jägarna närmade sig boplatsen började de sjunga 
för att höras av de kvinnor och barn som befann sig där och för att de skulle förstå att 
man lyckats fälla en björn. Men även för att kvinnorna skulle kunna klä sig i de bästa 
högtidskläderna. Dessa svarade sedan jägarna med sång och välkomnade på så vis både 
männen och björnen.  

 
Den som då varit den som dödat björnen vred en mjuk vidja och gjorde en ring på 

ändan av denna. Med den slog han sedan tre gånger utan på kåtan, mitt på dörren och 
sade sedan om det var en björnhane- eller hona man lyckats fälla. Sedan steg man in ge-
nom påssjo, bakdörren, lika så fick de hundar som varit med göra. När kvinnorna skulle 
se på männen tog hon en mässingsring som hon höll för ögat som kvinnorna tittade ge-
nom samtidigt som de sprutade tuggad albark på männen och hundarna. Efter detta 
prydde kvinnorna alla män med mässingsringar. 
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Den tidigare nämnda vidjan lämnas nu till den kvinna vars man dödade björnen, 
vilken hon förvara i ett linnekläde till dess att björnsvansen blev kokad och skulle ätas. 
När detta gjorts bar man fram den bästa maten. Män och kvinnor åt var för sig och se-
dan vilade alla sig, dock inte män och kvinnor tillsammans, utan kvinnor för sig och 
män för sig. Vilket man sedan gör i tre dygn. Den som bar vidjan fick inte sova med sin 
hustru på fem dygn. 

 
Den andra dagen förde man hem björnen. Några av männen stannade kvar hemma 

för att bygga upp en ny kåta i vilken man skulle slakta björnen. Den ren som skulle dra 
hem björnen pryddes med mässingsringar. När de sedan kom hem sjöng kvinnorna. 
Kvinnorna fick sedan inte äta den ren som varit med och dragit hem björnen det året. 
Man förde heller inte hem björnen den väg som visste att kvinnor hade gått på inte hel-
ler skulle kvinnorna gå i någon av jägarnas fotspår så länge förrättningen pågick.  

 
Man förde björnen till den ny uppsatta kåtan. Man satte en nävertratt fylld med 

tuggad albark under björnens nos. Man lade mässingsringar på björnens huvud. När 
man sedan flådde björnen sjöng man. Man sjöng om den heder som de nu visar emot 
björnen, med begäran, att han skulle för de andra björnarna förkunna att de lät sig fång-
as. Kvinnorna fick inte se förrättningen eller komma till denna uppresta kåta.  

 
Allt kött kokas på en gång. Det första som blir kokt är blodet. När man kunde tog 

man ur björnen och lade i något slags ister, och när den kokat åt man strax upp den in-
nan något annat kött blev kokat. Huvudet blev oflått, strupen med inälvorna hängande 
oavskurna fast vid struphuvudet tills allt det övriga köttet var kokat. Under tiden man 
kokade köttet måst man noga akta så att inte något spad skulle kokas över så att något 
spad kom i elden, vilket räknades för olyckligt. Framdelen kokades för sig och bakdelen 
för sig, orsaken till detta var att kvinna inte fick äta av framdelen. Den första tuggan av 
en kvinna av köttet måste först falla genom en mässingsring eller att de höll ringen för 
munnen och så genom den samma ta den första biten att äta.    

 
Sist bars björnsvansen in och kvinnan som tidigare gömt den vridna björkringen i 

ett linnekläde, tog nu fram denna vilken alla kvinnor och barn fäste en ring eller ett 
stycke mässingstråd i. Sedan de ätit vad som kunna ätas samt sugit ur all flott som fast-
nat i pälsen på björnsvansen, bands nu denna fast med en ring och överlämnades till 
männen som förvarade svansen med de andra som skulle grävas ned.  

 
När allt detta var förrättat gick alla män till stället där björnen blivit kokad och är 

där tills de får lov att komma till sina hustrur, först efter det att de genomgått rening. De 
som varit med när björnen blev dödad tvättade sig i stark lut, av björkaska, sprang tre 
gånger runt stället där björnen blivit kokad, satte sedan upp hörnringar och efter det in 
genom den rätta dörren i vardagskåtan och så ut genom bakdörren igen. Under tiden de 
gjorde detta härmade de björnen. 

 
En grop lika lång som björnen varit blev grävd där denne blivit kokad. Sedan 

läggs björkris i gropen som en bädd, där på ställes alla ben och knotor i den ordning de 
varit i den levande björnen. De ringar som blivit fästa av kvinnor tas nu bort. Den nä-
verstrut med albark som stått under näsan då björnen flåddes sätts nu på samma ställe. 
Gropen täcks så att inga djur skall kunna komma åt benen. 
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När detta är gjort tilltalade de björnen. Nu återstår huden som blir spitad på en 
stake och blir bestruken med albark. Ögonen på kvinnorna binds för, de som skall kasta 
eller skjuta på huden. Den som prickar björnskinnet först blir den prisvärdaste och att 
hennes man där näst skall fälla björnen. Man tar sedan bort bindeln för kvinnornas ögon 
och de ser på huden genom en mässingsring och i med detta avslutas förrättningen.42 

 
Fjellström på pekar ett antal gånger i sin text att det inte ser lika ut över hela lappmarken. Att 
björnceremonin kan se olika ut under olika skeende i riten på olika håll. Louise Bäckman har i 
en efterskrift kommenterat innehållet i Fjellströms text.   
 
Edsman (1982) säger att de sedvänjor som är förbundna med björnjakten och den åtföljande 
festen utgörs av säkrandet av fångstlycka genom offer, bön och språktabu Även det festliga 
mottagandet av det döda djuret, tabuföreskrifter för kvinnor och slutligen en begravning för 
att det döda djuret skall kunna uppstå. Björnen uppfattas som en gudom, vilken antagit djur-
namn och frivilligt erbjuder sig som byte.  Syftet med denna behandling och begravningen av 
djuret är att det skall åter en gång kunna erbjuda sig som byte åt jägaren. Omsorgen om viltets 
fortbestånd och att det dödade djurets själ icke skall hämnas på dråparen är två huvudtankar i 
ceremonin.43    
 
 
6.4 Vad hade offrandet för roll för samerna? 
 
Här kommer slutsatser utifrån det som ni läst från de tidigare sidorna, dock framkommer Me-
bius (1968) slutsatser i ett stycke. Jag gör dessa slutsatser för att det i den nämnda litteraturen 
inte framkommit något direkt svar på vilken roll offrandet hade för samerna. Det som skrivs 
nedan är inget baserat på vetenskap eller påstås vara det, det är egna formulerade tankar och 
slutsatser. 
 
Man har offrat till flera olika gudomar för olika orsaker, bl a bättre väder och lycka i jakten. 
Man hade olika ändamål med sitt offer eller det kollektiva gruppoffer. Man har också offrat 
för att hålla sig väl med de olika gudomarna eller för att få deras hjälp i olika ändamål. Man 
offrade både individuellt och som en kollektiv grupp.  Alltså kan den sociala rollen ha haft 
betydelse i offerakten. Man har efter exv björnjakt samlats för att tillsammans äta och för att 
sedan begrava djurets ben. Hur man upplevde själva ceremonin finns ej nedtecknat och det 
skiljer sig förmodligen från person till person. 
 
Enligt Mebius (1968) kan det generellt antas att offrandet ha haft ändamålet att engagera gu-
domliga väsen vid bestämda tillfällen eller att man försökte väcka uppmärksamheten från 
gudomarna. Att man eftersträvade någon slags kontakt mellan människan och gudomen. Han 
säger vidare att shamanen hade en viss betydelse i offrandet, då i större offerriter, men att 
denne dock inte hade en ledande plats i offerriterna i det stora hela. 
 
Som jag ser det verkar det som om själva offret verkar ha haft olika betydelse beroende på 
vad man skulle offra för. Det verkar ha varit vanligast att man som djuroffer använt sig av 
renen. Här bör man tänka på från vilken tid källmaterialet kommer. Kanske offrade man andra 
djur lika ofta, men att det inte framkommit. Lika så bör man kanske innan man kan säga att 
renoffret var vanligast försöka ta reda på när samerna kom i kontakt med renar, om de alltid 
ha varit det eller om det är ett senare fenomen. Lika så med andra material man offrat. Det har 
                                                           
42 P Fjellström (1755), s.10-32 
43 M Edsman (1982), s. 38-39 
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troligtvis skilt sig beroende på hur mycket kontakt man hade med andra kulturer och under 
vilken tidsperiod det berör.   
 
Att man offrade vid speciella tidpunkter kan ha haft betydelse för samernas syn på offrandet 
roll. Lika så kan det ha haft betydelse genom att det var återkommande från år till år. Utifrån 
det kan man dra den slutsatsen att de haft en betydande betydelse för samerna. De kanske såg 
dessa av vikt och som någon slags symbol. I och med detta kan man inte endast se det som att 
samerna offrade endast för bra väder, jakt, renlycka och så vidare. Troligtvis fanns en mycket 
djupare innebörd.  
 
Man kan inte säga exakt hur vilken roll offrandet hade för samerna, man kan bara anta utifrån 
det källmaterial man har. I denna uppsats finns inget källmaterial äldre än 1747 med och det 
kan påverka synen på offerrollen. Under denna tid och framåt var samernas kultur i förändring 
och det kan då ha skiftat beroende på var i sameland man befunnit sig för att inhämta sitt ma-
terial. I den litteratur som tas upp här finns inget skrivet om vad offrandet hade för roll för 
samerna och det går inte att återge det heller, eftersom tiden gått. Vi kan bara försöka tolka 
och tro att det var på det ena eller andra sättet. Men offrandets roll och betydelse för samerna 
har med dem gått i graven. Man kan givetvis jämföra med andra primitiva religioner och dra 
slutsatser utifrån det, men det kan heller aldrig ge korrekta svar, bara antagningar. Tillsist kan 
sägas att jag tror att offrandet förmodligen hade en ganska stor betydelse för samerna. Kanske 
inte lika mycket på det ytliga planet som i djupet av samens innersta och dennes kraft.   
 
 
6.4.1 Vilken roll hade björnfesten i offrandet? 
 
När man läser och studerar de böcker som tagits upp i denna uppsats kan man se att den här 
ceremonin är av stor vikt. Att den ofta var på hösten eller att man spanade för att se var björ-
nens ide var så att man när vintern kommit kunde jaga ut björnen ur sitt ide, för att sedan skju-
ta den. 
 
Som i punkt 6.4 har inget svar på detta funnits i den aktuella litteraturen, att man även här får 
dra slutsatser utifrån det som kommit fram. Det som gör det svårt är att denna offerrit är den 
som beskrivits bäst och de andra är förklarad genom kortare meningar eller stycken. Kanske 
att man utifrån det kan påstå att denna ceremoni troligtvis stor betydelse där den förekom. Det 
finns inga belägg på att den här riten skall ha förekommit överallt. Men även här har förmod-
ligen denna rit en djupare innebörd än vad man kan utläsa från texten utan att själv ha mer 
kunskap om offer och dess symbolvärld, att det finns ett djup och en större mening med den 
än vad man kan få svar på idag.   
 
 
7. Möjliga förändringsfaktorer för offrandet 
 
Nedan tas upp två möjliga faktorer till att offrandet kom att försvinna alltmer hos samerna. 
Det som finns att läsa är taget ur sin kontext och givetvis finns mycket mer att läsa om dessa 
områden, vilket jag som författare råder de intresserade att göra ty det som följer är endast en 
bråkdel av ett enormt stort område. 
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7.1 Nybyggare 
 
Vid mitten av 1500-talet hade samefamiljer sina egna fiskesjöar, vilket man kan se i skatte-
längderna. En samefamilj fiskade i sin egen sjö och jagade på sitt eget land. Dessa enskilda 
områden kallades lappskatteland. De här områdena godkändes också av staten. I slutet av 
1600-talet började man utreda lappskatten och man tog då beslut om en jordebok över skatte-
landen skulle finnas. Skogssamerna vistades året runt på sitt skatteland, medan fjällsamerna 
hade skatteland på sommarvistet uppe på högfjället och på vår-höstlandet längre ned. För vin-
terbete hyrde de ofta in sig hos en skogssame. 
 
Att samerna hade en stark rätt till sina land märkets då man tog upp förslag på nybyggarkolo-
nisation. Johan Graan föreslog att man skulle befolka lappmarken med nybyggare för att un-
derlätta transporterna till och från gruvorna. Man lovade de nybyggare som slog sig ned där 
skattefrihet under 15 år och sedan inte betala högre skatt än samerna. Det ledde endast till att 
några få flyttade upp.1695 kom ett nytt plakat för nybyggare. Där sade man att nybyggarna 
inte skulle nyttja för mycket svedjebruk, att de skulle ägna sig i första hand åt jordbruk och 
för att uppföra ett nybygge skulle det först godkännas av det lokala tinget. Det ledde heller 
inte till någon vidare ökning av nybyggarkolonisation.  
 
Under 1700-talet ändrades intresset för Lappmarken. Man började på nytt tala om att odla upp 
den. Det fanns de som protesterade och menade att det var samerna som kunde nyttja Lapp-
marken på bästa sätt och till gagn för riket. Trots invändningar utfärdade konungen ett nytt 
lappmarksreglemente för att locka nybyggare.  Där fanns punkter som var till för att skydda 
samernas intressen. Nybyggare fick exv inte fiska eller jaga på mer än fem kilometers avstånd 
från det egna hemmet. Lika så försökte man reglera hur många människor det skulle få finnas 
på ett nybygge. Samtidigt som detta drog man den så kallade Lappmarksgränsen. Enligt 
Lundmark (1998) så är det den gräns som idag skiljer Norr- och Västerbotten från Lappland.  
Ovan denna hade samerna fortfarande en stark ställning så länge man följde de lagar och reg-
ler som fanns. Fram till och med mitten av 1700-talet hade samerna det relativt bra och be-
handlades med respekt. De hade fortfarande en stark ställning när det handlade om Lappmar-
ken. 
 
I och med att nybyggare flyttade upp till dessa områden minskade andelen samer i befolk-
ningen.  Deras näring har inte längre någon större betydelse i och med att andra näringar ut-
vecklas. Kronan gynnade jordbruket. Samernas gamla rätt till land och vatten började tas ifrån 
dem. Detta ledde enligt Lundmark till att samerna trängdes undan och började tillslut att ses 
som ett socialt problem. Han säger vidare i sin text att det var främst statlig politik och andra 
yttre faktorer som i huvudsak låg bakom samernas förändrade ställning. 
 
Lagarna var på samernas sida och gav dem en rätt så stark ställning började då lokala myn-
digheter agera mer självständigt.  I början av 1800 kom nybyggarkolonisationen igång på all-
var. Många samer satsade också på jordbruk och slutade identifiera sig som samer. Samernas 
och nybyggarnas förhållande var inte alltid dåligt. Giftermål mellan dessa förekom och lika så 
samarbete. Under senare delen av 1700 började man dra varandra in för rätten för nedtrampat 
hö och efter 1785 förlorade samerna nästa varenda rättstvist som handlade om detta.  Under 
1800 fick samerna allt mindre att röra sig på i och med avvittringen, man beslutade då att ta 
mer hänsyn till samernas intressen vid avvittring. Under de följande 25 åren drogs odlings-
gränsen upp, vilka samerna skulle ha ensamrätt  marken ovan denna. I Härjedalen och Jämt-
land blev aldrig någon odlingsgräns dragen.  
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7.2 Kristnandet 
 
Under 1600-och tidigt 1700-tal var den svenska kyrkliga ortodoxin i brutal kamp mot främ-
mande läror. Svenska kyrkan gjorde framstötar överallt i landet, men man var ganska försikti-
ga när det gällde samerna. Till det fanns enligt Lundmark (1998) flera olika anledningar. 
 
Samerna hade kommit i kontakt med kristendomen redan under 1300-talet, men att det för det 
inte behövde betyda att de övergav sina gamla gudar. De samer som lät sig döpas tog ofta in 
den kristna guden som en av de flera gudomar som en same redan hade. Orsaker till att man 
inte gick så hårt fram på samerna när det gällde kristnandet, kan ha varit rädsla för att samerna 
skulle fly till Norge. En ytterligare orsak kan ha varit det var svårt att rekrytera präster som 
ville lära sig samiska och bo i lappmarkerna. I början av 1600-talet byggdes några kyrkor. För 
att få samerna till kyrkan och prästerna att tala samiska försökte man utbilda samiska ungdo-
mar till präster, men det lyckades endast med några få. I början av 1630-talet kom en katekes 
på samiska ut och året därpå en förklaring till den. Men under hela 1600-talet hade samerna 
kvar sina gamla gudar och talade om det ganska öppet. 
 
En rapport om "avguderi" vid offerplatser kom konungen till kännedom vilket inte direkt skall 
ha överraskat kornan. Men kronan reagerade och fordrade en förklaring och krävde att ting 
skulle hållas i alla lappmarker. Högtstående personer förmanade samerna att sluta upp med 
trolldom. En del samer lämnade ifrån sig trummor och lovade att hålla sig till kristendomen, 
men omvändelsen satt alla gånger inte långt inne. För att skynda på samernas kristnande bör-
jade man ge böter och gav som dom prygel om det kom fram att de fortfarande höll på med 
avgudadyrkan. Statens sätt att ta hand om omvändelse till kristendomen under 1600- och 
1700-talen var genom fullkomlig makt och våld, som man ansåg göra det svenska folket till 
lydiga och lojala. När det kom till samerna fungerade detta inte, eftersom det inte var lika lätt 
att nå dem som bönderna, vilka var bofasta. 
 
En bit in på 1700-talet slog en ny religiös tendens igenom som var effektivare än svenska 
kyrkan. Det var pietismen. Där man för att vinna salighet måste varje person genomgå en per-
sonlig omvändelse. Pietisterna grundade ett missionskollegium i Köpenhamn och en av  deras 
uppgifter blev att missionera bland samerna. Von Westen var en av dessa missionärer i norska 
finnmarken, enligt Lundmark (1998) finns endast von Westens egna anteckningar kvar om 
hans missionsteknik och han säger att von Westen uppenbart inte alltid talar sanning. Men 
denna man satsade vinna samernas förtroende genom att utfärda ett kungligt brev där de stod 
att de inte skulle bestraffas. Han var sedan snäll och vänlig mot dem och tog hjälp av redan 
omvända samer för att lära sig deras gamla trosföreställning. När han fått tillräckligt med 
kunskap började han diskutera med samerna om deras gudomar. Kyrkan hade tidigare försökt 
samla samerna och läst lagen för dem, men von Westen försökte påverka dem på annat sätt. 
I Sverige fick man höra talas om framgångarna och professor Daniel Djurberg i Uppsala 
vanns för dessa idéer. Han skrev till Härnösands domkapitel om att man borde öka missions-
verksamheten bland samerna.  
 
1723 kom en förordning om att skolor skulle byggas i lappmarken vid varje kyrka och att 
prästerna måste åka runt och missionera bland samerna. Men detta fungerade inte. Svea hov-
rätt fastslog sedan man ville återgå till 1600-talets sätt att kristna samerna att de aldrig kunde 
kristnas med våld utan endast genom en effektivare kyrklig organisation. 
  
Samiska översättningar på de viktiga kyrkliga böckerna kom och ett krav att prästerna skulle 
predika på samiska blev ett måste för att kunna få samerna omvända sig. Ungdomar som tidi-
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gare blivit sända till Uppsala kom nu hem. Missionärer såg till att oenighet mellan de kristna 
och icke kristna samer uppstod. Där de kristna samerna kunde ange om någon ägnat sig åt den 
gamla trosföreställningen. År 1740 beslutades om ett förbud mot all brännvinsförsäljning vid 
marknaderna för att underlätta missionen bland samer. Vilket man sedan kompromissade om 
och det blev tillåtet igen. Kristendomen var mer eller mindre dominerande bland samerna från 
slutet av 1770-talet och framåt.44 
 
 
8.Avslutning 
 
8.1 Diskussion 
 
I det här arbetet har det kortfattat försökts beskriva de olika gudarna samerna hade, nåiden 
och trumman. Avhandlingen avser att behandla offer, offrande, varför man offrade, offrandets 
roll, Björnfesten och dess roll och tillsist olika förändringsfaktorer för offrandet. Självklart 
avses att försöka dementera eller påvisa sannolikheten i de inledande teserna, vilket även 
gjorts. 
 
En förutsättning för att utgå ifrån den metod som använts här är att bibliotekspersonalen på 
den ort man befinner sig på är villiga att hjälpa till med letande av litteraturen. Att man har en 
bra handledare och att man själv verkligen är villig att ge sig in i den litterära labyrinten. Och 
till sist att man verkligen ger tid åt själva läsandet och reflekterandet. 
 
Att läsa och skriva om det här området har varit intressant och spännande på det sättet att jag 
inte haft någon förkunskap om offer och offrande. Att jag på så sätt fått tagit del i nya 
spännande och intressanta områden. Att få ny kunskap är alltid lika roligt. Givetvis har det 
funnits stunder då man funderat på vad man gett sig in i. Då man ångrat sitt val, men i de 
tyngsta stunder har alltid något gjort att man gått vidare. Det har hela tiden funnits en drag-
ningskraft att fortsätta sökande efter svaren på både de inledande teserna och på frågor som 
uppstått i och med att arbetet gått framåt.  
  
Om man ser till den litteratur som använts till det här arbetet kan man se att de flesta är från 
slutet av 1800- talet fram till och med mitten av 1900-talet. Dessa böcker är valda med avsikt 
på så vis att de äldsta böckerna ligger närmare i tiden då man offrade i samernas religion. Den 
yngsta litteraturen för att de kanske, förhoppningsvis, ger information ur andra vinklar och ger 
information från nyare forskning. Skulle gärna ha använt mer äldre litteratur, samt yngre, men 
har begränsat urvalet för att kunna avsluta arbetet. 
 
Fördelen med äldre böcker är som sagt att de ligger närmare i tiden då offrande skedde. Att de 
skrevs när en del samer kom ihåg hur, när och varför det skedde. Nackdelen är att de flesta 
nedtecknades då samernas kultur var i förändring, då missionerande och kristnande bland sa-
merna blommade. Att författarna under 1800-talets slut och början av 1900-talet kan ha varit 
påverkade av Darwins utvecklingslära.  
 
Fördelen med yngre litteratur är att de ofta är skrivna utifrån dagens forskningsläge och att de 
är skriven på en modern svenska vilket gör det lätt att läsa och att tolka. Nackdelen är att de 
ligger långt från den aktuella tidsperioden. Att de ofta använder sig av äldre källmaterial, lik-
som denna uppsats. Det behöver inte vara någonting negativt, utan är snarare en fördel på så 
vis att man kan jämföra och diskutera det som en gång skrivits. Det är så att när man läser de 
                                                           
44 L Lundmark (1998), s.53-79 
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yngre böckerna känner man igen mycket från den äldre litteraturen, eller så hänvisar författar-
na av de yngre böckerna genom fotnötter till de äldre. 
 
Kanske bör man tänka eller ta reda på i vilken tid författaren levde och verkade. Detta för att 
kunna bli medveten om vad som kan ha färgat författarens historie-, religion- och samhälls-
syn. Att sedan försöka se var författaren står, men att då ha i minnet att det är jag som läsare 
som tolkar och läser på så vis in mening och betydelse. Kanske skall man även ha i tanken att 
man som författare omedvetet eller medvetet färgar sitt material beroende sin inställning till 
ämnet. Att man bör tänka på att det man kommer fram till inte behöver vara det enda slutgilti-
ga svaret och att man som läsare och tolkare bör vara öppen för nya förslag, svar och tolk-
ningar. 
 
Vi alla är påverkade av den tid vi lever i, omedvetet eller medvetet. Att vi tolkar utifrån våra 
egna erfarenheter. Att det vi skriver kan få en helt ny mening och innebörd beroende av vem 
som läser och tolkar. Vissa av oss ser politisk färgning i texter, andra inte. Om det är positivt 
eller negativt är upp till var en att avgöra. 
 
I denna uppsats har jag kommit fram till att offrande skedde vid speciella tidpunkter, som var 
återkommande från år till år. Dessa tider var hösten, julen och midsommar. Ibland offrade 
man även vid andra tidpunkter så som vid sjukdom. 
 
Man offrade på det ytliga planet för att exv få god jaktlycka, för att renarna skulle få gräs att 
beta och för att bevaras från olyckor. Vilken roll eller innebörd samerna gav åt offer och off-
rande finns tyvärr inget svar på i det här arbetet, på grund av att det ej kunnat erhållas från 
litteraturen. Personligen tror jag att offrande hade en mycket djup innebörd för de troende 
samerna. För att kunna förstå djupet i offrande bör man kanske göra studier i andra folkgrup-
pers primitiva religioner och på så vis försöka förstå vilken innebörd det kunde ha haft för 
samer. Säkert är inte att man kanske förstår, säkert är det inte heller att innebörden i offrande 
såg lika ut för alla, det kan variera från person till person. 
 
Till största del finns flest beskrivningar, i den litteratur som använts, om renen som offerdjur. 
Allt från hur man valde ut den till hur man slaktade den. Lika så finns en hel del om björnri-
ten, vilken beskrivits bäst eller är den enda rit som ingående beskrivits. Utifrån det kan man 
dra den slutsatsen att björnen, det som skedde kring björnjakten och riten efter fällandet var 
av stor betydelse. Förvisso kan författaren ha vinklat det åt det denne velat ha fram. 
 
Seiten verkar också ha haft en central ställning eftersom den ofta representerade en gudom. 
Att man hade både individuella och en för den kollektiva gruppen anser jag den senare ha en 
betydelse av att den sociala gemenskapen var av vikt, man offrade gemensamt och att man 
sedan kanske hade en måltid.  
 
Offerplatserna har varit belägna bland annat vid flyttningslederna, fiskesjöar och bakom kå-
tan. Eftersom en del samer flyttade mellan sommar- och vinterbete kan man förstå att deras 
offerplatser ofta var anslutna till flyttningslederna och att andra offerplatser inte hade någon 
fixerad plats. (Givetvis fanns fixerade offerplatser). 
 
Är då de inledande teserna besvarade? Om man ser till kapitel åtta finner man där svaren på 
en av teserna; …"att offrande och offrandets betydelse förändras genom kontakt med nybyg-
gare och andra kulturmöten". Man kan se att samerna kommit i kontakt med andra kulturer 
under en längre tid och kanske tidigare än vad många tror. I och med bland annat nybyggare 
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kom till den trakt som samerna höll till minskade andelen samer i befolkningen, deras näring 
var inte längre av större betydelse när andra näringar utvecklades. När nybyggarkolonisatio-
nen fått fart satsade även många samer på jordbruket och slutade identifiera sig som samer. 
Detta kan vara en trolig orsak till att offrande minskade. Om samer slutar identifiera sig som 
samer upphör tillslut vissa tidigare givna levnadsmönster, så som offrande. Genom kontakt 
med nya kulturer kan samernas egna levnadsmönster ha förändrats under en längre tidsperiod. 
 
Offer har förmodligen en djupare innebörd och betydelse än vad som framkommer i avhand-
lingen. Offrande var troligtvis något heligt, av vikt och det visar sig ibland annat att offrande 
var återkommande vid regelbundna tidpunkter. 
 
Men om offrande var av betydelse, hur kunde då det försvinna ur samernas vardag? Förmod-
ligen genom yttre påverkan, men även en inre vilja måste finnas, så som missionerande bland 
samerna, men även att de varit i kontakt med kristendomen tidigt. De har vetat om att en an-
nan tro funnits under längre tidsperiod, men inte anammat den. Troligtvis har det även skett 
genom att nybyggare slog sig ned i lappmarken, som skrivits om tidigare. På så vis kom sa-
merna kontinuerligt i kontakt med en annan kultur. Vissa samer lockades förmodligen till 
denna nya kultur med vad allt den hade att erbjuda. De yngre på 1700- och 1800-talen kanske 
gjorde revolt mot sina föräldrar och tog avstånd från sin gamla kultur, såg den nya som var på 
intåg mera spännande och vände sig till den. Detta kan ha varit en faktor som ledde till att den 
gamla tron och traditionen sakta men säkert försvann.  
 
Man skulle då kunna säga att kristendomen påverkade offrande inom samernas religion. I och 
med att kristendomen vann insteg hos samerna avtog eller inlemmades deras egna tro mer och 
mer i och med generationsskifte. 
 
Den andra tesen; …"att offrande var mer påtagligt där det "svenska" inflytande var mindre" 
kan tyvärr varken sägas stämma eller ej. I litteraturen fanns inga belägg för detta, man kan 
bara anta eller tro. Vilket här inte skall göras utan endast konstateras att den tesen förblir obe-
svarad i denna uppsats. 
 



 
 

25  

8.2 Sammanfattning 
 
Från när samerna tillbett och offrat till sina gudomar finns inget svar på. In på 1700-talet vän-
de sig samerna till sina gudar och sin tro trots yttre försök att kristna dem. I mitten av 1700 
började kristendomen vinna insteg bland samerna, till en del kanske det berodde på att präs-
terna lärde sig samiska och missionerade på samiska. Nybyggare kom till trakten och flera 
samer slutade identifiera sig som samer. I och med det avtog deras egen tro, och allt den nu 
innehöll, där ibland offrande. Kanske att det någonstans i Lappmarken fanns de som behöll 
den gamla tron och utövade den som samerna gjort under flera århundraden. Idag har shama-
nismen återkommit bland människor i samhället, fastän i nya former, oftast utan offrande som 
en del i helheten. Vad det beror på kan man i en ny uppsats undersöka, alltså  att man studerar 
shamanism och offrandets roller i dagens samhälle. 
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