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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað stuttlega um norrænan menningararf í tónlist, hvernig hann 

birtist hlustendum og staðalímyndir sem eru viðhafðar um norrænt tónlistarfólk. Út frá 

menningararfi verður svo fjallað um menningarnám og merkingu þess. Aðaláherslan 

verður á Sama, landlausa þjóð og einu frumbyggja Skandinavíu, og þeirra menningararf í 

tónlist. Farið verður yfir sögu þeirra og raunir í samskiptum við aðrar þjóðir Skandinavíu, 

en Samar hafa eins og ýmsir aðrir frumbyggjar í heiminum verið afar kúgaðir af 

nágrönnum sínum. Skoðað verður hvernig það hefur haft áhrif á sjálfsmynd þeirra sem 

þjóðar og hversu stórt hlutverk menningararfur þeirra í tónlist spilar í þjóðarsál þeirra. Jojk, 

sönghefð Sama, verður skoðuð sérstaklega og farið yfir hvað það er og hvaða hlutverki það 

gegnir í menningu þjóðarinnar. Rannsakað verður hvernig samískt nútímatónlistarfólk 

notar jojk í tónlist sinni og hvaða þýðingu jojkið hefur fyrir það. Einnig verður farið yfir 

hvernig annað tónlistarfólk sem ekki er Samar verða fyrir áhrifum úr samískri tónlistarhefð 

og hvernig jojki hefur verið blandað inn í vestræna dægurmenningu, til dæmis í 

sjónvarpsþáttum í Noregi og Svíþjóð, og í Disneymyndinni Frozen. Viðhorf tveggja 

samískra kvenna gagnvart því að tónlistarfólk sem ekki er Samar læri að jojka eða noti jojk 

í tónlist sinni verður að lokum skoðað út frá hugmyndum um menningarnám. 
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Inngangur  

Norrænn menningararfur þykir gjarnan koma sterkt fram í tónlist norrænna listamanna. 

Ýmislegt í menningu Norðurlanda er sameiginlegt, sérstaklega í Skandinavíu. Popptónlist 

frá þessu svæði, þá með Íslandi og Færeyjum meðtöldum, hefur náð langt í heiminum og 

utanaðkomandi aðilum þykja oft fornar hefðir sem og dramatísk fegurð náttúrunnar og 

vægðarleysi hennar koma með einum eða öðrum hætti fram í tónlistinni. En á 

Norðurlöndunum búa líka frumbyggjar, þjóð innfæddra. Það eru Samar, þjóð sem undir oki 

Skandinava urðu að landlausri þjóð. Þeir voru í aldaraðir kúgaðir af nýlenduherrum og búa 

nú nyrst í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi, en einnig á litlu svæði í Rússlandi. Samar tala sitt 

eigið tungumál og eru fólk með ríka menningu og hefðir, og þeir eiga sína eigin tónlistar- 

og sönghefð. Eftir að hafa búið við það lengi vel að tónlist þeirra væri talin slæm og óæðri, 

og jafnvel bönnuð, fóru Samar að rísa upp og endurheimta arfleið sína. Samískir 

tónlistarmenn komu fram á sjónarsviðið og í dag blanda samískir listamenn tónlistarhefð 

sinni við nútímatónlist af ýmsu tagi. Hér á eftir mun ég fjalla sérstaklega um Sama, þeirra 

menningararf og tónlistarhefð og í framhaldinu grennslast fyrir um það hvernig samísk 

tónlistarhefð er notuð af  tónlistarfólki þar.  Jafnframt hvernig tónlistarfólk aðrir en Samar 

hafa orðið fyrir áhrifum af samískri sönghefð, og hvernig það nýtir sér þá hefð í eigin 

tónlist. Það verður einnig skoðað í samhengi við menningarnám (e. cultural appropriation), 

en það hugtak hefur hlotið athygli síðustu ár og verið uppspretta rökræðna í listaheiminum. 

Skoðað verður hvort það skipti máli hverjir verði fyrir áhrifum af samískri menningu, hvort 

þar komi til samband frumbyggja og nýlenduþjóða og hvort það skipti yfir höfuð máli hver 

á í hlut. Ýmsir telja vandmeðfarið að taka menningu annarra þjóða upp á arma sína og nota 

í listsköpun, en aðrir telja list eiga að vera landamæralausa. Ef til vill ætti tónlist að vera 

eins og matarhlaðborð, og öllum frjálst að fá sér bita af ólíkum sortum. 

 

Norrænn menningararfur 

Á vef Unesco segir að menning sé: „Samansafn þeirra trúarlegu, efnislegu, vitrænu og 

tilfinningalegu þátta sem einkenna hvert samfélag eða samfélagshóp. Listir og bókmenntir 

teljast til menningar, en einnig lífstíll, sambúðarform, mannleg gildi, hefðir og skoðanir.“1 

 
1 Unesco, „Universal Declaration on Cultural Diversity.“ (Höfundur snaraði úr ensku yfir á íslensku.) 
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Norræn menning er vítt hugtak og er í sjálfu sér öll menning Norðurlanda. Margir halda 

því fram að norrænn menningararfur sé nátengdur norrænni goðafræði og fornsögum. 

Þegar betur er að gáð eru Norðurlöndin samt ólík innbyrðis og eiga hvert sína sögu. Íbúar 

þessa hluta Evrópu eiga ekki allir víkinga fyrir forfeður og deila ekki heldur þjóðsögum og 

trú á álfa og tröll.2 Í sumum skilgreiningum telst Grænland tilheyra Norðurlöndum en 

þegar menning þeirra er skoðuð sérstaklega er hún töluvert frábrugðin menningu hinna 

Norðurlandanna, enda eru Grænlendingar að miklu leyti komnir af frumbyggjum Norður-

Ameríku. Innan Norðurlandanna má svo finna þjóðarbrot Sama, sem eru komnir af 

frumbyggjum og hafa sína eigin menningu og hefðir. Sama er einungis að finna í 

Lapplandi, eða Sápmi, sem er í dag nyrst í Svíþjóð, Noregi og Finnlandi.3 

Norræn tónlist, í því samhengi sem hér er átt við, er tónlist sem getur talist hafa sterkan 

norrænan stíl og sækir þannig töluverðan innblástur í norræna goðafræði og nítjándu aldar 

rómantík. Hugmyndin um óheflaða náttúru og dulúð er áberandi og að vissu leyti er 

þjóðernishyggja ríkjandi, í þeim skilningi að það sé eitthvað sterkt sem sé sameiginlegt í 

menningu landa Norður-Evrópu og gefi þeim sérstöðu. Það virðist vera að hugmyndin um 

hinn norræna listamann sé samofin hugmyndinni um sterk náttúruöfl, þjóðsögur, myrkur, 

kulda, melankólíu og styrk.4  

Fabian Holt vill í grein sinni „Nordic Modernity and the Structure of the Musical 

Landscape“ meina að í norrænni dægurlagatónlist séu sterkir kvenkyns listamenn, sem má 

ef til vill líkja við valkyrjur, áberandi. Raunar heldur hann því fram að ef unnið sé út frá 

staðalímyndum sé hægt sé að greina norræna tónlist í nokkra flokka. Einn flokkurinn 

myndi þá innihalda holdgervinga sakleysis, gleði og hreinleika. Í þeim flokki eru kvenkyns 

listamenn sérstaklega sýnilegir. Máli sínu til stuðnings nefnir hann ABBA, Lisu Ekdahl, 

Alice Babs og Sissel Kyrkebo. Í annan flokkinn setur hann til dæmis Sigur Rós, Emiliönu 

Torrini, Röyksopp og Samaris. Angist, innhverfa og melankólík þykja oft áþreifanleg í 

tónlist þeirra og framkomu. Því næst nefnir hann tónlistarfólk sem sækir innblástur í 

norræna dulspeki og í þennan flokk týnir hann m.a. til norskan „svartmálm“ (e. black 

metal), Eivøru Pálsdóttur og Jan Garbarek. Að lokum nefnir hann tónlistarfólk sem gerir 

tónlist í nútímalegum norrænum stíl, samofna hugmyndum um jöfnuð, náttúru og 

 
2 Holt, „Nordic Modernity and the Structure of the Musical Landscape,“ 59. 
3 Bateman, „Joik as the Golden Thread of Sami Revitalisation,“ 10. 
4 Holt, „Nordic Modernity and the Structure of the Musical Landscape,“ 61. 
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náttúruvernd sem dæmi. Þar nefnir hann Björk og sænsku hljómsveitina The Knife 

sérstaklega.5 

Til fornrar norrænnar menningar telst til dæmis sú heiðna trú sem iðkuð var í Norður-

Evrópu fyrr á öldum: ásatrú. Til menningarinnar teljast einnig vísur sem seinna urðu að 

þjóðlögum hvers lands fyrir sig, rímur, dulspeki og galdrar, rúnir, tákn og þjóðsögur ýmiss 

konar. Ef við skoðum Ísland sérstaklega finnum við ógrynni af þjóðsögum og þjóðtrú. 

Trúin á álfa og tröll er samofin þjóðarsálinni og ekki síður hugmyndin um óvægin 

náttúruöfl og hreina og dramatíska fegurð landsins. Færeyska tónlistarkonan Eivør 

Pálsdóttir segir sjálf um áhrif náttúrunnar á hennar listsköpun: 

 

Ég ólst upp í mikilli nálægð við náttúruna og hún víbrar djúpt inni í mér. Í miðju Norður-Atlantshafi getur 

náttúran stundum verið ansi villt og harðgerð. Fólk ber afar mikla virðingu fyrir náttúrunni þar upp frá. 

Náttúran minnir mig alltaf á að ég sé ekki ein og að ég sé partur af einhverju stærra. Það er ekki eitthvað 

sem ég er mjög meðvituð um öllum stundum, en ég tek það með mér hvert sem ég fer og það er án 

nokkurs vafa í tónlistinni minni.6 

 

Menningarnám 
Hugtakið menningarnám (e. cultural appropriation) hefur í auknum mæli verið notað innan 

mannfræði síðustu ár. Þegar talað er um menningarnám er algengast að verið sé að fjalla 

um notkun þjóða á menningu annarra þjóða eða þjóðfélagshópa. Oft er þá önnur þjóðin í, 

eða hefur áður verið í, einhverskonar yfirburðastöðu gagnvart hinni þjóðinni eða hópnum. 

Mest er hugtakið notað um það þegar vestrænar þjóðir taka menningu þjóða sem ekki eru 

vestrænar upp á arma sína. Tengingin við nýlenduhyggju er sterk.7 Það getur þó verið 

snúið að skilgreina nákvæmlega hvað menningarnám er. Menning og list flæða á milli 

landa og sennilega getur ekki talist slæmt að verða fyrir innblæstri frá öðrum 

menningarheimum. Það getur þvert á móti víkkað út sjóndeildarhringinn og orðið kveikja 

að því að fólk læri um menningu sem er þeim á einhvern hátt framandi.8  

 Þegar hinsvegar þjóðfélagshópar eða þjóðir telja sig rændar menningu sinni og þjóðir í 

yfirburðastöðu gagnvart þeim nýta menningu þeirra sér til framdráttar, jafnvel eigna sér 

 
5 Holt, „Nordic Modernity and the Structure of the Musical Landscape,“ 63. (Höfundi þykir þessi flokkun 
Holt frekar hæpin og finnst hann teygja anga sína fulllangt, en hún sýnir þó vel þær staðalímyndir sem margir 
hafa af norrænni tónlist.) 
6 Kozicki, „Eivør – Music means the world to me (Interview).“ (Höfundur snaraði úr ensku yfir á íslensku.) 
7 The Concise Oxford Companion to English Literature, „Cultural appropriation.“ 
8 Svonni, „Is it OK for daža to joik?.“ 
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sérkenni hennar og græða á því peninga, þá er sannarlega hægt að tala um menningarnám. 

Það er vel hægt að gera sér í hugarlund hvernig slíkt getur verið móðgandi eða beinlínis 

skaðlegt. Umræða um slíkt er vel þekkt í tengslum við menningu svartra í Bandaríkjunum 

og tileinkun hvítra á ýmsu úr henni sem teygir rætur sínar aftur til þess tíma þegar 

þrælahald var enn sorglegur veruleiki vestanhafs. Síðustu ár hefur einnig æ oftar verið 

fjallað um menningarnám í samhengi við notkun, og jafnvel skrumskælingu fyrrum og 

núverandi nýlenduþjóða á menningu frumbyggja víðsvegar í heiminum. Bruce Ziff og 

Pratima V. Rao segja í grein sinni „Introduction to Cultural Appropriation: A Framework 

for Analysis“ að menningarnám sé að „[...] taka hugverk, menningartjáningu eða gripi, 

sögu og kunnáttu frá menningu sem tilheyrir manni ekki“.9 Málið er þó flóknara en það og 

snýst einnig um samhengi.10  

Rosemary J. Coombe bendir á að deilan um menningarnám hafi verið hatrömm og að 

þeir sem séu ósammála hugtakinu noti gjarnan frelsi listamannsins sem rök máli sínu til 

stuðnings. Einnig eigi þeir það til að setja samasemmerki milli ritskoðunar og gagnrýni á 

menningarnám. Hún vitnar í Neil Bissoondath: 

 

Ég hafna algjörlega hugmyndinni um menningarnám... Ég hafna hverju því sem setur höft á 

ímyndunaraflið. Enginn hefur rétt á því að segja mér hvern ég ætti eða ætti ekki að skrifa um, og það að 

segja mér hvað ég geri eða hvernig ég geri það í þessu samhengi er á pari við ritskoðun... Ég er maður af 

Austur-Indverskum uppruna og ég hef skrifað út frá sjónarhorni kvenna og svartra manna, og ég mun 

halda því áfram, sama hver tekur það nærri sér.11 

 

Coombe telur þó sjálf að út frá skýrslu um jafnrétti kynþátta í listum sé ljóst að vænlegast 

sé að vera í virku samstarfi við minnihlutahópa, svo koma megi í veg fyrir að skaðlegar 

félagslegar staðalímyndir séu settar fram.12 

 

 

 

 
9 Ziff og Rao, Borrowed Power: Essays on Cultural Appropriation, 1. (Höfundur snaraði úr ensku yfir á 
íslensku.) 
10 Sama. 
11 Coombe, „The properties of culture and the politics of possessing identity: Native claims in the cultural 
appropriation controversy,“ 251. (Coombe vitnar í Neil Bissoondath.) (Höfundur snaraði úr ensku yfir á 
íslensku) 
12 Coombe, „The properties of culture and the politics of possessing identity: Native claims in the cultural 
appropriation controversy“, 250. 
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Samar 

Samar (Sami, Sámi, Saami) eru í dag þjóð sem búsett er á svæði sem áður var Lappland, en 

eru nú nyrstu svæði Noregs, Svíþjóðar og Finnlands. Einnig eru Samar búsettir á litlu 

svæði á Kola-skaga Rússlands. Landsvæði sín kalla þeir einu nafni „Sápmi“, eða 

„Samaland“ á íslensku. Samar eru einu skilgreindu frumbyggjarnir sem finnast í 

Skandinavíu og voru um langa hríð einu íbúar svæðisins. Frumbyggjar í Skandinavíu eru 

taldir hafa numið land þar í kring um 10.000 fyrir krist, en ummerki um þá hafa fundist 

bæði í Lapplandi og Finnmörku. Þetta voru veiðimenn og safnarar sem hafa verið nefndir 

„Komsa“ af fræðimönnum og eru Samar taldir afkomendur þeirra. Samar hafa verið 

búsettir í norðurhluta Fenno-Skandinavíu í um 3.500 ár í það minnsta. Þeir skiptust helst í 

íbúa fjalllendis og láglendis. Samar á láglendi veiddu fisk sér til matar, en Samar búsettir í 

fjöllum veiddu hreindýr. Þeir nýttu sér veiðidýr bæði fyrir kjöt og skinn, og gerðu fatnað úr 

skinnum og feldi. Síðar fóru Samar að rækta og hirða hreindýr og í dag er það enn mjög 

áberandi í menningu þeirra og eru hreindýrabændur margir.13 Síðar fóru aðrir þjóðflokkar 

að sækja í land Sama til að ná yfirráðum yfir ræktarlöndum og búsetusvæðum. Konungar 

og höfðingjar sem stjórnuðu stórum hluta Fenno-Skandinavíu áttuðu sig á gæðum og 

möguleikum landsvæðisins í norðri og tóku smám saman að leggja undir sig land Sama og 

skattleggja. Frá því um það bil á sextándu öld hafa Samar verið landflótta og sífellt þrengt 

meira að þeim. Þjóðin lenti illa í því þegar kristni lagði Norðurlöndin undir sig því 

ýmislegt í menningu þeirra var bannað; sérstaklega allt sem tengdist töfralækningum (e. 

shamanism), sem Samar iðkuðu í miklum mæli.14 Að endingu var land Sama orðið að 

engu, búið að skipta svæði þeirra upp á hendur konungsvelda og frumbyggjarnir hraktir 

sem lengst norður. Það er nokkurn veginn fyrirkomulagið sem við þekkjum í dag; lönd 

Skandinavíu í sinni nútímamynd.  

 

Samísk tónlist 

Svokallað „jojk“ er aldagömul sönghefð samísku þjóðarinnar sem hefur bein tengsl við 

töfralækningar til forna og hefðir og athafnir þeim tengdum. Töfralækningahefðir eru afar 

ríkar meðal Sama og það má gera því skóna að ef til vill sé það ekki tilviljun að orðin 

„Sami“ og „shaman“ (töfralæknir) séu svipuð. Töfralæknar, noaidi á samísku, voru afar 

 
13 Wright, „Saami joik: culture, context and performance,“ 10-11. 
14 Hilder, Sámi Musical Performance and the Politics of Indigeneity in Northern Europe, 12. 
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mikilvægir í trúarlegum athöfnum Sama í gegnum aldirnar og það var í slíkum athöfnum 

sem jojk þróaðist. Í þeim var yfirleitt spilað á trumbur og jojkað, en þessi tvö atriði voru 

nauðsynleg fyrir athafnir af þessu tagi.  

 Í hefðbundnum trúarbrögðum Sama kveður á um að til séu þrír heimar. Þeir eru 

raunverulegi heimurinn sem við búum í á jörðinni, paradísin eða Saivo sem Samar fara í 

eftir dauðann, og síðast heimur guða. Í fornri trú Sama segir líka að hver einstaklingur hafi 

tvær sálir: eina sem býr í líkama einstaklings þar til hann deyr og svo aðra sem getur 

ferðast á milli heima hinna lifandi og hinna dauðu. Töfralæknirinn gat ferðast á milli allra 

heimanna þriggja í dáleiðsluástandi. Til þess að komast í slíkt ástand notaði hann 

athafnartrumbu (e. ceremonial drum) og jojk. Samar komu til noaidi í athafnir, til þess að 

fá aðstoð við eitthvað sem hrjáði þá líkamlega eða andlega, til þess að fá ráðleggingar 

varðandi hreindýrin sín og til þess að láta spá fyrir sér. Þannig lærði fólk að jojka í gegnum 

sinn noaidi.  

 Til forna var jojk notað við smölun, og er enn, en þá kallar hreindýrahirðir á hjörð sína 

með söngnum. Einnig jojkuðu fjölskyldur og vinir saman á mannamótum og eins við litlar 

hversdagslegar samverustundir fjölskyldna á heimilum þeirra.15 Þegar kristni ruddi sér til 

rúms á Norðurlöndunum fóru trúboðar fljótlega að herja á samísku þjóðina. Tenging Sama 

við töfralækningar var fordæmd og varð afsökun trúboða og ríkisvaldsins til þess að kúga 

samísku þjóðina til kristni og hlýðni. Trumburnar voru bannaðar og þær ýmist brenndar, 

þeim fargað á annan hátt eða settar á söfn. Þær voru taldar tengjast göldrum og áttu að vera 

tól til þess að kalla fram alls konar djöfla.16  

Jojk eru stutt, sungin mótíf, sem yfirleitt eru endurtekin oftar en einu sinni. Laglínan er 

samin fyrir hvert jojk fyrir sig, en hún er frjálsleg í flutningi og mikið pláss er fyrir 

persónulega túlkun hvers söngvara. Hrynjandin er frjáls. Jojk eru aðallega til í þremur 

mismunandi stílum og mállískum Sama, en þar sem þjóðin er dreifð um Skandinavíu urðu 

til hjá þeim mismunandi ættbálkar og þar með ólík tilbrigði á málinu.17 Aðal ættbálkarnir 

þrír eru Norður-Samar, Skolt-Samar og Inari-Samar. Norður-Samar syngja þekktasta 

jojkstílinn, enda fjölmennasti ættbálkurinn. Jojkið þeirra einkennist gjarnan af pentatóník 

og nóturnar stökkva upp og niður.18 Skolt-Samar svokallaðir syngja það sem heitir „leudd“, 

 
15 Wright, „Saami joik: culture, context and performance,“ 15-16. 
16 Burke, „The Sami Yoik,“ 6. 
17 Hilder, Sámi Musical Performance and the Politics of Indigeneity in Northern Europe, 5. 
18 Burke, „The Sami Yoik,“ 3. 



 

 8 

sem er tengdara inn í sagnahefð en jojk Norður-Sama. Inari-Samar hafa svo einn 

söngstílinn enn, sem er þó líkari leudd en jojki.19 

 Jojki hefur stundum verið líkt við hið svissneska jóðl, enda er hvort tveggja með sterka 

tengingu við smalamennsku. En þó það megi greina ákveðna samnefnara á milli jojks og 

jóðsl, þá er jojk sprottið úr annarri menningarhefð og söngtæknin er allt önnur en í jóðli.20 Í 

jojki er texti ekki síður mikilvægur en stíll. Til þess að skilja megi umfjöllunarefni jojks, 

þarf fyrst að átta sig á að Samar tala ekki um að jojka „um“ eitthvað eða einhvern. Þess í 

stað jojka þau „á“ eitthvað ákveðið viðfangsefni, eða hreinlega tala um að jojka eitthvað 

eða einhvern (viðfangsefnið). Algeng viðfangsefni jojks eru fólk, staðir og dýr.21  

 Til þess að útskýra þetta nánar má búa til aðstæður þar sem ég tæki upp á því að jojka 

einhvern stað á Íslandi, tökum Vopnafjörð sem dæmi. Ég myndi ef til vill vilja segja að 

jojkið mitt „fjallaði um“ Vopnafjörð, en samkvæmt jojkhefðinni væri það rangt. Hinsvegar 

væri ég að jojka „á“ Vopnafjörð, eða þá að ég væri að jojka Vopnafjörð. Til þess að skýra 

málið enn frekar má líkja þessu við þemastef persóna í kvikmyndum, þar sem hver persóna 

á sitt eigið stef sem spilað er þegar viðkomandi er í forgrunni. Stefið fjallar þá ekki „um“ 

sögupersónuna, heldur „er“ stefið persónan: þetta er þemastef viðkomandi.  

 Annað áhugavert við þessa hefð er að fái einhver samið um sig jojk, verður sá hinn sami 

sjálfkrafa eigandi jojksins. Vopnafjörður yrði því eigandi míns ímyndaða jojks, eins 

óvenjulega og það kann að hljóma í vestrænum eyrum sem hafa verið skilyrt í annars konar 

fyrirkomulag höfundarréttar. Ef svo einhver myndi jojka mig persónulega, þá ætti ég 

joikið. Þetta hefur valdið eftirlitsstofnunum í höfundarrétti á Norðurlöndunum töluverðum 

heilabrotum og vandræðum í gegnum tíðina.22 

 

Nútímatónlist Sama 

Margir samískir tónlistarmenn hafa með tímanum tengt samísku tónlistarhefðina, jojkið, 

við tónlistarhefðir nútímans. Gerðar hafa verið tilraunir með tengingu jojks við popp, hip 

 
19 Ridanpää og Pasanen, „From the Bronx to the Wilderness: Inari-Sami Rap, Language Revitalisation and 
Contested Ethnic Stereotypes,“ 215. 
20 Wright, „Saami joik: culture, context and performance,“ 5. 
21 Hilder, Sámi Musical Performance and the Politics of Indigeneity in Northern Europe, 5. 
22 Wright, „Saami joik: culture, context and performance,“ 6. 
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hop, rapp og fleira. Meðal þessa tónlistarfólks má nefna Mari Boine, Maxidu Märak23 og 

Mikkal Antti Morottaja.24  

Mari Boine er einn þekktasti tónlistarmaður af samískum uppruna í heiminum í dag og 

hefur verið um árabil. Hún notar samíska arfleifð sína í tónlistarsköpun sinni og 

tónlistarflutningi en hefur þó ekki alltaf verið stoltur Sami. Hún fæddist árið 1956 og ólst 

upp í litlu þorpi Sama, nyrst í Noregi á mjög kristnu heimili. Hún hefur sjálf sagt að boð og 

bönn hafi einkennt uppeldið og tónlist hafi að megninu til verið bönnuð. Það eina sem 

mátti syngja voru sálmar og jojk var stranglega bannað. Fjölskylda hennar hafði lært það 

að jojk væri tónlist nátengd djöflinum og viðhorfin sem Mari Boine fékk í vöggugjöf voru 

að samískur uppruni hennar og menning Sama væri skammarlegt fyrirbæri.25 Mari heyrði 

bara samíska söngva og tónlist af og til í útvarpinu, en í hvert sinn sem slík tónlist byrjaði 

slökktu foreldrar hennar á útvarpinu. Á þessum tíma var öll samísk menning bönnuð í 

kristnum samfélögum.  

 Þegar Mari fór að semja sína eigin tónlist fór hún að spyrja sig að því hvers vegna 

hún skammaðist sín fyrir menningararfinn og hvers vegna hún væri ekki að semja tónlist á 

móðurmáli sínu. Í gegnum eigin tónlistarsköpun fór hún í ferðalag og spurði sjálfa sig 

spurninga um menningu sína og stolt, eða öllu heldur skort á stolti. Hún fikraði sig nær 

rótum sínum og fór að semja tónlist á samísku og tvinnaði jojk inn í lögin sín. Hún fann 

fyrir mikilli reiði yfir þeirri kúgun og heilaþvotti sem þjóð hennar hafði orðið fyrir og 

skömminni sem þeim var gert að bera fyrir eigin menningu, sögu og list. Í gegnum reiðina 

fann hún kraft og orku til þess að halda áfram vegferð sinni. Hún vill meina að mikið af 

tónlist sinni hafi orðið til í gegnum þessa reiði.26  

 Mikkal Antti Morottaja er af ættbálki Inari-Sama og talar tungumál ættbálks síns, sem 

aðeins um það bil 350 tala í heiminum í dag. Faðir hans er aktivisti og 

tungumálasérfræðingur, og ól Mikkal upp með góða tungumálakunnáttu og innrætti 

snemma í hann mikilvægi þess að halda í tungu Inari-Sama. Þeir eiga landsvæði í Norður-

Finnlandi, en vegna þess hve fáir þeir eru hafa margir Inari-Samar gefist upp á 

tungumálinu og skipt yfir í finnsku. Þannig hefur þeim sem tala tungumálið fækkað smám 

saman. Mikkal, sem notar sviðsnafnið Amoc, er rappari og rappar eingöngu á Inari-

 
23 Bateman, „Joik as the Golden Thread of Sami Revitalisation,“ 30. 
24 Ridanpää og Pasanen, „From the Bronx to the Wilderness: Inari-Sami Rap, Language Revitalisation and 
Contested Ethnic Stereotypes,“ 213. 
25 Kraft, „Shamanism and indigenous soundscapes: The Case of Mari Boine,“ 236. 
26 Scandinavia House, „Sámi stories: Art & Identity of an Arctic People: Mari Boine interview,“ 14. Maí 
2014. 
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samísku. Hann hefur verið áberandi í Finnlandi og vakið athygli á tilvist Inari-Sama og 

tungumáls þeirra. Vegna þess hve fámennur ættbálkurinn er vita margir Finnar ekki einu 

sinni af tilvist þeirra, hvað þá tungumálsins. Árið 2005 kom fram í fjölmiðlum að ungur 

maður væri að vinna í rappplötu á Inari-samísku. Hann var þegar orðinn vinsæll í Inari-

rappsenunni sem hafði verið virk í nokkur ár í samfélagi ættbálksins og ekki síður vinsæll 

hjá ungum Inari-Sömum, en ungmennin urðu innblásin til þess að læra tungumálið sitt 

betur. Honum hafði tekist að skapa mikla spennu í kringum tónlist sína og styrkja samfélag 

sitt og böndin sem héldu því saman, jafnvel áður en hann gaf út plötuna. Með því að 

blanda saman rappi og Inari-Samísku er Mikkal að blanda saman ólíkum stefnum og 

hugmyndum. Hugmyndin um náttúruelskandi einangraða Sama sem búa í fjöllunum með 

hreindýrin sín fer við fyrstu sýn ekki beinlínis saman við hugmynd um árásargjarnan og 

reiðan rappara. Rapp er í dag orðið miðstreymis, en staðalímyndin um rapp rótar sig 

gjarnan í þemu gengja, félagslegra vandamála, ofbeldis og árásargirni. Staðalímyndin af 

Sama er því gjörólík rappi og jojk er þá gjarnan eina „tónlistin“ sem tengd er Sömum. 

Þannig er blanda af þessu tvennu hálfgerð þversögn í staðalímyndatilliti, en Mikkal hefur 

með tónlist sinni brotið þær hugmyndir á bak aftur. Í grein Juha Ridanpää og Anniku 

Pasanen um Mikkal segir: 

 
Færa má rök fyrir því að Amoc sé nánast viljandi að forðast samísk þemu í textum sínum. Yrkisefni 

fyrir lögin hans koma að mestu úr nútíma hryllingsmyndum og taka á málum eins og árásargjarnri 

hegðun og morðum. Raddstíll hans er líka árásargjarn. Djúp iðuröskur og sterk og rám röddin komast 

nær þungu rokki en hefðbundnum raddstíl í rappi, sem vekja ákafa tilfinningu fyrir árásargirni og ótta. 

Í mótvægi við allt þetta fjalla þrjú af lögum hans um dramatíska ást og einmanaleika. Öll þessi 

einkenni eru í hrópandi mótsögn við hvað fólk býst „vanalega“ við af Sömum.27 

 

Mikkal þurfti að hafa fyrir því að nýta þessi umfjöllunarefni í textum sínum og með hjálp 

föður síns bjó hann meira að segja til ný orð inn í tungumálið til þess að láta það ganga 

upp. Sem dæmi var ekki til orð yfir stríð í fornri Inari-samísku. Þrátt fyrir að Mikkal spyrni 

sér eins langt frá samískum staðalímyndum og hann kemst virðast fjölmiðlar samt eiga í 

stökustu vandræðum með að ná utan um það. Athyglin virðist alltaf beinast að viðtekinni 

hugmynd um Sama, eins og fyrirsögnin „Rapp frá svæði hreindýrahirða“ í umsögn um 

tónlist Mikkal. Árið 2007 var Mikkal valinn evrópskt ungmenni ársins (e. Young European 

 
27 Ridanpää og Pasanen, „From the Bronx to the Wilderness: Inari-Sami Rap, Language Revitalisation and 
Contested Ethnic Stereotypes,“ 222. (Höfundur snaraði úr ensku yfir á íslensku.) 
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of the Year) af Young European Federalists og var það mikilvæg viðurkenning á blöndu 

hans af sjálfsmynd frumbyggja og alþjóðlegri dægurmenningu.28 

 Maxida Märak er Norður-samísk hip hop tónlistarkona, leikkona og leiðandi aktívisti í 

málefnum Sama. Hún hefur meðal annars verið leiðandi í ýmsum mótmælum Sama og 

einnig verið talsmaður Sama hjá Amnesty. Hún notar jojk heilmikið í tónlist sinni og segir 

umfjöllunarefni nútímajojka geta verið margs konar: 

 
Þegar ég var lítil var uppáhalds jojkið mitt ástarjojk afa míns um gamlan elskhuga. Svo er líka til 

lestarjojkið sem myndskreytir hugmynd einhvers um lest. Það eru til jojk um allskonar hluti. Ég á til 

dæmis lag sem heitir Baseball Bat, vegna þess að mig langaði til þess að drepa ofbeldisfullan fyrrum 

maka systur minnar. Og í því lagi er í raun ekkert nema hrein ofsareiði – þannig að umfjöllunarefnin 

eru allt frá hreindýrum og fjöllum yfir í hafnaboltakylfur.29 

 

Maxida er líka þekkt fyrir tónlistarflutning sinn með „Downhill Bluegrass Band“, sem er 

sænsk hljómsveit sem spilar blágras (e. bluegrass). Maxida hefur sjálf sagt að „því meira 

sem þú hlustar á blágras, þeim mun meira sameiginlegt finnurðu með því og samískri 

menningu.“30 Það virðist sannarlega hægt að greina sterka sameiginlega þræði í þessum 

tveimur menningarheimum, Samalandi og Appalachia fjöllum, þar sem blágras á uppruna 

sinn. Þar má nefna sérstaklega óðinn til náttúrunnar og sterk tengsl til umhverfisins, og 

angistina gagnvart erfiðu pólitísku ástandi. Maxida Märak þykir mikil vonarstjarna Sama 

og er boðberi breyttra tíma þar sem blanda má saman gömlu og nýju, vera nútímalegur en 

halda fast í hefðir og menningu.31  

 

Tónlistarhátíðir 
Tónlistarhátíðir hafa gegnt viðamiklu hlutverki í samstöðu og menningarvitund Sama. 

Upphaf þeirra má rekja til byltingar Sama sem hófst upp úr 1970 og vex enn ásmegin í dag. 

Fyrsta samíska tónlistarhátíðin var „Davvi Suvva“ árið 1979, en hún var einnig ætluð 

öðrum frumbyggjum í heiminum sem vildu taka þátt. Hún hóf göngu sína í framhaldi af 

stofnun Heimsráðs frumbyggja (e. World Council of Indigenous Peoples). Samar 

fjölmenntu á hátíðina en ýmsir aðrir hópar frumbyggja tóku einnig þátt. Þetta var afar 

 
28 Sama. 
29 Maxida Märak, „Everything from Reindeer and Mountains to Baseball Bats.“ (Höfundur snaraði úr ensku 
yfir á íslensku.) 
30 Bateman, „Joik as the Golden Thread of Sami Revitalisation,“ 31. (Höfundur snaraði úr ensku yfir á 
íslensku.) 
31 Sama. 
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mikilvægur vettvangur fyrir Sama til þess að hittast, tengjast og njóta menningar sinnar 

saman, og átti eftir að reynast mjög styrkjandi fyrir samískt samfélag. Þarna gátu Samar 

endurheimt menningararf sinn og stolt, og myndað samstöðu „fjórða heimsins“. Fjórði 

heimurinn er hugtak sem hefur orðið til um samfélag hópa frumbyggja í heiminum.  

 Önnur tónlistarhátíð, „Riddu Riððu“ sem haldin er í Vestur-Noregi byggist á svipuðum 

hugmyndum og Davvi Suvva og er hún nú orðin ein vinsælasta hátíð síðustu ára á þessu 

sviði. Eins og Davvi Suvva er hún ætluð öllum frumbyggjum, þó það séu vissulega Samar 

sem sjá um hana að mestu og stór hluti þeirra sem koma fram séu Samar.32 

 

Undir samískum áhrifum 
Nokkuð hefur verið um það að tónlistarfólk sem ekki er samískt verði fyrir áhrifum frá 

samískri tónlistarhefð – þá sér í lagi jojki. Hjá sumum eru þetta áhrif á eigin tónlist, aðrir 

læra að jojka og semja sín eigin jojk og enn aðrir fara í samstarf með Sömum og blanda 

þannig saman tónlistarhefðum sínum og þeirra. 

 Færeyska tónlistarkonan Eivør Pálsdóttir þykir gjarnan endurspegla afar norrænan stíl, 

en í lagi hennar „Tröllabundin“ má þó heyra ákveðinn keim af áhrifum frá hinu samíska 

jojki. Þar spilar hún einnig á trumbu samhliða söngnum, sem er keimlík samísku 

trumbunum og notuð á afar svipaðan hátt í laginu.33 Einnig hefur höfundur vissu fyrir því 

að Eivør hlustaði um tíma mikið á samísku tónlistarkonuna Mari Boine.34 

 Í veislu á vegum Nóbelsverðlaunanna í Stokkhólmi árið 2017 komu fram ýmsir vinsælir 

tónlistarmenn, meðan annars Ane Brun, en hún er vel þekkt norsk tónlistarkona. Flutt voru 

verk sem var skipt niður í þrjá kafla, og á meðal flytjenda var jojktónlistarkonan Ulla 

Pirttijärvi.35 Ane Brun hefur áður komist í tæri við jojk, því hún var einn af þátttakendum í 

þættinum „Sápmi Sessions“, sem er raunveruleikaþáttur í sænska ríkissjónvarpinu SVT. 

Þátturinn snýst um samstarf  milli samískra tónlistarmanna og skandinavískra 

tónlistarmanna sem ekki eru Samar. Í þættinum fá skandinavísku listamennirnir kennslu í 

jojki og eiga að semja sitt eigið jojk í samstarfi við þann samíska listamann sem þau parast 

með. Ane Brun og Mari Boine unnu saman í þættinum og sömdu jojklag. Eftir að 

tónlistarfólk hefur verið parað saman í þættinum eru þau send í afskekkt upptökuver í litla 

samíska fjallabænum Vássejávri í Norður-Svíþjóð. Listafólkið hefur aðeins þrjá daga til að 

 
32 Bateman, „Joik as the Golden Thread of Sami Revitalisation,“ 23-24. 
33 Hemming, „Eivør Pálsdóttir: Tródlabúndin. God Morgen!.“ 
34 Þetta frétti höfundur í gegnum föður sinn, bassaleikarann Birgi Bragason, sem spilaði með Eivør á plötunni 
Krákunni. 
35 Nobel Prize, „The Nobel Banquet 2017.“ 
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semja, flytja og taka upp lag saman. Þátturinn er fræðandi og snertir á mörgum málum, 

eins og nauðungarkristnun Sama, landtöku og fleiru úr sögu Sama. Einnig er gætt vel að 

fræðslu um menningararf Sama og tónlist þeirra. Annað þekkt tónlistarfólk sem hefur 

komið fram í Sápmi Sessions er til dæmis sænska tónlistarkonan Loreen, samíska 

tónlistarkonan Maxida Märak, og norski tónlistarmaðurinn Alexander Rybak. Sápmi 

Sessions er almennt talinn góður vitnisburður um samstarf þvert á menningarheima með 

virðingu að leiðarljósi.36 

 Walt Disney kvikmyndaverið sendi frá sér teiknimyndina Frozen árið 2013. Upphafslag 

kvikmyndarinnar var Sömum afar kunnuglegt, en það var lagið Vuelie eftir suður-samíska 

tónlistarmanninn Frode Fjellheim. Lagið samdi hann sérstaklega fyrir myndina, en það er 

byggt á eldra lagi hans sem ber heitið Eatnemen Vuelie, eða Söngur jarðarinnar á íslensku. 

Fjellheim notar jojk í tónlist sinni, svo lagið er í mjög samískum stíl. Lagið var ekki það 

eina úr samískri menningu sem höfundar myndarinnar notuðu, en fatnaður og lífstíll einnar 

söguhetjunnar þótti minna afar mikið á hefðbundinn klæðnað samískra hreindýrahirða. 

Myndin á að gerast í Noregi, svo það er ekki langsótt að höfundarnir hafi notað og verið 

innblásnir af samískri menningu. Upp úr þessu spruttu miklar rökræður innan raða Sama, 

og ríkjandi skoðun var að þarna væri risinn Disney að taka menningu frumbyggja í Noregi 

og nýta sér hana í stóra teiknimynd sem viðbúið var að myndi mala gull, án þess þó að 

kynna sér menninguna til hlýtar eða hafa nokkuð samráð við samíska samfélagið. Á 

endanum varð þetta til þess að Disney sá að sér og fyrir gerð framhaldsmyndar Frozen 

gerði fyrirtækið samning við samísku þjóðina, undirritaðan af fulltrúum þings Sama í 

Noregi, Svíþjóð og Finnlandi, og sérstöku Samaráði. Í samningnum segir að Disney „vilji 

vera í samstarfi með Sömum til þess að leggja sig fram um að efni Frozen 2 sé 

menningarlega nærgætið, viðeigandi og fullt virðingar gagnvart Sömum og þeirra 

menningu.“37 

  

Sjónarmið Sama 
Merethe Kuhmunen er 28 ára sænsk samísk kona sem starfar hjá samíska útvarpinu í 

Svíþjóð (Sameradion). Merethe er einnig tónlistarkona og mikill aktívisti í málefnum og 

réttindum Sama. Aðspurð um skoðun sína á því þegar listamenn sem ekki eru Samar, verða 

fyrir áhrifum af jojki og nota jojk í eigin tónlist og flutningi, hafði hún þetta að segja: 

 
36 Gilbert, Phillipson og Raheja, In the balance. Indigeneity, Performance, Globalization, 221-223. 
37 Simonpillai, „Disney Signed a contract with indigenous people before making Frozen II.“ (Höfundur 
snaraði úr ensku yfir á íslensku.) 
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Samísk tónlist hefur alltaf verið stór hluti af mínu lífi. Vegna nýlenduhyggju og vegna þess að við 

vorum neydd í kristni, þá máttum við ekki jojka. Vegna þess að það var verk djöfulsins. Ég kem úr 

fjölskyldu sem nýlenduhyggja hefur haft mikil áhrif á, og ég man eftir því þegar áddjá (afi á samísku) 

minn sagði við okkur systkinin þegar við vorum börn að við ættum ekki að jojka því það væri slæmt. 

En til allrar hamingju hóf fjölskylda mín afnýlenduvæðingu þegar ég varð eldri og nú er jojk hluti af 

lífi mínu og fjölskyldunnar minnar. En vegna nýlenduhyggjunnar var mér aldrei kennd jojkhefð 

forfeðra minna í æsku. Það er missir sem ég mun aldrei jafna mig á.38  

 

Merethe heldur áfram og segir: 

 
Eins og þú veist er jojk sönghefð Sama og stór hluti af menningu okkar. Þegar þú jojkar ertu að muna 

ákveðinn stað, manneskjur og svo framvegis. Fyrir mína parta þykir mér virkilega furðulegt ef einhver 

sem er ekki Sami jojkar. Vegna þess að mér finnst það vera menningarnám. Og mér finnst það, jafnvel 

þó listamaðurinn segist vera að heiðra menningu Sama, vera rangt. Vegna þess að við erum enn að 

berjast fyrir tilverurétti okkar. Og ýmsum Sömum, eins og mér, hefur verið sagt að jojk sé slæmt og 

verk djöfulsins. Og hafa upplifað kynþáttafordóma, vegna þess að við erum Samar.39  

 

Hún kemur einnig inn á það hvernig ekki er hægt að bera saman samíska upplifun og 

upplifun einhvers sem „prófar“ að stíga inn í hlutverk Sama: 

 
Og þegar einhver sem er ekki Sami tekur sér leyfi til að jojka, eða fer í hefðbundinn klæðnað okkar í 

einn dag, þá hefur sá einstaklingur þau forréttindi að vera ekki Sami og upplifir ekki 

kynþáttafordómana gagnvart okkur. Við sem erum samísk getum ekki gert það. Við þurfum að lifa 

með því. Það er mikilvægt að við sjálf eigum menningu okkar, og jojk er okkar menning.40  

 

Hennar lokaniðurstaða er að hún upplifi athöfnina sem ranga, en tekur fram að hennar 

reynsluheimur sé ekki endilega reynsluheimur annarra, og að hennar skoðanir þurfi ekki að 

endurspegla skoðanir annarra Sama: 

 
Þannig að, mér finnst það rangt þegar þeir sem eru ekki Samar jojka. Vegna þess að mér líður eins og 

sá hinn sami væri að taka eitthvað frá mér. En það er mikilvægt að muna að jafnvel þó mér þyki það 

vera menningarnám, þá gæti annar samískur einstaklingur verið mér ósammála.“41 

 

 
38 Merethe Kuhmunen (viðtal), nóvember 2019. (Höfundur snaraði úr ensku yfir á íslensku.) 
39 Sama. 
40 Sama. 
41 Merethe Kuhmunen (viðtal), nóvember 2019. (Höfundur snaraði úr ensku yfir á íslensku.) 
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 Merethe hefur bersýnilega sterkar skoðanir á notkun þeirra sem ekki eru Samar á jojki, 

og augljóslega er mikilvægt að eiga samtal um málið við fólk sem þekkir menninguna og 

reynsluheiminn á eigin skinni. Annað og ólíkt sjónarmið kemur frá Samanum Elinu Kåven 

Jungle Svonni. Hún heldur úti bloggsíðunni „Beneath Northern Lights – Stories from 

Arctic Natives“, á íslensku: „Undir Norðurljósum – sögur af innfæddum á Norðurslóðum“. 

Síðan inniheldur margskonar fróðleik um Sama og hitt og þetta sem tengist þeim. 

Markmiðið virðist vera að fræða þá sem ekki eru Samar (daža á samísku) um samíska 

menningu og hefðir, og brúa bilið á milli menningarheimanna. Í bloggi sem fjallar um það 

hvort daža megi jojka segir hún frá þættinum „Muitte Mu“ á NRK sjónvarpsstöðinni í 

Noregi, þar sem frægum norskum söngvurum er kennt að jojka. Um þann þátt segir hún 

meðal annars:42 

 
Þau fá nokkra daga með samískum jojkara, og á þeim dögum búa þau til jojk til þess að flytja á síðasta 

deginum. Í samísku samfélagi hefur verið mikið rætt um hvort það sé í lagi að kenna þeim sem eru 

ekki Samar að jojka. Og það eru ýmsar skoðanir á þessu, en samíska sjónvarpsstöðin NRK Sápmi er 

meðframleiðendi þessara þátta, og þeim finnst – eins og mörgum Sömum, þar á meðal mér – að því 

meiri þekkingu sem dreift er um Sama, því betra.43 

 

Elin heldur áfram: 

 
Mér finnst líka að ef einhverjir hafa áhuga á að læra að jojka, þá ættu þau að hafa frelsi til þess að 

prófa. Og í sjónvarpsþætti eins og þessum fá þau ósvikna samíska kennara sér til liðsinnis, og þau 

koma til Samalands og upplifa landið á eigin skinni. Mér finnst það líka vera gott fyrir þá sem ekki 

eru Samar að prófa þetta, og þá geta þau séð það sjálf hversu flókið jojkið er, og geta þá dreift 

þekkingu sinni um það. Jojk er miklu þróaðra tónlistarform en margir halda. Mörg samísk tónskáld 

eru sammála um það að jojk sé miklu flóknara en vestræn tónlist getur miðlað.44 

 

Niðurstöður 
Þegar rætt er um norræna menningu í tónlist og staðalímyndir henni tengdri er ef til vill 

verið að tala um allt annað en Sama. Það er að minnsta kosti öruggt að Samar passa hvergi 

inn í skilgreiningar Fabian Holt í upphafi þessarar ritgerðar. Norrænn menningararfur 

virðist þó koma nokkuð sterkt fram í tónlist norrænna listamanna, en þó ber sérstaklega á 

því í tónlist Sama. Þar sem Samar eru einu frumbyggjar Skandinavíu er saga þeirra mun 

 
42 Svonni, „Is it OK for daža to joik?.“ 
43 Svonni, „Is it OK for daža to joik?.“ (Höfundur snaraði úr ensku yfir á íslensku.) 
44 Svonni, „Is it OK for daža to joik?.“ (Höfundur snaraði úr ensku yfir á íslensku.) 
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lengri en annarra þjóða á svæðinu og þeir hafa mikla sérstöðu í menningu sinni. Sagan 

segir okkur að Samar voru lengi kúgaðir af öðrum þjóðum Skandinavíu, sem veldur því að 

afstaða þeirra gagnvart því að aðrir taki þeirra menningu upp á arma sína er sennilega enn 

sterkari, því tengsl menningarnáms við nýlenduhyggju er mikil, eins og kom fram í Oxford 

Reference. Talað var um að gjarnan væri önnur þjóðin í einhverskonar yfirburðastöðu 

gagnvart hinni, og það á sjaldnar betur við en þegar vestrænar þjóðir nýta sér menningu 

frumbyggjaþjóða sér til framdráttar.  

 Þar sem Samar eru enn að berjast fyrir tilverurétti sínum, eins og Merethe Kuhmunen 

talaði um, virðist það vera þeim mikilvægt að halda fast í menningu sína. Samískt fólk 

virðist tengja jojk þjóðarsál sinni og sönghefðin hefur leikið stórt hlutverk í að styrkja 

samheldni þjóðarinnar og hefur mikla sérstöðu í menningu Sama eins og kom fram í 

kaflanum um Sama út frá grein Sheilu Louise Wright. Mari Boine talaði líka á þeim nótum 

þegar hún sagðist hafa endurheimt menningu sína, sögu og stolt í gegnum jojk. Jojk virðist 

því vera eitthvað sem er óaðskiljanlegt frá sjálfsmynd þjóðarinnar. Þetta sést til að mynda 

vel á dæminu um Disneymyndina Frozen. Þing Sama tóku höndum saman, þvert á 

landamæri, til þess að standa vörð um menningararf sinn og passa að hann yrði sýndur í 

réttu ljósi.  

Það virðist takast vel að blanda saman jojki og annarri nútímatónlist, eins og til dæmis 

hip hopi, ef marka má dæmin um Maxidu Märak og Mikkal Antti Morottaja. Það virðist 

líka vera góð leið til þess að varðveita tungumálið, miðað við þá staðreynd að tónlist 

Morottaja varð yngri krökkum af ættbálki Inari-Sama mikil hvatning til þess að læra 

tungumál ættbálksins og varðveita það. 

 Eitthvað er um það að tónlistarfólk sem ekki eru Samar hafi orðið fyrir einhvers konar 

áhrifum af jojki, en þó á ólíkan hátt. Í tónlist sumra má aðeins heyra lúmsk innblásin áhrif, 

eins og í laginu „Tröllabundin“ eftir Eivøru Pálsdóttur, en ef til vill gerði hlustandi sér ekki 

grein fyrir áhrifunum nema að hafa vitneskjuna um að Eivør hafi hlustað mikið á samísku 

tónlistarkonuna Mari Boine. Í hennar tilfelli er ekki hægt að tala um hreint menningarnám, 

þar sem skilgreiningin á því snýst um að að „[...] taka hugverk, menningartjáningu eða 

gripi, sögu og kunnáttu frá menningu sem tilheyrir manni ekki“ eins og Bruce Ziff og 

Pratima V. Rao töluðu um í grein sinni. Eivør getur hinsvegar einungis talist innblásin.  

Hjá öðrum listamönnum er jojki hreinlega bætt inn í lög, eins og í flutningi Ane Brun 

ásamt fleirum í veislu Nóbelsverðlaunanna árið 2017. Eins og sjá má í málflutningi 

Merethe Kuhmunen annars vegar, og Elinar Kåven Jungle Svonni hins vegar, hafa Samar 

ólíkar skoðanir á því að aðrir sem tilheyra ekki samfélagi Sama jojki eða noti jojk í tónlist 
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sinni. Á meðan Merethe finnst það fráleitt og klárt menningarnám, þykir Elinu það í lagi, 

sé jojkið nálgast af virðingu og þekkingu. Dæmin um sjónvarpsþættina sem annars vegar 

koma á samstarfi milli samísks tónlistarfólks og tónlistarfólks sem er ekki samískt, og 

hinsvegar að fá tónlistarfólk sem er ekki Samar til þess að læra að jojka undir handleiðslu 

samísks jojkara sýna þó skýrt að gott samstarf og samtal í þessum efnum er farsæl leið.  

  

Lokaorð 
Ekki hefur mikið verið skrifað á íslensku um tónlistarhefð Sama. Höfundur telur mikilvægt 

að þjóðir í okkar heimshluta séu upplýstar um Sama og þeirra sögu. Við vinnslu á þessari 

ritgerð komst höfundur að því hversu mikilvægt jojk er fyrir sjálfsmynd Sama. Það sýnir 

okkur líka hversu stórt hlutverk tónlist leikur í menningu þjóða og sérkennum þeirra. Ef 

um lengri ritgerð hefði verið að ræða hefði verið hægt að skoða betur samísku trumbuna, 

sögu hennar og tilgang í tónlist Sama. Ef til vill er það efni í aðra ritgerð. Ef tíminn hefði 

verið rýmri hefði það vafalaust reynst gagnlegt að fara á samíska tónlistarhátíð til þess að 

læra meira um nútímatónlist Sama og ef til vill heyra af fleirum sem eru innblásnir af 

samískum áhrifum í eigin tónlist en eru ekki Samar sjálfir.  

 Helsti veikleiki ritgerðarinnar er sennilega hve erfitt það reyndist að finna skýr dæmi 

um það þegar þeir sem ekki eru Samar nota jojk eða önnur samísk áhrif í eigin tónlist. Fyrir 

það fyrsta virðist afar lítið hafa verið skrifað um það, en svo er tónlistarfólk ef til vill ekki 

gjarnt á að lýsa því yfir sjálft að það sé að nota áhrif frá frumbyggjum í tónlist sinni, vegna 

þess hve umdeilt það getur verið. 

 Það reyndist höfundi heillavænlegt að ræða við samíska tónlistarkonu um efnistök 

ritgerðarinnar og sækja sér þannig milliliðalaust innlegg í umræðuna. Að sama skapi var 

áhugavert að fá annað sjónarmið Sama, sem var á öndverðum meiði. Gott hefði verið að 

geta tekið viðtöl við fleiri Sama, og fá þannig enn meiri breidd í niðurstöðurnar. 
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