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Abstrakt
Undersökningens syfte har varit att skina ljus på porträttering och urval.
Närmare bestämt inom området för den samiska musikkulturen och via
mediaframställningen av en samisk artist i Jills veranda. Genom ett utvalt
program ur serien där den samiska artisten Maxida Märak medverkar
genomförs detta. Sett utifrån sin omnämning som samisk artist i-och i
anslutning till programmet står Märak och den förmedlade bilden av henne i
fokus för undersökningen av hur det samiska framhävs. Genom att undersöka
både det klingande och hur man pratar om musiken förs urvalen fram. Dessa
utgör innehållet för hur den samiska artisten representeras. Undersökningen
har vidare genomförts utifrån teorin om immateriella kulturarv. I den
immateriella kulturarvsprocessens faser beskrivs hur uppmärksammade
”företeelser väljs ut och ges särskild status som symboler för en kultur”.1
Teorin innehåller ett stort fokus på värdetillskrivning utifrån rådande sociala
normer och vad som tillskrivs symboliskt värde värderas människor emellan.
Undersökningen visade att Märak i Jills veranda porträtterades på ett sätt
som till viss del bekräftade tidigare normbaserade stereotyper som framkom i
undersökningen, så som jojkens stora roll och den etniska
sammankopplingen till musiken. Därtill påverkade artisten både genom att
bekräfta såväl som motarbeta normerna genom hur hon framställde sin musik
i både utövande och i dialog. Motarbetandet av normer framgick som en röd
tråd i artistens intention bakom musiken. Musiken framkom också ha ett
funktionellt syfte, då musiken i avsnittet tycks användas för att motarbeta och
i tillägg också återta makten över definitionen av vad som är samiskt. Utifrån
detta framkom den politiska kampen som ett essentiellt innehåll i hur artisten
i programmet framställer sin musik. Slutligen präglades hela produktionen av
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olika urfolksgrupper som sammanlänkades genom sin musik vilket
ytterligare framhöll musiken som en gemensam symbol över landsgränser.
Titeln på svenska: ”När ni går bort, tro inte att det är slut.”: En analys av
den samiska artisten Maxida Märaks medverkan i Jills veranda.
Titeln på engelska: “When you pass away, don’t think that’s the end.”: An
analysis of the image of the Sami artist Maxida Märaks participation in Jills
veranda.
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Jag vill rikta ett tack till min handledare som peppat, guidat och hållit mitt
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vardagen när tiden inte räckt till. Och slutligen vill jag rikta ett tack till mina
kära kurskamrater som med stöttning och avreagerande fikapauser har
möjliggjort för denna undersökning att bli klar.
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Förord
Intresset för att studera det samiska och den samiska musikkulturen väcktes
till liv redan under mitt första år på kulturledarprogrammet. Under en kurs i
kultursociologi fick vi som uppgift att belysa en av samhällets
minoritetsgrupper och genom slumpen föll valet på samerna. Utifrån detta
första möte har intresset fortsatt att växa och följt mig igenom flertalet
kurser, där olika musikvetenskapliga ämnesområden samt teoretiska ramverk
har applicerats på ämnet. Med stöd i min tidigare materialinsamling och
forskning, upplever jag att utbudet av vad som ingår i samisk musik och
kultur som väldigt begränsad och därför saknas det medel att tillskriva sig
kunskap med, något som eggat igång intresset för denna undersökning.
Däremot har intresset av samisk musik aktualiserats allt mer i och med de
många artister som inom den populärkulturella musiken marknadsförs genom
sin etnicitet och sin aktivistiska framtoning.2 Utifrån detta grundlades idén
om att utifrån en av dessa artister, se vad och hur den samiska artisten och
dennes musiken framställs och utifrån det, vilken bild som vidareförmedlas
ut till samhällsbilden.

2

Lundberg och Ternhag 2011, s. 165–166.

Lovisa Lord Torvfelt

Innehållsförteckning
1.

Inledning
1.1
Syfte
1.2
Presentation av programmet
1.3
Maxida Märak

1
2
3
4

2

Samisk musik i tidigare forskning och litteratur
2.1
Samisk musiks- och identitetsiscensättande i medier
2.2
Samisk musik i översiktsverk

6
7
10

3

Teoretisk utgångspunkt
3.1
Det immateriella kulturarvet
3.2
Frågeställningar

11
11
16

4

Metod och material
4.1
Insamlingsmetod
4.1.1
Urvalskriterier
4.2
Analysmetod
4.3
Metodresonemang
4.4
Etiska överväganden

17
17
18
19
20
21

5

Presentation av den samiska representation i Jills veranda
5.1
Översikt över programmet
5.2
Den talade överföringen mellan människor i programmet
5.3
Den klingande överföringen

21
22
24
33

6

Analys och diskussion
6.1
Den samiska artisten
6.2
Jojkens plats i produktionen
6.3
Stereotyper och motstånd
6.4
Den gemensamma identiteten
6.5
Kampen och det kollektiva minnet

39
39
41
43
46
47

7

Sammanfattning och slutord
7.1
Musikval
7.2
Den talade dialogen
7.3
Metodkritik
7.4
Fortsatta undersökningar
7.5
Summerande tankar

50
50
51
52
52
53

8

Källförteckning och litteraturförteckning
8.1
Källor
8.2
Litteratur
8.3
Hemsidor

54
54
54
56

9.

Bilaga
9.1
Jills veranda
9.2
“Backa bak”, Maxida Märak
9.3
”My people”, Bill Miller
9.4
”Soldier blue”, Buffy Sainte-Marie
9.5
”Now that the Buffalo’s gone”, Buffy Sainte-Marie

1
1
2
6
7
8

Lovisa Lord Torvfelt

1. Inledning
Det var nog ingen direkt uttänkt plan men det fanns där redan tidigt i
min karriär. Jojken var den musiken som först attraherade mig. Jag
hörde mitt sound i jojken. Den har funnits i min familj och i vår kultur
så länge jag kan minnas. Jag tror att det är naturligt att använda element
som man känner sig trygg med i sin musik och jag känner mig trygg i
jojken.3

I detta uttalande av Maxida Märak under en intervju för hemsidan Svensk
folkmusik, lyfter Märak fram jojken som en del utav den samiska
musikkulturen. Den agerar både som symbol för kulturen, men i tillägg finns
även en personlig anknytning till sångtekniken.
Denna intervju är en i mängden utav populärkulturens omnämningar av
samisk musik och därtill också en del i skapandet utav uppfattningen om
samiska musik. Porträttering sker i såväl tv-, film-, musik- och
reklamsammanhang och jojken är den starkast förknippade uttrycksformen
för samisk musik. Sångsättet har tilldelats en exotisk och nästan glorifierad
stämpel. Detta återkommer även i forskning och litterära framställningar, där
den samiska kulturen varit av intresse sedan forskare som Karl Tirén på
1800-talet satte samisk kultur på kartan.4 Detta återkommer jag till i kapitel 2
om tidigare forskning och litteratur.
De unga samiska artisterna och deras musik har under senare år bidragit till
att synliggöra den samiska kulturen menar Dan Lundberg och Gunnar
Ternhag.5 Detta står till följd av att ha infört de samiska rötterna i det samtida

3

Svensk folkmusik. Maxida Märak - kampen som aldrig tar slut.
https://www.svenskfolkmusik.com/intervjuer/maxida-marak-kampen-som-aldrig-tar-slut/.
Sidan besökt 21 november 2018.
4
Hilder 2012, s. 164, 175.
5
Lundberg och Ternhag 2011, s.155.
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musiklivet, vilket författarna i Folkmusik i Sverige menar ger skäl till att
framhäva dessa musiker och belysa området ytterligare.6

1.1 Syfte
Billy Ehn och Orvar Löfgren skriver i Kulturanalytiska verktyg att kultur i
form utav böcker, filmer och berättelser inviger oss i kulturer som vi själva
kanske ej har praktisk erfarenhet av.7 På samma sätt har en tv-produktion
makten att påverka och skapa en bild av hur den samiska artisten och
musiken uppfattas, och därför är det både intressant och viktigt att
medvetandegöra detta och undersöka vilken bild som målas upp.
Undersökningens huvudsakliga syfte är därför att undersöka hur bilden av
den samiska artisten framställs och förmedlas i produktionen. Med blicken
riktad mot den samiska artisten och framställning i form utav medias
porträttering, har undersökningen utgått från den samiska artisten Maxida
Märak och hennes medverkan i mediaframställningen Jills veranda.8 Genom
att ha analyserat programmet utifrån vad som kopplas samman med artisten
och det samiska tar undersökningen reda på hur just denna bild framför de
samiska rötterna i det samtida musiklivet.
Den teoretiska grunden samt frågeställningarna vilar i kulturarvsprocessen,
så som den är beskriven av Johanna Björkholm.9 Även undersökningens
frågeställningar baseras på teorin, men innan dessa preciseras krävs mer
information om materialet, den tidigare forskningen och det teoretiska
perspektivet.
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Lundberg och Ternhag 2011, s.156.
Ehn och Löfgren 2012, s. 56.
8
Jills veranda, säsong 3, avsnitt 1, forts. JV 3:1.
9
Björkholm 2011.
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1.2 Presentation av programmet
Under följande rubrik presenteras kortfattat programmet Jills veranda, vilket
valts ut till undersökningens empiri. Avsnittet är del 1 av sammanlagt 6
avsnitt under samma säsong och den medverkande i detta program är den
samiska artisten Maxida Märak. Hon kommer i undersökningen agera som
bärare för den samiska musikkulturen.
Programmet Jills veranda är en svensk dokumentärserie. I en krönika i
Göteborgsposten beskriver Jan Andersson hur denna tredje säsong
genomförs med ett upplägg snarlikt tidigare säsonger. Countrysångerskan Jill
Johnson leder programmet och i tillägg till det så medverkar i det utvalda
programmet även den samiska hiphopartisten, Maxida Märak.10 Temat för
serien faller under musikgenren country, vilket är genomgående inte bara i
denna säsong utan återkommer i samtliga säsonger. Ett av programmets
uttalade syften angränsar även det till genren, då fokus ligger på att utforska
countryn och countryns rötter.
Programmen spelas in i Nashville USA där gästen tillbringar sin tid
tillsammans med Johnson i vad som framstår som hennes bostad. Husets
anslutande veranda omnämns i programtiteln och verandan agerar även som
central för många av programmets scener. Varje avsnitt är ungefär en timme
långt och det finns några återkommande fasta punkter i programmet. Dels får
gästen medföra en låt som tillsammans med programledaren ska tolkas och
framföra i programmet och dels ska gästen också ha med sig en ”bucketlist”,
det vill säga en önskelista över vad de vill se och göra under sin tid i
Nashville.11

10

Göteborgsposten. http://www.gp.se/kultur/maxida-m%C3%A4rak-imponerar-i-jillsveranda-1.4829429. Sidan besökt 30 september 2018.
11
Svtplay. https://www.svtplay.se/video/15866787/jills-veranda/jills-veranda-sasong-3avsnitt-1?info=visa. Sidan besökt 14 oktober 2018.
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I SVT:s tv-tablå presenteras avsnittet och dess innehåll för tittaren och här
målas bilden upp utav programmets innehåll:
Johnson välkomnar sex nya gäster till sin veranda i Nashville. Först ut är
artisten Maxida Märak, som brinner för samernas rättigheter. Jill tar med
Maxida på en känslosam resa med starka möten. Maxida träffar en legend
och öppnar Jills ögon för frågor hon aldrig tänkt på tidigare. Denna gång:
Maxida Märak.12

Redan här tar man upp Märaks koppling till den samiska kulturen och vidare
i produktionen framhävs de samiska i relation till hennes artisteri. Dessa
presentationer utgör varför Märak valdes ut som artist i denna undersökning,

1.3 Maxida Märak
Vem är då Maxida Märak? På hennes officiella hemsida får man förutom
information om hennes aktuella turné och spellistor, läsa hennes biografi.
Exempelvis får man insikt i Märaks tudelade uppväxt i de skilda världarna av
Stockholm och Jokkmokk och hur hennes egen historia format hennes
låtskrivande. I en intervju med Svensk folkmusik beskriver Märak intentionen
med sin musik och beskriver hur hon vill:
[…] Krossa fördomar. Det finns jättemånga här som inte har renar, som
inte jojkar men som fortfarande är väldigt mycket Sápmi. Men jag vill
också visa på andra aspekter av samhället. Om kampen mot gruvan, om
hur det lilla samhället behandlar människor som sticker ut eller kvinnor
som skaffar barn tidigt och vill göra karriär. Det är tufft som fasen. Den
sidan finns också och jag känner att jag verkligen haft något att säga
där.13

12

Programtablå för SVT1 29 juli 2018, https://smdb.kb.se/catalog/id/003825776#2. Sidan
besökt 20 september 2018.
13
Svensk folkmusik. Maxida Märak - kampen som aldrig tar slut.
https://www.svenskfolkmusik.com/intervjuer/maxida-marak-kampen-som-aldrig-tar-slut/.
Sidan besökt 21 november 2018.
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Även om den politiska agendan står klar i detta uttalande, något som också
återspeglas i många utav hennes texter, så menar Märak fortsatt att den
politiska agendan inte är den avgörande drivande faktorn, utan motivet ligger
i sin enkelhet i ambitionen att ”göra fet musik”. 14
Dock hävdas i samma intervju med Svensk folkmusik hur Märaks fusion av
hip hopen och den samiska jojken har gjorts henne unik, men ytterligare till
”traditionsbärare” och förnyare av den samiska sápmimusiken”.15
Märak pratar fortsatt själv om jojken och hur denna varit hennes ingång i
musiken och legat som en grund för hennes musikaliska resa.16 I likhet med
Lundberg och Ternhag där de framhäver den etniska tillhörigheten för
samiska artister,17 så problematiserar Märak medias porträttering av henne
och hur denna exotifierar den samiska kulturen. Vidare anser hon det svårt
att förstå varför etniciteten hamnar före allt annat och liknande resonemang
speglas ytterligare i hennes skapande där syftet är att krossa fördomar riktade
mot samer innehållandes schablonbilder av enbart renskötsel och jojk.18
Till trots att Märak inte själv ser sin musik som politisk så är detta något som
framhävs i flera mediala sammanhang så som i intervjuerna ovan. Själv lyfter
hon istället fram flera andra aspekter som viktiga, så som att göra fet musik
samt föra en kamp mot orättvisor. Även programmet som är i fokus för den
här undersökningen lyfter tydligt in Märaks koppling till den samiska
kulturen. Detta baserat på att hon både i tv-tablån och i avsnittet presenteras i
egenskap av att vara samisk och även samisk artist. En utgångspunkt för

14

Maxida. http://www.maxida.se/biografi. Sidan besökt 19 november 2018.
Svensk folkmusik. Maxida Märak - kampen som aldrig tar slut.
https://www.svenskfolkmusik.com/intervjuer/maxida-marak-kampen-som-aldrig-tar-slut/.
Sidan besökt 21 november 2018.
16
Maxida. Biografi. http://www.maxida.se/biografi. Sidan besökt 19 november 2018.
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Lundberg och Ternhag 2011, s. 155–156.
18
Svensk folkmusik. Maxida Märak - kampen som aldrig tar slut.
https://www.svenskfolkmusik.com/intervjuer/maxida-marak-kampen-som-aldrig-tar-slut/.
Sidan besökt 21 november 2018.
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denna studie är programmets uppfattning av Märak som bärare av det
samiska musiklivet.

2 Samisk musik i tidigare forskning och litteratur
Forskning om samernas porträttering inom svensk media är ett relativt
begränsat område och särskilt glest är det om man efterfrågar fokus på
musik. Intresset för framställning inom media tycks dock ha ökat, särskilt i
andra delar av världen. Även om fokuset inte alltid ligger på musik, så finns
den röda tråden av hur medias representation påverkar den allmänna bilden
närvarande. Undersökningar inom detta område har eskalerat inom såväl
film, journalistik och övrig medial framställning.19 Även om denna studie rör
sig kring en annan typ av mediaformat så genomsyras fortsatt
undersökningen av tanken på medias maktposition och vidare till de sociala
konstruktionerna som omger ämnet.
När man forskat inom samiska musik har man både tittat på musiken i sig, så
som den norska musikforskaren Ola Graff har beskrivit den i Fanitullen som
är en bok tänkt som kurslitteratur.20 Dessutom har man undersökt hur
musiken har använts i andra sammanhang. Inom det området har exempelvis
musikvetaren Olle Edström i sin artikel, ”From yoik to music: pop, rock
world, ambient, techno, electronica, rap, and…”, undersökt hur jojken
använts inom olika populärmusikgenrer och vad detta gjort med jojken.21
Ytterligare lyfts hur den samiska musiken använts som identitetssättande och
Thomas Hilder ger i sin artikel jojken en essentiell roll inom just den
processen.22

19

Se exempelvis Holstad 2017, exempel 2 Öhman 2011 och exempel 3 Diamond 2007.
Graff 1993, s. 384–432.
21
Edström 2010.
22
Hilder 2012.
20
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Den sistnämnda kopplingen till identitet är den mest relevanta för denna
undersökningen, då porträtteringen av den samiska artisten i produktionen
vid flera tillfällen kopplas samman inte bara med den enskilda identiteten
utan vidare med folkgruppen samer. Därför kommer detta behandlas mer
ingående i kapitlet.

2.1 Samisk musiks- och identitetsiscensättande i medier
Identitet i form utav tillskriven identitet är något som litteratur- och
språkvetaren Anne-Kari Skarðhamar lyfter fram. I kapitlet ”Changes in film
representations of sami culture and identity” undersöker Skarðhamar finska
filmer genom att urskilja de samiska schablonporträtteringarna och hur dessa
också förändras över tid.23
Genom att överblicka och även göra nedslag i filmmediets representation av
samerna från stumfilmstiden 1920, till nyproduktioner under 2000-talet, kan
författaren konstatera att bilden av den samiska identiteten gradvis
genomgått en förändring. Identitetsresan har sitt startskott i en romantiserad
bild där samerna framhävs som exotiska, ambivalenta och lägre utvecklade.
Bilden som framgår, utgår från schablonbilden av vad författaren förklarar
som ”glada vildar”.24
Över tid sker dock en förändring i framställningen och bilden av samerna blir
bilden av en stark men förtryckt folkgrupp, där makt och klass har större
inflytande än etnicitet och där orättvisor ställs mot väggen.25 Just
maktförhållanden menar författaren har en betydande roll i framställandet, då
den tidiga filmen genom sitt bekräftande av synen på samerna som
underutvecklad och sämre avsågs stödja den kolonialistiska diskursen.26
Skarðhamar förklarar också att skillnaden blir särskilt distinkt i jämförande

23

Jfr Skarðhamar 2001, s. 293–302.
Skarðhamar 2001, s. 294.
25
Skarðhamar 2001, s. 301–302.
26
Skarðhamar 2001, s. 294.
24
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av en samiska och icke-samisk produktion. Vid en icke-samisk produktion
framstå samerna återkommande som ”de andra”.27
Även Adam Öhman har i sin magisteruppsats De inhemska andra
uppmärksammat samisk porträttering i fyra svenska dagstidningar. Öhman
menar att identitet skapas utifrån sociala konstruktioner, och att dessa
påverkas av hur media gestaltar olika grupper.28
Utifrån ett annat perspektiv tar Charles Peterson och Sari Pietikäinen i sina
olika artiklar upp och problematiserar begränsningarna av samiska
självrepresentation.29 Peterson lyfter i sin artikel ”Sámi culture and media”
det norska folkets kunskapsbrist angående samerna och menar att det i media
finns ett behov utav vad han för fram som, autentiska förebilder i syfte att
bevara kulturen.30 Han hävdar också att konstformerna, inklusive musiken,
bidrar till att stärka kulturen och vidare att media bidrar till att aktualisera
samisk tradition. Att levandegöra traditionen framgår av Peterson som
viktigare än att bevara den, vilket går hand i hand med hans uttalande om att
”Sámi culture is not a museum artifact but a living way of life.”.31
Även Pietikäinen, professor i diskursstudier, stärker identitetstankarna
ytterligare då hon undersöker samernas framställning i sina egna sociala
kanaler. Hon fastslår att de inte enbart agerar utifrån ett syfte att sprida
information om samerna, utan att de även använder det som ett medel att
rekonstruera den samiska identiteten. I tillägg förstärks den gemensamma

27

Skarðhamar 2001, s. 298–300.
Öhman 2011.
29
Petersen 2003, 293–300. Pietikäinen 2008, s.173–191.
30
Peterson 2003, s. 294–298.
31
Peterson 2003, s. 300.
28
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identiteten internt mellan de samiska grupperna menar Pietikäinen, då detta
bär på möjligheter att som urfolk32 mobilisera sig och på så vis bli hörda.33
Ett sätt att förklara detta, kan vara att utgå från Thomas Hilders undersökning
i ”Repatriation, revival and transmission: The politics of Sámi musical
heritage”. Även han hävdar att musiken har fyllt en viktig funktion i
skapandet av den samiska identiteten, men därtill även för dess
gränsöverskridande spridning.34 Jojken menar han har varit essentiell för
denna konstruktion och det moderna återuppväckandet agerar likt de samiska
kanalerna som Pietikäinen lyfter, som en kunskapsbärare för samisk kultur.
Ytterligare betraktar Hilder detta som ett medel att återta det samiskt
kulturella arvet.35 Hilder för fram hur dokumentation och arkiveringen av
samisk musik ägt rum sedan 1800-talet av forskare som folkloristen Karl
Tirén och menar att detta försök att fixera jojken även medförde en form utav
ägarskap, något som den moderna musikproduktionen nu återerövrar.36
Sammanfattningsvis framgår den samiska musikens moderna framförande
och dess mediala spridning som en slags överlevnadsfunktion för samisk
musik och i tillägg kulturen. Media fungerar även som en plattform för
spridning och kunskapsbärare inom vilken samisk kultur och musik kan
färdas. Däremot ger media inte allt igenom en positiv framställning, utan
som flera av forskarna berört, så är ett problem de schablonbilder och
stereotyper som skapas utifrån perspektivet av icke-samer och okunskap.

32

Begreppen för folkgrupper kopplade till en geografisk plats där erövring och kolonisation
skett är många: urfolk, ursprungsbefolkning, urbefolkning m.fl. I denna undersökning har
jag valt att använda urfolk, då detta används i- och av det analyserade materialet.
33
Pietikäinen 2008, s.183, 188.
34
Hilder 2012, s.163.
35
Pietikäinen 2008, s. 188. Jfr Hilder 2012, s.175.
36
Hilder 2012, s. 164, 175
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2.2 Samisk musik i översiktsverk
Utanför svenska forskningens gränser hittar vi även den samiska musik
nämnd i kurslitteraturen och översiktsverket Fanitullen, där musikforskaren
Ola Graff skriver om den samiska musiktraditionen ur ett bredare perspektiv.
Som en del i boken om norsk och samisk folkmusik tar författaren i tillägg
till jojken upp de sociopolitiska påtryckningarna som skedde via den ickesamiska befolkningen, då menat det tvångskristnande som ägde rum så tidigt
som på 1600-talet, och hur detta har påverkat den samiska musiktraditionens
utveckling.37 Graff tar också upp den rituella funktionen som omgav i stort
sett all samisk musik i förkristen tid, men som sedan fallit i glömska efter att
all sådan utövning förbjöds av kyrkan och staten, däribland schamantrumman
som användes av den samiska nåjden.38 Därtill belyser författaren det
samiska musikarvet utifrån den samiska vaggvisan och vidare andra religiösa
sånger, däribland psalmsången som i traditionsyttring i efterkristnad tid kom
att bli viktigare än jojken i flera av de samiska samhällena enligt
författaren.39
Även om andra områden tas upp, så är det fortsatt jojken som står i
förgrunden och Graff lyfter i samklang med ovan nämnd forskning, hur det
samiska samfundet skiljer sig genom hur deras traditionella samiska
musiktradition lever vidare både genom moderna yttringar såväl som de
traditionella.40
Tillika lyfter Dan Lundberg och Gunnar Ternhag i boken Folkmusik i
Sverige in det samiska folkets maktkamp tillsammans med jojken som
kapitlets primära fokus.41 Det framgår även att författarna anser att
återupplivandet av den samiska musiken inom populärmusiken har varit av

37

Graff 1993, s. 392.
Graff 1993, s. 390–392.
39
Graff 1993, s. 420–421.
40
Graff 1993, s. 427.
41
Lundberg och Ternhag 2011, s. 155–168.
38
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essentiell betydelse för jojken och den samiska musikens överlevnad.42
Slutligen anknyter även författarna här till identitet och menar att jojken för
samerna fungerar som ”en tydlig påminnelse om den egna identiteten […]”.43
Går man ytterligare in på Nationalencyklopedins hemsida och söker på
”samisk musik” så berör majoriteten av texten jojk. Både dess traditionella
funktion som minnesbärare och berättarfunktion tas upp, men likaså hur den
idag kombineras med andra musikstilar. I tillägg finns det tre rader som
beskriver fadno, ett blåsinstrument gjort av stjälken på en växt och som ”var
vanligt förr men är inte det idag.”44
Utifrån tidigare forskning och litteratur går det att utröna att samisk musik i
stor utsträckning präglas utav jojken, även om vissa andra sång och
instrumentala inslag tas upp i några mindre sektioner. Därför kan man
förvänta sig att detta även kommer återspeglas i denna undersökning.
Återkommande tankar knutna till identitet går även att registrera i den
tidigare forskningen, både utifrån det tillskrivna och självkonstruerade
perspektivet. Övergripande finns dock en problematisering kring hur väl
dessa identiteter speglar det samiska. Detta blir särskilt intressant för denna
studie, där syftet riktar in sig på att undersöka bilden av den samiska
musikkulturen ur perspektivet av en samisk artist men också i sammanhanget
av en mediaframställning.

3 Teoretisk utgångspunkt
3.1 Det immateriella kulturarvet
Etnologen Johanna Björkholm preciserar redan i inledningen av sin
avhandling Immateriellt kulturarv: som begrepp och process att delar av
hennes syfte handlar om kulturarvsprocesser och om detta skriver hon: ”Med

42

Lundberg och Ternhag 2011, s. 165–166.
Lundberg och Ternhag 2011, s. 165.
44
Nationalencyklopedin, samisk musik.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/samisk-musik. besökt 24 november 2018.
43
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kulturarv som process avser jag i denna avhandling hur vissa
kulturkomponenter genomgår flera faser, såsom urval, värdetillskrivning och
symbolstatus, och med tiden kommer att framstå som kulturarv”.45 Och
vidare längre ned tillägger hon också att hon utgår ifrån att: ”immateriellt
kulturarv är särskilt utvald, symbolbärande och/eller värdeladdad folklore.
Därigenom är inte all folklore immateriellt kulturarv”.46 I och med detta
menar hon i sammanhanget att allt inte kan ses på som kulturarv, det vill
säga man har inte det vardagliga uttalet av ett kulturarv, utan man måste
specificera det genom vårdande och bevarande av kulturkomponenters
värdeladdning och symbolvärde.47
Björkholm förklarar vidare det immateriella kulturarvet som en mental
konstruktion och vad mera är det även ett förhållningssätt till det förflutna
och framtiden.48 Konstruktionen av att kulturarv är beroende av att
upprätthållas via hur människor agerar, pratar och förhåller sig till det.49 Alla
kulturarv är beroende av kontinuitet och samhälleligt syfte, men i tillägg
skiljer sig det immateriella i sättet det uppfattas som en muntligt överförbar
kultur. Detta gör att immateriella kulturarv inte går att dokumentera så som
med ett museiföremål eller andra materiella ting, utan det måste vara i bruk.50
Det finns dock möjlighet att dokumentera ett immateriellt kulturarv genom
exempelvis inspelning eller notskrift. Björkholm menar dock att detta enbart
motsvarar en ”ögonblicksbild av traditionen i form av ett unikt
framträdande”.51 Vidare betonas den muntliga överföringen vilket ger en
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Björkholm 2011, s. 3.
Björkholm 2011, s. 3.
47
Björkholm 2011, s. 5.
48
Björkholm 2011, s. 122.
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Björkholm 2011, s. 119.
50
Björkholm 2011, s.132–135.
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Björkholm 2011, s-138.
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tydlig ingång i musiken som immateriellt kulturarv som likt andra
immateriella kulturarv, kräver sitt performativa uttryck för att spridas.52
I sammanhanget av processens olika faser krävs följaktligen en förklaring av
Björkholms begrepp kulturkomponenter och hur det används.
Kulturkomponenter innebär egentligen allt inom en kultur. Inom musiken
menar exempelvis Björkholm att alla låttyper är kulturkomponenter, men
däremot är det endast de utvalda och som får genomgå
värdetillskrivningsfasen, som kan bli till kulturarv.53
Kulturarvsprocessen utgörs utav mänskligt konstruerade värderingar, vilket i
vidare bemärkelse innebär att den är direkt beroende av samhället. Detta
innebär också att den är föränderlig och i takt med att de rådande
ideologierna i samhället omprövas sker samma omprövning av de aktuella
kulturarven.54 Genom en bildlig framställning av loopar påvisar Björkholm
hur denna process ser ut (Bild 1, ).55 Varje loop motsvarar en
kulturarvsprocess där en kulturkomponent erkänts som kulturarv.

Bild 1, Björkholms kulturarvsmodell och dess fyra faser.56

52

Björkholm 2011, 132–139.
Björkholm 2011, s. 212–213.
54
Björkholm 2011, s. 126, 139, 145–146.
55
Björkholm 2011, s. 141–142.
56
Björkholm 2011, s. 144.
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Som bilden förevisar så ingår det i varje loop eller spiral fyra faser. Dessa har
sin början i urvalsfasen. Här identifieras den komponent som anses intressant
och värdefullt att plockas ut och med skevhet menar författaren de
komponenter som inte passar in och istället ignoreras.57 Då processen är
baserad på samhällelig konstruktion, så krävs även att de övertas av en
samhällsgrupp. Denna grupp kallar Björkholm för övertagare och menar att
de riktar uppmärksamheten mot de valda komponenterna som anses
primära.58 Detta kan exemplifieras utifrån den tidigare forskningen om jojk
och hur övertagarna i form utav forskarna riktade uppmärksamheten mot
detta sångsätt istället för andra kulturkomponenter, så som fádno-flöjten.
Under fas två, det vill säga värdetillskrivningsfasen, sker den avgörande
statustillskrivning och där inryms också den symboliska statusen. Som en
följd av detta är det därför i fas två som övergången från kulturkomponent
till kulturarv inleds.59 Inom musik som immateriellt kulturarv menar
Björkholm vidare att den symboliska betydelsen även kan tillskrivas bäraren
såväl som det folk eller den kultur som musiken representerar.60 Med hänsyn
till hur produktionen presenterar Maxida Märak som samiska artist kan hon
därför anses agera som bärare för den samiska kulturen i sammanhanget av
detta avsnitt.
Fortsättningsvis i den tredje och avgränsande fasen, lyfts komponenten ur sin
befintliga kontext och standardiseras in i den nya. Björkholm talar även om
detta som kanonisering, eller skapande av en norm. Avslutningsvis genomgår
kulturkomponenten objektiveringsfasen. Via denna tidpunkt uppfattas
komponenten redan som ett kulturarv, men här befästs dess uppfattning som
något självklart och naturligt.61
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Björkholm 2011, s.145.
Björkholm 2011, s.129.
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Björkholm 2011, s. 143–146.
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Björkholm 2011, s. 123, 128–130.
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Som tidigare nämnts ligger de primära skillnaderna mellan materiella och
immateriella kulturkomponenter i bevaringsfasen.62 De immateriella
kulturkomponenterna skiljer sig från materiella genom att vara överförbara
utan skriftliga och materiella medier.63 Detta gör även att de skiljer sig i den
mån de är möjliga att bevara. I motsats till materiella kulturkomponenter så
är immateriella komponenter beroende av kontinuitet i form utav utövande
och vidare utövarnas bevarande via performans.64 Performans innebär att
någon form utav framträdande och ”beaktar alla kommunikationsformer –
såväl verbala som icke-verbala – samt samspelet mellan aktörer och deras
publik vid sådana framträdanden”.65 Essentiellt i detta är överföringen och
därigenom att kulturkomponenten sprids vidare. För att bevaras och bli ett
kulturarv får det immateriella kulturarvet nämligen inte blekna ur det
kollektiva minnet och måste därför ha en funktion som får utövarna att
fortsätta framföra.66 Utifrån att Maxida Märak i programmet presenteras som
samisk artist blir hennes utövande också företrädare för den samiska kulturen
och vidare är det hennes performans som undersöks. 67 Mot bakgrunden av
performans som kommunikationsformer så inkluderas både den talade och
klingande dialogen i denna studie.
Även om processen skiljer sig åt mellan det immateriella och materiella så
står dessa inte som motsatspar till varandra, utan Björkholm lyfter också hur
dessa i verkliga livet ofta flätas samman. Exempelvis så återkommer hon till
hur artisten i sin materiella form fortsatt agerar bärare av den immateriella
musiken.68 Liknande argument har redan påpekats i denna undersöknings
kapitel för tidigare forskning. Där lyfter flera av forskarna fram hur de
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nyskapande utövarna spelat en vital roll för den samiska musikens
överlevnad och återtagandet av den samiska kulturen.69
Musikvetaren Dan Lundberg har i Kåklåtar: fängelsevisor som
identitetsmarkör och kulturarv också jobbat med kulturarvet som en process.
Han pratar dock om detta i form utav ”kulturarvande” vilket innebär att han
ser på processen som ett verb, det vill säga något man gör.70 En typ av
aktörer som är aktiva i kulturarvandet är massmedia och vidare menar
Lundberg att dessa bör ses på som: ”medskapande delar av traditionen”.71
Mot bakgrund av detta kan man se det utvalda avsnittet ur Jills veranda som
del i en kulturarvande process och vidare medskapare i förståelsen av den
levande musiktraditionen.72

3.2 Frågeställningar
Med utgångspunkt i Björkholms modell har ett antal frågeställningar
utformats. Dessa förhåller sig till syftets fokus på att urskilja porträtteringen
av den samiska artisten. Som en följd av detta är de fyra framtagna
frågeställningarna utformade för att ta reda på hur olika kulturkomponenter
används i programmet och därtill hur de tillskriv värderingar genom tal såväl
som klingande performans:
1. Vilken musik framförs av Maxida Märak och vilken annan musik
förknippas i programmet med henne och det samiska?
2. I vilka sammanhang diskuteras det samiska och musiken i programmet
och vad förs fram som viktigt i samband med det?

69

Se exempelvis: Lundberg och Ternhag 2011. Hilder 2012.
Lundberg 2017, s. 60–66.
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Lundberg 2017, s. 64.
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Lundberg 2017, s. 60–62.
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4 Metod och material
Undersökningens material består utav avsnitt 1 i säsong 3 av Jills veranda
och det är det är det enskilda avsnittets innehåll samt material berörande
produktionen, så som tv-tablån och programbeskrivningar som utgör den
empiriska grunden. Därtill är det bilden av den samiska artisten Maxida
Märak som står i fokus för analysen. Materialet har genomgått en
tvåstegsanalys där observationerna först analyserats utifrån Björkholms
kulturarvsprocess, för att vidare tematiseras baserat på de observationer som
gjorts i analysens första steg. Analysen samtliga delar har genomförts med
fokus på iscensättandet av det samiska i musiken i form utav talad dialog
såväl som klingande musik. Där har både implicita och explicita kopplingar
till den samiska artisten Maxida Märak fångats upp. En mer ingående
förklaring i tillvägagångssättet för analysmetoden går att finna under rubrik
4.3.

4.1 Insamlingsmetod
Då källmaterialet består utav en mediaproduktion skedde stora delar av
insamlingsprocessen via Kungliga bibliotekets söktjänst för audiovisuellt
material.73
Insamlingen av materialet påbörjades genom att gå igenom databasen via
sökord som: samisk musik, samisk, Sami, Sápmi och även samiska artister
inom området för populärmusik. Utifrån ett stort antal träffar studerades
programmens beskrivningar och därefter valdes fem produktioner av olika
slag ut och beställdes hem för vidare observationer.
I den fortsatta insamlingen förehöll sig material och teori växelverkande
gentemot varandra och efter att ha tittat igenom och gjort en slags förstudie
av de första fem programmen framkom behovet av en teoretisk grund. Dels
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Svensk mediedatabas. https://smdb.kb.se/. Sidan besökt 18 september 2018.
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för att begränsa de möjliga ingångarna för analysen men även i urvalet av
produktion.
Baserade på teorin konstruerades två frågeställningar riktade till materialet
och utifrån dem skedde en automatisk avgränsning av produktionens
innehåll. Utefter dessa kriterier lades en ny beställning av tio produktioner
och först därefter kunde det slutgiltiga urvalet genomföras. Valet landade i
ett avsnitt av Jills veranda, där artisten Maxida Märak av programmet
presenteras i egenskap av att vara en samisk artist.
4.1.1

Urvalskriterier

Urvalskriterierna som produktionsvalet utgick ifrån är genererade ur
Björkholms ramverk av kulturarvsprocessen och vidare de frågeställningarna
som studien ämnar besvara:
•

Produktionen ska innehålla minst en artist som själv eller via
produktionen framhävs som samisk artist.

•

Produktionen måste innehålla musik.

•

Musikinslagen ska vid ett eller flera tillfällen inkludera artistens egen
medverkan.

•

Produktionen ska innehålla talad dialog som ej på förhand är
bestämd.

•

Dialogen skall vid ett eller flera tillfällen beröra temat musik.

Björkholm för fram iscensättande och performans som essentiellt för
bevarandet av immateriell kultur och därför är den klingande musiken en
grundpelare för denna undersökning.74 Som en följd av detta framhålls
utövaren som oskiljaktig i förhållande till framförandet av det immateriella.
Detta förutsätter att artisten förutom förankring i den samiska kulturen också
måste utöva det klingande som är förankrat till det samiska.75 Ytterligare

74
75

Jfr Björkholm 2011, s.132.
Jfr Björkholm 2011, s. 139–141.
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grund i urvalet av Jills veranda baserades på förekomsten av uttalanden om
Märaks samiska härkomst, vilket bekräftas både i artistens och produktionens
uttalanden.76
Det är även viktigt att produktionen innehåller talad dialog av dokumentär
karaktär. Urvalet sker i hänsyn till Björkholm kulturarvsprocess där
kulturarvsstatus delvis tillskrivs genom ”övertagarnas sätt att prata och
agera”.77 Mot denna bakgrund ansågs förutbestämd dialog som missvisande
då den ej sker spontant mellan utövare och övertagare, utan är framtaget av
författare och därför valdes dessa bort.

4.2 Analysmetod
Denna undersökning studerar den mediala miljön. Detta är något som Billy
Ehn och Orvar Löfgren i sin bok om Kulturanalytiska verktyg diskuterar som
en möjliggörande aspekt för bevarande av det som annars passerar förbi
obemärkt i vår vardag.78 Som tidigare nämnts i syftesformuleringen, så är det
viktigt att reflektera över porträttering i media, då de besitter makt att skapa
en bild av något för oss tidigare okänt. Denna tanke har förts med in i denna
undersökning och analysmetoden.
För att genomföra detta har analysen genomförts i två steg. I analysens första
fas lyftes observationer ut som berörde det talade och det klingande som
sammankopplades med artisten och den samiska musiken. Denna del återges
i kapitel 5 i form utav citat, låttexter och kontextuella beskrivningar. De
flesta av återgivningarna är tagna direkt från produktionen, men till vissa
låttexter krävdes externa källor. Dessa har angivits i fotnoter samt att de
låttexterna som diskuteras återkommande i analysen har placerats i externa
bilagor.

76
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I analysens andra steg fördelades därefter samtliga observationer in under
olika teman. Dessa baserades på vad som i analysens första steg av empirin
framkommit som återkommande områden i materialet. Vidare fördes alla
observationerna in i en analysdiskussion där resultatet prövades emot
kulturarvsprocessen. Jag har betraktat musiken och även dialogen utifrån hur
den används, sammanhanget, men framförallt på vilket sätt dessa förmedlas
och därigenom ger vissa kulturkomponenter specialstatus.

4.3 Metodresonemang
Från den ursprungliga idén för denna studie så har fokus skiftat en hel del.
En del kompromisser har krävts för att hålla sig inom ramarna för en uppsats
på denna nivå och ytterligare för att skapa ett så representativt material som
möjligt. Inledande fanns en tanke om två produktioner att ställa i jämförande
analys mot varandra. Dock insåg jag snabbt att detta inte var genomförbart
på grund av det rika innehållet i en produktion. Vid en jämförande analys
hade ytterligare en representation kunna ge inblick i om medias
representation skiljer sig beroende på utförande eller exempelvis målgrupp.
Dock hade detta beslut orsakat en bristande närläsning av materialet, vilket
vidare hade dragit ner studiens helhetsintryck och trovärdighet.
Genom att fokusera på en produktion utgår studien från en koncentrerad
kulturanalys enligt Ehn och Löfgren. Detta menar de medför en möjlighet att
under processen förnya sättet man ser materialet. Med utrymme att vrida och
vända på det kulturanalytiska perspektivet medförs också nya ögon att se
materialet med. Detta resulterar i nytänkande och andra perspektiv.79
Representationen i denna studie blir inte en representation av vad samiska
musik är, men det är inte heller det som är undersökningens syfte, utan syftet
ligger i att undersöka bilden som förmedlas via den utvalda produktionen.
För att genomföra detta på ett så representativt sätt som möjligt har det
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däremot varit väldigt viktigt att hantera artisten och hennes medverkan i
programmet både via tal och musik. Som ett resultat av detta har stor del av
analysen gjorts genom att återgivning av citat. Särskilt viktigt har då varit att
tänka över citatens tolkningsbarhet såväl som den omgivande kontexten, där
jag försökte att förmedla så mycket av det omgivande sammanhanget som
möjligt.

4.4 Etiska överväganden
De etiska överväganden som har behövts ta hänsyn till i undersökningen är
relativt begränsade. Även om källan använd i undersökningen kom från
Svensk mediedatabas, så finns källan offentligt tillgänglig på hemsidan
Svtplay.80 Genom sin medverkan kan man därför räkna med att artisterna är
införstådda med att deras uttalande och framträdande är offentliga och kan
användas i andra sammanhang. Därför har inga kontaktförsök gjorts och de
namn som presenteras i undersökningen är deras verkliga namn och ej
baserade på pseudonymer.
Som en följd av citathanteringen är det av essentiell vikt att däremot ta
hänsyn till de medverkande samt produktionen i citatåtergivningen. Som jag
tidigare antytt har citaten en bärande funktion i analysen och som en följd av
detta har det varit väsentligt att citaten återges så som de förekommer i
produktionen, dels för att inte skapa en vinklad bild av undersökningen och
dels för att hålla sig etiskt korrekt i relation till den som uttalar sig.

5 Presentation av den samiska representation i Jills
veranda
Följande del är den första av två delar i analysen. I denna inledande del
genomförs en presentation av den samiska representationen som förekommer
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i avsnittet både genom hur performans sker i talad dialog såväl som i den
musik som används. Tillika delas presentationerna in i två steg, där först den
verbala representationen återges och på liknande sätt presenteras sen de
klingande exemplen.
I analysens andra skede leds resultatdelarna in i en argumenterande analys av
materialet. Där fördelas observationerna in tematiskt och ställs sedan i
relation till frågeställningarna och kulturarvsprocessen. Viktigt att belysa
gällande resultatdelens återgivning av citat och text, är att dessa är tagna
direkt ur programmet om inte annat anges. De externa källorna återges vidare
i fotnotsystemet.
I samband med att resultatdelen presenteras är det också viktigt att ha en
förförståelse för avsnittets innehåll och med hänsyn till detta så sker
inledningsvis en genomgång av programmets huvudsakliga händelseförlopp.

5.1 Översikt över programmet
Programmet innehåll består utav flera händelser som är avgränsar ifrån
varandra, men som tillsammans utgör programmet i sin helhet. Nedanstående
indelning presenterar programmets följd utifrån de huvudsakliga skeenden
som programmets handling är baserad på. Denna presentation är en viktig då
en viss förförståelse av materialet krävs för att förstå de scenarion som
beskrivs i resultatdelen.
1: Programmet inleds med Maxida Märaks ankomst till Nashville och därtill
också en presentation av henne och hennes artisteri parallellt med att hennes
låt ”Backa bak” spelas upp. Hon porträtteras med orden ”hiphopartist,
producent och skådespelare av samisk härkomst”. Väl framme hos Jill
Johnson presenterar Märak sitt låtval och även sin bucketlist för
programledaren. Den utvalda låten är Buffy Sainte-Marie´s, ”Soldier blue”.
På sin medhavda bucketlist lägger Märak fram önskemål om att under sin
vistelse se ett urfolkssamhälle i Nashville, träffa Nashvilles motsvarighet till
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henne själv, bedriva boskapsskötsel, äta en riktig amerikansk stek samt
dricka moonshine, det vill säga amerikanskt hembränt.
2: Nästa centrala händelse sker vid Märaks möte med ”Nashvilles Maxida”.
Utifrån produktionens tolkning av Märak har Yonasda Lonewolf valts ut som
hennes Nashville motsvarighet. Även Lonewolf porträtteras i programmet
utifrån sin etniska tillhörighet inom en urfolksgrupp och även som rappare
inom hiphop. Här inleds ett långt samtal mellan de båda artisterna där de
diskuterar likheter som deras kulturer delar. Exempelvis den höga
självmordsstatistiken som båda kulturerna har.
3: Nästa anhalt utifrån bucketlisten är boskapsdrift och detta sker på en ranch
vars mark tidigare varit bebodd av ett urfolk. Under inslaget ombeds Märak
av programledaren att förklara jojkens innebörd för samerna och för henne
själv. Ytterligare en betydelsefull dialog äger rum under detta inslag. Då
Märak med ägaren till ranchen diskuterar det urfolk som tidigare bott där,
leder det till diskussion om representation och upprätthållandet av
schablonbilder. Denna diskussion förs sedan vidare i nästa scen då Märak
och Johnson repeterar sin tolkning av ”Soldier blue” ute på verandan.
4: Förutom mötet med Lonewolf sker ytterligare ett artistmöte och denna
gång med countrymusikern Bill Miller. Han beskrivs av programledaren som
en legend inom urfolksfrågor i Nashville. Ursprunget till denna benämning
framkommer i programmet som tillskriven utifrån hur Miller inom countryn,
varit en av de första att gett urfolket en egen röst. Under mötet med Märak
visar han även upp en flöjt som han förklarar har funnits med under hans
uppväxt. Avslutningsvis så knyts händelsen ihop genom framförandet av
Millers låt ”My people”, som framförs tillsammans med både Märak,
Johnson samt ett flertal musiker.
5: Nästa händelse i programmet berör Märaks punkt på listan som inkluderar
”moonshine”. Bilfärden leder dem ut till ett tvivelaktigt område på landet och
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väl där möter Johnson och Märak ett gäng Nashvillebor som i stora tunnor
själva tillverkar starkspriten. Detta intressanta gäng av karaktärer framför
dansmusik inom genren hillbilly/bluegrass och även Johnson deltar med
gitarrspel och sång till ett av framförandena. Dock kommer denna del av
innehållet ej att beröras vidare i analysmomenten.81
6: I programmets avslutande del är det äntligen dags för tolkningen och
framförandet av den medhavda låten. Framträdandet äger rum på en
restaurang av ledig karaktär, där matgästerna iakttar det framträdande som
äger rum på en liten scen längs restaurangens ena kortsida. Programledaren
beskriver platsen som ”hjärtat av cowboystaden Nashville” och det är hon
och ytterligare två gitarrister som tillsammans med Märak framför ”Soldier
blue”.

5.2 Den talade överföringen mellan människor i programmet
Mot bakgrunden av programmets uppbyggnad kommer jag i följande del att
beskriva resultatet av analysen utifrån konstruktionen av kulturarv vilket
Björkholm menar görs genom hur människor pratar, agerarar och förhåller
sig till det.82 Denna inledande del av resultatet kommer att fokusera på prat,
det vill säga det talade och hur kulturella värderingar överförs mellan de
medverkande i produktionen genom detta. Upplägget av presentationen är
konstruerat utifrån kronologisk ordning för att skapa en bättre förståelse för
sammanhanget där dialogerna äger rum.
I Jills veranda framkommer tidigt att det inte bara är dialog mellan människa
och människa som äger rum, utan vidare sker det en tyst dialog mellan
produktionen och tittare. Genom textbaserade faktabilder förses tittaren med

Under scenen uttalar sig Märak om att det är ”intressant att uppleva en annan kultur”. I
samband med detta uttalande bygger hon en skiljevägg mellan detta utövande och den
samiska musiken. Därför kommer detta inslag inte tas upp i resultat- och analysdelen, då det
ej är relevant i syftet att belysa bilden av samiska musik.
82
Björkholm 2011, s.119.
81
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information angående vad som omtalas i dialogen. Detta sker för första
gången när Maxida Märak anländer till Nashville. Faktatexten dyker upp kort
efter att programledaren Jill Johnson gett sin bild utav Märak utifrån de
förkunskaper som hon besitter. Hon påpekar att hon inte vet så mycket om
artisten, men för fram några saker som etsat sig fast i minnet. Dessa framgår i
citatet nedan:
Ja men jag vet inte jättemycket om Maxida. Jag vet att hon är av samisk
härkomst och att hon är en hiphop-artist…83 Eh, att hon har barn med en
renskötare, vilket är otroligt spännande, att hon har levt det livet. Jag vet
att hon är aktivist och brinner för samerna och deras rättigheter. Och det
ska bli skitspännande att se vad det handlar om. Jag vet ingenting om
samerna och deras situation.

Uttalandet från Johnson är tittarens första möte med Maxida Märak och här
förmedlas tydligt hennes samiska härkomst och i tillägg till detta, den genre
hon är mest känd inom samt hennes politiska engagemang. Även hennes
dotters pappa tas upp i bemärkelsen att han är renskötare och att detta av
Johnson uppfattas som något väldigt spännande.

Uttryckt med tre punkter, …, innebär att personen som uttalar sig tvekar, eller tar en paus
och tre punkter inom två klamrar […], innebär att uttalanden före, mellan eller efter det
utvalda citatet har valts bort de inte är bärande i situationen.
83
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Efter detta spelas låten ”Backa bak” parallellt med den löpande
textpresentationen av Märak (Bild 2).

Bild 2, Presentation av Maxida Märak i textruta.

Som framkommer i bilden så framhålls återigen hennes samiska tillhörighet
men i sin tur lyfts även personliga åstadkomanden inom karriären, så som
producent- och skådespelarinsatser vilket också framkommer i
textpresentationen. Tittarna får vidare insikt i hennes bakgrund samt
engagemang, där flera av dessa framgår att vara utav politisk karaktär.
Efter Märak anlänt så slår sig hon och Johnson ner på verandan. Där
presenterar Märak det låtval som de tillsammans ska tolka i programmet. Då
Johnson visar sig vara obekant inför artisten Buffy Sainte-Marie, så ombeds
Märak förklara vem hon är, varpå hon säger följande:
Hon är som man säger på svenska, indian, hon är native. Och… en av våra
största artister skulle jag säga, i urfolksvärlden… är hon. Och hon har en
låt som heter Soldier blue, som handlar om massakern... Den är svår, svårt
uppbyggd, men den är väldigt stark. Jag tror nog att jag ser ganska mycket
av mig själv i henne också.

I uttalande påpekar Märak en igenkänningsfaktor gentemot Buffy SainteMarie, vilket utifrån given information kopplas samman med ursprung samt
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stark musik kopplad till politiska händelser. Ytterligare när hon uttalar ordet
indian, görs detta med en sarkastisk underton, där hon anspelar på att ordet
inte är en korrekt benämning. Massakern som tas upp berör det brutala
mördande och lemlästandet som amerikanska soldater genomförde i en by
befolkad av urfolk 1864.84 Vidare går Märak in på låttexten där ytterligare
element av igenkänning tas upp:
Det är intressant att en text som är skriven för så länge sen, är lika aktuell
idag. Och det visar ju någonting… På hur långsamt utvecklingen går. Att
även min generation lyssnar på den och gråter […] vi gråter och känner
samma sak, för det händer igen och igen och igen. Därför är den stark för
mig.

Textens viktiga funktion för Märak blir här påtaglig och i inslaget där låten
och texten spelas upp ges även ett uttalande från låtskrivaren Sharon Vaughn
om Sainte-Marie. Där belyser hon i tillägg till hennes etnicitet, även hennes
roll som aktivist och genreöverskridande artist.
Följt av detta läser Märak upp punkterna på sin bucketlist och angående
punkten om att få träffa Nashvilles motsvarighet till henne själv säger hon
att:
Det vore intressant att se, finns det någon som går mot strömmen, finns
det nån till Maxida här […] det borde finnas ett och annat svart får.

Det är alltså dessa kvalitéer som Märak menar bör finnas representerade i
Nashvilles motsvarighet av henne själv, det vill säga en ambition att gå mot
strömmen och klassificeringen som ett svart får.
Följande dag i samband med att Johnson avslöjar den artist som valts ut som
Märaks motsvarighet, avslöjar även programledaren, enbart för tittarnas

84

National geographic. 1864: Sand creek massacre.
htps://www.nationalgeographic.org/thisday/nov29/sand-creek-massacre/. Sidan besökt 18
oktober 2018.
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öron, en önskan om att fixa ett möte mellan Märak och countryartisten Bill
Miller. Hon betonar att han är legend inom urfolkspolitiska frågor, vilket är
ett ämne som strax därförinnan diskuterats.
Artisten utpekad som Märaks motsvarighet och som de strax därpå åker för
att besöka, är rap-artisten Yonasda Lonewolf och citatet nedan är de första
uttalade orden mellan artisterna. Här framkommer ytterligare betoning på
etnicitet och aktivism
Lonewolf: Yes, so I´m an activist and a rapper. I’m native american and
black, and I heard that you are?
Märak: An activist, a rapper and a native Swede.

Under den fortsatta dialogen förs en aktivisiskt aknuten händelse på tal,
demonstrationen vid Standing Rock och Lonewolf berättar hur hon
personligen deltog i demonstrationerna mot oljeledningen och Märak menar
intygar även att detta blev en stor grej även i samiska kretsar. Dispyten
presenteras i form utav en faktaruta och samtidigt visas klipp från den
aktuella demonstrationen (Bild 3).

Bild 3, presentation av demonstrationen vid Standing Rock i textruta.
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Artisterna fortsätter att diskutera olika igenkänningsfaktorer mellan deras
kulturer, där markexploateringen är en utav dessa. Det blir ett väldigt
emotionellt möte och Märak säger följande till Lonewolf:
We share so many beautiful things and we also share, like the most
horrible things as well. It just breaks my heart […] So many similarities.
When you speak it’s like… that could have been me talking, with
everything, it’s crazy.

Nästa exempel är taget i sammanhanget då Märak och Johnson är på ranchen
och lär sig valla boskap. Programledaren för upp (ur tomma intet) jojken på
tal och ber Märak att berätta vad jojken är för det samiska folket och vad den
betyder för henne, varpå hon svarar:
Jojken är ett sångsätt och ett berättarsätt kan man väl säga. Ett sätt att
minnas saker eller berätta om sånt där orden inte räcker till, så att jag
skulle vilja säga att det är som ett… ett extra språk nästan, som vi
använder oss utav. […] Jag brukar säga att det är en tonsatt känsla, brukar
jag kalla det.

Samma scen innehåller även ett intervjuinslag där Märak ytterligare
beskriver sin relation till jojken som något väldigt privat och personligt.
Jojken kommer inte på beställning […] om inte jag har feeling så säger jag
nej och det är ingenting som du nånsin kan beställa utav mig och det är få
som kan fånga det på bild liksom, som har velat ha det.

Jojken framkommer som ett multifunktionellt musikaliskt fenomen, som i
förlängning enligt artisten, även fungerar som ett extra språk. Viktigt för
henne att betona är ytterligare att det är känslobaserat och inte går att tvinga
fram.
Som tidigare nämnt, är miljön de befinner sig en plats som tidigare var
befolkad av ett urfolk och en diskussion om detta med den nuvarande
ranchägaren leder till en diskussion om schablonbilder och föreställningar
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gällande urfolk. Märak pratar om schablonerna som tillskrivna utifrån och
liknar dem vid krav att uppfylla för att av icke-samer anses som autentiska
och säger följande:
The problem often lies in as well… that a lot of people want us to be a
certain way, because we are Sámi. So, they want a certain handcraft, and if
you can’t fulfill that…um… you’re not good enough in other people’s
eyes. ‘Cause I just… sometimes I get the feeling that people can be proud
about the indigenous people as long as you stay as indigenous as you can.
Like really present that stereotypical image of yourself.

Tematiken berörande yttre förväntningar och maktaspekten i det är ett tema
som återkommer under mötet med Bill Miller. Miller beskriver sin
frustration riktad mot skivbolagen och i samband med det även kampen om
att få skapa sin musik utan att bli kontrollerad av industrin. I citatet som
följer beskriver Miller begynnelsen av hans karriär. Han blev då tillsagd att
inte skriva om sitt folk och de orättvisor de utsatts för, då det reflekterade
dåligt på skivbolaget.
Holy crap, you’re a damn Indian […] Do you do other songs, do you do
songs about your culture? And I said yeah, and he said, not on my label,
not in my publishing. If you write country that’s cool, but don’t write
about your people.

Märak känner igen sig i detta och menar att hon på liknande sätt har upplevt
en brist på förebilder inom musikindustrin som förde fram musiken på det
sättet hon eftersträvade. Hon knyter även i citatet nedan an detta som något
kopplat till de etniska förutsättningarna:
I understand that, ‘cause I’m an artist myself and an indigenous. I started
out doing music because I… I had no role model that did what I do now,
‘cause I’m very political as well. And I hosted the Grammys in Sweden
this year, and for me that’s part of the winning… Now they have a Sámi
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actually hosting the whole shit. And just a couple of years ago, there were
no Sámis, like seen at all in the music industry. So for me that’s a victory.

På likande sätt som tidigare pekar Märak åter igen på igenkänningsfaktorer
mellan de kulturella uttrycken. Förutom upplevelserna i musikbranschen så
förs en politisk agenda bakom musiken fram liksom hur Märaks medverkan
som programledare för svenska grammisgalan medförde en slags vinst för
den samiska musiken.
Fortsatt finner artisten även en spegling av den samiska musiken i den flöjt
som Miller visar och menar att han inom sin kultur har växt upp med. Den är
utformad med två pipor och klingar därför både med en bordunton samt en
melodisk slinga som åtföljer varandra. Märak förklarar i citatet nedan varför
detta påminner om jojken:
That reminds me of a yoik, ‘cause like this melody, and the way it goes up
and down very fast. It reminds me so much of a yoik, I was very touched
by it. So, this is more similar to yoik then actual singing is… that surprises
me.

Hon beskriver flöjten som väldigt lik sångstilen jojk. Faktiskt så anser hon
med viss förvåning att det klingande ljudet liknar den samiska jojken och
säger till och med att ”det var lika mycket jojk som den man sjunger” (Bild
4).
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Bild 4, Märak liknar jojken vid flöjtens ljud under mötet med Bill Miller.

Strax därefter spelas Millers låt ”My people” upp och Märak deltar med
solistiska inslag i framförandet. När låten tonar ut uttrycker hon med gråten i
halsen:
Det häftiga och sorliga är att jag hade kunnat skriva den här låten. Det är
ingen skillnad, det finns ingen skillnad, men det är också det som blir det
fina i det. Att lika gärna som jag hade kunnat skriva den här låten, så kan
jag också föra hans kamp. […] Jag ska visa min äldre generation, att när ni
går bort, tro inte att det är slut […] den dagen ni går bort, då ska ni veta att
jag står här, vi står här och vi kommer fortsätta.

Kampen som hon pratar om här, relateras såväl till Miller och hans urfolk
som till hennes egna samiska släktled och hur viktigt det är att kampen inte
dör ut med dem, utan att rösten förs vidare (Bild 5). Detta lyfter hon även in i
programmets avslutande ord, där hon betonar hur vistelsen och upplevelserna
i Nashville varit tudelat positiva och negativa. Ett resultat av de starka
upplevelserna menar hon dock har lett till en ökad kamplust, vilket återges i
citatet nedan:
Det har varit mycket jobbigare än vad jag trodde, men det har laddat på
med positiv energi, även om det varit tungt. Så både av dom sorgliga
intrycken jag har fått och av dom fantastiska intrycken jag har fått, så
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har jag ju verkligen gett mig själv en… en väldigt stor dos energi att
fortsätta när jag kommer hem till Sverige och hålla på med det jag gör.

Utifrån materialet av citat har det gått att konstatera återkommande tematiska
ingångar i de samtal som förts. Den politiska agendan och etnicitet berörs
utifrån flera perspektiv, både utifrån dess koppling till den samiska artisten
Märak men även kopplingar till de andra artisterna medverkande i
produktionen. Materialet berör även en maktaspekt där man problematiserar
och gör skillnad i den egna och den tillskrivna identiteten i form utav
stereotyper. Detta kommer att koppla vidare in i analysens andra del, där
dessa iakttagelser tematiseras och diskuteras ytterligare.

Bild 5, Märaks reaktion på Bill Miller låt ”My people” efter framförandet.

5.3 Den klingande överföringen
På samma sätt som föregående talade dialog presenterades kommer även de
klingande exemplen illustreras. En skillnad till tidigare presentation är att
framförandet inte kommer ske i kronologisk ordning. Som en följd utav att
flera av låtexemplen återkommer vid flera tillfällen har istället följande
presentation samlat låtarnas bruk i förhållande till artisten som skapat
musiken. Baserat i Maxida Märaks uttalanden där hon knyter an sin musik
till såväl Buffy Sainte-Marie och Bill Miller, kommer även deras musik att
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plockas in i analysen. Vidare gäller det även Yonasda Lonewolf, baserat på
att hon utav produktionen valts ut som Märaks amerikanska motsvarighet.
Den första låten som anspelar på den samiska musikens tillhörighet är låten
”Backa bak”. Låten är en av Märaks egna och den spelas parallellt med att
hon gör sin entré i programmet (Bild 6).

Bild 6, textpresentation av ”Backa bak” i textruta under presentation av Märak.

Låten är en hiphoplåt och Märak rappar fram det mesta av texten, men i
bakgrunden förekommer också körinsatser som påminner om jojk i
sångsättet.
Ett tema som berörts i den talade överföringen av den samiska kulturen och
som här återkommer i musiken är problematiseringen av
identitetstillskrivning. I texten beskrivs hur andra porträtterar henne och
genom låtens nästan hotfulla prägel framgår låten som ett motstånd framförs
till dessa rubriceringar och normer. Texten nedan är ett utdrag av den vers
som skiljer sig genom att framgå tydligt i ljudbilden då den framförs utan
talad dialog under presentationen.
Aktivist, artist en ligist, provocerande
hon var samisk terrorist
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eller var hon mexikan
var det fjällen eller stan
en uppkäftig diva
och ba SHIT
hon har barn […]85

En annan låt som både spelas upp i och även framförs i produktionen är
”Soldier blue” av Buffy Sainte-Marie. Detta är den låt som Märak valt ut för
omtolkning i programmet. Det är i Märaks beskrivning av denna låttext som
hon hävdar sin igenkänning med artisten och understryker den starka texter
och ytterligare hur den är lika aktuell idag som när den skrevs 1971. Märak
förklarar att låten handlar om en massaker och under tiden låten spelas upp
presenteras ett utdrag ur texten (Bild 7).

Bild 7, textpresentation 1 i textruta av ”Soldier blue”.

Då Märak och Johnson senare i produktionen befinner sig på ranchen skall
låten åter igen dyka upp. Programledaren frågar Märak om hennes känslor
angående den tidigare urfolksbebodda platsen, varpå hon svarar att det tär på
henne att platsen i hennes mening har tappat alla spår av att de någonsin

85

Maxida. Lyrics. http://www.maxida.se/lyrics. Sidan besökt 2 december 2018.
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funnits där. Följt av detta spelas låten igen och parallellt visas en bildruta
med ytterligare textpresentation (Bild 8).

Bild 8, textpresentation 2 i textruta av ”Soldier blue”.

Utifrån den text som visas i bilderna går det att urskilja hur
markexploateringen tillskrivs en värdeladdad funktion och musikens tycks
användas här för att understryka Märaks uttalande.
Vid ett ytterligare ett sista tillfälle skall denna låt dyka upp och det sker i
programmets avslutande scen. Då får man höra ”Soldier blue” i sin helhet,
utförd av Märak. Under låten är Märak ackompanjerad av programledaren
som även lägger stämmor och ytterligare två gitarrister.
Även andra av Buffy Sainte-Maries låtar används i produktionen. Under
stora delar av mötet med Yonasda Lonewolf och parallellt med
presentationen av protestaktionen vid Standing Rock, så klingar låten ”Now
that the buffalo’s gone”. I texten beskrivs hur indianerna utstått illa
behandling som finns dokumenterad i böcker och den berör även
problematiken kring att erkänna sig som urfolk för omgivningen:
Can you remember the times
That you have held your head high
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And told all your friends of your Indian claim
Proud good lady and proud good man
You´re great-great grandfather from Indian blood sprang
And you feel in your heart for these ones
Oh it's written in books and in song
That we've been mistreated and wronged86

Efter den första versen spelats tar låten ett uppehåll och ligger bakom
artisternas dialog. I relation till låten pratar de om likheter kulturerna
emellan. Märak menar att samerna på liknande sätt upplever
markexploateringen och låten stiger sedan i volym med följande textrader:
Oh, it's all in the past you can say
But it's still going on here today
The government now want the Iroquois land
That of the Senaca and the Cheyenne
It's here and it's now you can help us dear man
Now that the buffalo's gone.87

Under mötet med Yonasda Lonewolf, det vill säga den av produktionen
utvalda motsvarigheten till Märak, så framför Lonewolf också ett kortare
parti ur hennes låt ”Manifest your destiny”. Här får man som tittare ingen
utskriven skildring av texten, men av det klingande går det att placera in
låten i hiphopgenren.
Bill Millers musik är även den återkommande. Partier ur de instrumentala
låtarna ”Dreams of wounded knee” och ”Wind spirit” finns med i
produktionen och i båda agerar en flöjt istället för sång som det solistiska

Lyricsfreak. Buffy Sainte-Marie – Now that the buffalo’s gone lyrics.
<https://www.lyricsfreak.com/b/buffy+sainte+marie/now+that+the+buffalos+gone_205931
19.html>. Sidan besökt 3 december 2018.
87
Lyricsfreak. Buffy Sainte-Marie – Now that the buffalo’s gone lyrics.
<https://www.lyricsfreak.com/b/buffy+sainte+marie/now+that+the+buffalos+gone_205931
19.html>. Sidan besökt 3 december 2018.
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instrumentet. Instrumentets klang påminner om den flöjt som Miller visar för
Märak och som han framhäver som essentiellt under hans uppväxt. Det är
ytterligare det ljudet som Märak så starkt kommer att associera till jojken,
där hon menar att flöjten liknar jojken mer än vad sång gör (Bild 9).

Bild 9, Miller presenterar en flöjt förknippad med hans uppväxt och kultur.

Det är dock återigen i texten som Märak finner den starkaste
igenkänningsfaktorn. Efter sin solistiska medverkan i Millers låt ”My
people” uttrycker hon att låten kunde varit skriven av henne själv. Under sin
sånginsats medför Märak också vissa ändringar och tillägg till låten. Hon
ornamenterar låten genom jojkinslag vid återkommande tillfällen och
ytterligare så anpassar hon texten efter att sjunga om samerna, ”my people
are the sami”. I tabellen nedan är texten återgiven i vänster kolumn
originaltexten och i sin tur är den högra kolumnen är Märaks omskrivning.
My people are the Navoho,

My people are the Navoho,

my people are the Cherokee

my people are the Cherokee

My people are Arapoho,

My people are Sami,

my people are Menominee

my people are Menominee

My people are, my people are...

My people are, my people are...
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Observationerna ovan har bidragit till att utläsa hur musiken medverkar i
produktionen, vad den förmedlar och vad som är återkommande. Flera av de
teman som återkom i dialogen berörande identitet, makt, och även jojken
förekommer även här. Samtliga av dessa kommer att föras vidare in i
analysens diskussionsdel i nästkommande kapitel.

6 Analys och diskussion
Under denna andra del av analysen kommer resultatet som presenterats att
genomgå vidare analys utifrån hur de medverkar i kulturarvsprocessen.
Framförandet är indelat utifrån den tematik som återfunnits i analysen första
del av materialet. Med grund i Björkholms fokus på performans och
samhällelig konstruktion, utgår denna argumenterande analys ifrån att denna
produktions förmedling av samisk musik finns representerad i såväl agerande
som i tal. Tumregeln för att avgöra utnämningen av kulturarvsstatus menar
Björkholm ligger i samhällets sätt att tänka, tala och agera ut denna status.88

6.1 Den samiska artisten
Temat identitet återkommer i programmets porträttering och utifrån
utövarens oskiljaktiga roll till det immateriella kulturarvet så bidrar Märaks
definitioner av och om sig själv till att värdera de kulturkomponenter som
tillskrivs värdeladdning och symbolvärde.89 Som framgått av tidigare
forskning så får jojken ofta en stor plats och av detta skäl går det att
framhålla att programmet kan ses som en del av Björkholms
kulturarvsprocess. Dock inte den första loopen av kulturarvande då
samhälleliga konstruktioner redan existerar, vilket bland annat påvisas
genom den litteratur som redan finns inom området. Istället kan detta ses
som en del i en uppföljande loop där det framgår viss del utav omvärdering,
vilket jag kommer återkomma till.

88
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Björkholm 2011, s.138.
Jfr Björkholm 2011, s.144–147.
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Även Märaks medverkan som samisk i förhållande till sin musik, utgår även
det från en redan normbaserad samhälleliga konstruktion, vilket tillskriver
henne symbolisk status som samisk och artist.
Inom ramarna för detta kulturarv tar produktionens framställning av artisten
fasta på några av dessa rådande normer.90 I Johnsons presentation lyfts
etniciteten, hennes aktivistiska position i samiska rättigheter och även
statusen av hennes barns far som renskötare. Etnicitet står ytterligare som
första punkt i faktarutan som beskriver Märak. Genom att lyfta fram dessa
två kulturkomponenter som särskilda, så tillskrivs de redan här en slags
specialstatus och särprägel i förhållande till den samiska artisten.
Märak bekräftar vid sitt möte med såväl Lonewolf som Miller att etnicitet
och folkgrupp är en viktig del i det musikaliska uttrycket, då hon vid båda
tillfällen i sättet hon talar och agerar knyter samman musik och etnicitet.
Exempel på detta är då Märak säger till Miller: ” I understand that, ’cause
I’m an artist myself and an indigenous. I started out doing music because I…
I had no role model that did what I do now, ‘cause I’m very political as
well”.91 Mot bakgrunden av Märaks nyskapande musik innehållandes hiphop
framgår också en bild som möjligt kan ge hiphopen en plats i det samiska
kulturarvet. Dels är detta ett resultat av Märaks egna utövande men det får
framkommer också i analysen via produktionens val av Yonasda Lonewolf.
Som utövare utvald att motsvara Märak så är, förutom urfolkstillhörigheten,
genren hiphop den tydligaste likheten artisterna emellan.
En av de saker som Märak tar upp när hon framhäver musiken är exempelvis
igenkänningen i Buffy Sainte-Marie och hennes musik, vilken hon beskriver
som svår och vidare lyfter hon fram den starka texten. Hon översätter
refrängen som ”finns det inget annat sätt att älska det här landet, än att döda

90
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Björkholm 2011, s. 144–145
JV, 1:3.
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oss?” och beskriver hur låten handlar om övermaktens våld mot urfolk och
däribland samerna. Denna tillskrivning pekar på att aktivism och politik även
är viktiga för den samiska kulturen.
Märaks betoning på politik och etnicitet blir särskilt intressant då agerandet
står i dissonans till Märaks uttalande i intervjun med exempelvis Svensk
folkmusik. Där tar hon avstånd från att hennes musik är politisk och medias
fokus på den samiska etniciteten.92 Utifrån hennes agerande i det empiriska
materialet kan man dock anse att Märak vid flera tillfällen bekräftar dessa
normer. Särskilt tydligt blir det då hon vid möten med de andra artisterna
själv inkluderar etnicitet i sättet hon presenterar sig och ytterligare i att hon
identifierar sig med starka texter baserade på politisk agenda. I relation till
hur Björkholm diskuterar kulturarv utifrån diskurser, det vill säga ramarna
inom vilket man talar om kulturarv, för hon fram att kulturarv kan vara
viktigt för identitet. 93 På samma sätt menar jag att dessa normer som Märak
för fram kan spegla sig i såväl den egna identiteten för den samiska artisten
som musiken och vidare också i identitetsuppfattningen för samtliga utövare
inom den samiska musiken.

6.2 Jojkens plats i produktionen
Som tidigare nämnts så var det väntat att jojken skulle dyka upp i
produktionen. I första hand är det inte utövaren som tar upp det och det är
endast vid ett tillfälle som jojk utövas. Däremot tillskriver utövaren
sångsättet värde och bekräftar dess symbolstatus när hon omtalar det som
”Ett sätt att minnas saker eller berätta om sånt där orden inte räcker till”.94
Vidare beskriver hon jojk som ”En tonsatt känsla brukar jag kalla det […]

92

Svensk folkmusik. Maxida Märak - kampen som aldrig tar slut.
https://www.svenskfolkmusik.com/intervjuer/maxida-marak-kampen-som-aldrig-tar-slut/.
Sidan besökt 21 november 2018.
93
Björkholm 2011, s. 122.
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Björkholm 2011, 145.
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Jojken kommer inte på beställning”. 95 Ytterligare bidrar detta uttalande till
att bekräfta jojkens immateriella beroende av variantbildning i utövande och
spridning. Det går också att tolka ur uttalandet en motiverande aspekt som
uppmanar till fortsatt utövande, genom att jojken som en berättandeform.
Detta underbygger vidare synen på produktionen som del i en pågående
process där det samiska musikkulturarvet omskapas.96
En skillnad i jojkens användning återfinns exempelvis i hur den har bytt
kontext. I och med jojkens fusion med hiphopen kan den anses genomgå sitt
”andra liv”, det som Björkholm lyfter in som återupplivande av redan
arkiverat kulturarv. Lundberg och Ternhag lyfter i Folkmusik i Sverige upp
hur jojken har en funktion som minnesbärare och detta är även något som
Märak för fram i avsnittet genom att säga att det är ett sätt att berätta när ord
ej räcker.97 Till följd av detta kan man därför anse att den nya kontexten inte
enbart tillför något nytt, utan även resulterar i en ökade förståelse för
traditionen. På liknande sätt som Olle Edström framhäver att jojk i
populärmusiksammanhang bidragit till att den samiska musikens traditionella
rötter har stärkts, menar jag också återspeglas i hur jojken används i Maxida
Märaks musik.98 Mot bakgrund av detta infrias både gamla normer samtidigt
som nya prövas mot den samhälleliga bilden.
Som en följd av hur jojken omtalas i programmet uppfattas den först som
särpräglad för den samiska musiken och att jojkens kulturarv bara är något
som samerna kan förstå och därför inte något som alla kan förstå eller ta del
utav. Detta blir särskilt tydligt då Märak poängterar att väldigt få får
dokumentera hennes jojk eftersom den inte kommer på beställning. Denna
tillskrivning av kulturarv som avgränsar en gemensam identitet menar
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JV,1:3.
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Björkholm går att återfinna i kulturarv, vilket Märak porträtterar i sitt
agerande.99 Dock tar jojken ytterligare ett steg in i att skapa en gemenskap
med de övriga medverkande urfolksgrupperingarna i produktionen. Hur detta
genomförs kommer lyftas in under rubriken för Den gemensamma
identiteten.
Mot bakgrund av detta kan det framhållas att Märak i och med
porträtteringen av jojken i produktionen till viss del hjälper till att
vidmakthålla vissa aspekter av jojken kulturella värderingar. Dock bidrar
hennes förhållningssätt till musiken också med att tillföra utrymme för ett
nytt användningsområde inom vilken den traditionella jojkens symboliska
status fortsatt kan leva vidare.100

6.3 Stereotyper och motstånd
Ett ytterligare återkommande tema är det som Märak omnämner som
schablonbilder. Det har bekräftats att hon i sina egna identitetstillskrivningar
förmedlar sig som samisk, artist och aktivist. Ytterligare i låttexten till
”Backa bak” porträtteras följande:
Aktivist, artist en ligist, provocerande
hon var en samisk terrorist
eller var hon mexikan
var det fjällen eller stan
en uppkäftig diva
och ba SHIT
hon har barn101

Efter att ha gått igenom ett tiotal av hennes andra låtar, var denna låt
tydligast med att förmedla innehållet av de normer vilka produktionen målar
upp Märak genom. Följaktligen kan därför valet av låt uppfattas som riktat
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Jfr Björkholm 2011, s.121–122.
Jfr Björkholm 2011, s. 132.
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Maxida. http://maxida.se/lyrics. Sidan besökt 4 december 2018.
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utifrån vilka kulturkomponenter som produktionen i rollen som övertagare
vill rikta uppmärksamheten mot.102 Dock ligger det i låtens underton också
en irritation mot att bli placerad in i fack i förhållande till hennes etnicitet,
den delade uppväxten samt hennes roll som mamma.
I intervjun med Svensk folkmusik säger hon uttryckligen att hon ”vill krossa
fördomar. Det finns jättemånga här som inte har renar, som inte jojkar men
som fortfarande är väldigt mycket Sápmi”.103 Den tillskrivna identiteten
konstateras som ett viktigt tema redan i tidigare forskning exempelvis utifrån
Skarðhamars analys av filmframställning och sättet som Märak här utövar
den samiska musiken som ett kritiskt hjälpmedel bör anses som ett försök att
omdefiniera rådande normer.104 Detta gör hon medvetet med sin musik, då
den riktar sig kritiskt till de stereotyper som kultutarvsstatusen bygger på.
Vidare i dialogen med ranchägaren, går det att utläsa hur samhällets mentala
konstruktion av det samiska står i kontrast till utövarens egen definiering.105
”Problemet är att folk vill att vi ska vara på ett speciellt sätt, för att vi är
samer. Vi ska syssla med en viss hemslöjd, och om vi inte gör det, duger vi
inte i deras ögon”.106 Detta anspelar på ett kulturarv som tillskrivits samerna
och där vissa kriterium också berör vem som anses tillhöra och inte.107
Motståndet återkommer även i Buffy Sainte-Maries låt ”Now that the
buffalo’s gone”. Särskilt tydligt framgår det i dessa textrader:

102
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Can you remember the times
That you have held your head high
And told all your friends of your Indian claim.108

Innehållet presenteras i texten syftar på att våga stå för sitt ursprung och för
sin rätt. Skarðhamar beskriver i sin undersökning att det samiska folket länge
i mediesammanhang präglats av en lägre status, men genom innehållet av
starka texter bär den samiska musiken med sig nya normer både för musiken
såväl som kulturen, vilket ovanstående text skulle kunna ses som ett exempel
på.109
Under mötet mellan Märak och Miller diskuterar musikbranschens maktspel
och kampen om att få spela sin musik. Maktaspekten förekommer även i
kulturarvsprocessen, då den i mångt och mycket handlar om
tolkningsföreträde och maktaspekter rörande vilka urval som övertagarna
väljer att rikta samhällets fokus mot.110 Kort därefter säger Märak även att
hon ”började göra musik för att det fanns inga förebilder” och syftar då på
musikindustrin och slutligen framför hon även vikten av att genom musiken
etablera sig som ”segrare snarare än offer” inom industrin.111 Det verkar
därmed som att Märak ställer sig tvivlande till även musikindustrin och att
den bilden som tidigare samiska musiker förmedlat, i hennes mening inte är
den ”rätta”.
Dessa återkommande motsägelser riktade mot schablonbilderna i kulturarvet
pekar även de på att bilden förmedlad i produktionen bör ses på som en ny
”ögla” i kulturarvsprocessens spiral. För att omdefiniera redan rådande
kulturarv krävs nämligen att en redan överenskommen konstruktion
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existerar.112 Detta framhävs tydligt i användandet av samiska
musikkomponenter i nya sammanhang där fokus att bryta ner rådande
normer kan liknas vid Hilders teori om jojken användning i populärmusik,
där den ses som ett sätt att återta det kulturella arvet och vad mera också
kulturarvsprocessen om samisk musik.113

6.4 Den gemensamma identiteten
Som omnämnt tidigare så kan både en utövare samt en folkgrupp vara bärare
av ett kulturarv då den immateriella kulturen bevarande är beroende av
överföring utav kulturella värderingar människor emellan.114 Hela avsnittet
genomsyras av det amerikanska urfolkets kamp för överlevnad och Märak
knyter tillsammans med produktionen ihop det med samernas situation i
Sverige.
Synen på jojken som en redan rådande norm inom den samiska musikens
kulturarv är redan påvisad, men i och med dess framställning i programmet
knyter den samiska musiken ytterligare samman de olika urfolksgruppernas
musik över landsgränser. Detta sker exempelvis vid tillfället då Märak liknar
jojken vid den flöjt som Miller spelar på. Hon menar att de speglar varandras
tonalitet bättre av vad andra vokala sångsätt gör. Därigenom anspelar Märak
på att jojken som kulturkomponent ytterligare har ett symboliskt värde som
gemensam referensram mellan kulturerna och minoritetsgrupperna.
Förutom i den talade dialogen förstärks även det delade kulturarvet i
utövandet. I uppförandet av ”My people” använder sig Märak av jojken
under sin solistiska del. Att använda detta sångsätt som hon själv betonat
som ytterst personligt ger mig som tittare bild av en tillhörighet i musiken
hon framför.115 I textens innehåll tar Märak fasta på temat om exploateringen
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av mark och säger ”Det häftiga och det sorgliga är att jag hade kunnat skriva
den här låten”. Förutom att tillskriva platsen ett symboliskt värde förstärks
ytterligare banden mellan de båda kulturarvens musik. Särskilt tydligt
förmedlas detta då Märk säger ”Det är ingen skillnad […] Lika gärna som
jag hade kunnat skriva låten, kan jag föra hans kamp”.

6.5 Kampen och det kollektiva minnet
Nästa tema angränsar till den kamp som just onämndes i citatet ovan. Att
bedriva en kamp med hjälp av musiken framgår i produktionens porträttering
som en betydelsefull kulturkomponent som genom produktionens
performans tillskrivs värdering.116
På samma sätt som Björkholm förklarar kulturarvsprocessen som ett sätt att
förhålla sig till det förflutna så har produktionens genomgående porträttering
av historiska händelser som i kombination med olika musikaliska inslag
återanknyter till det förflutna i form utav politiska händelser, hjälpt till att
bidra till kulturfenomenens funktion och kontinuitet i nutid.117 Genom
produktionens fokus på minnen både utifrån valda platser men ytterligare i
låtar som ”My people” och ”Now that the buffalo’s gone”, framställer
produktionen det förflutna som betydelsefulla kulturarv. Dessa meningsfulla
minnen aktualiserar det förflutna i sin samtid. Därtill skapas en
värderingstillskrivning i den aktuella kampen som Märak menar fortsatt
pågår.118
Flera av de låtar som spelas parallellt med de historiska inslagen i
produktionen innehåller även de en aktivistiskt och politisk ton. På detta sätt
fungerar låttexterna som en del i att ge kulturfenomenet politik en symbolisk
tillskrivning inom processen för samiskt musikkulturarv. I samband med
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Märaks igenkänning med Sainte-Marie samt det egna utövande av ”Soldier
blue” kan det också tolkas som att komponenterna som Sainte-Marie och
hennes musik bär på förs in i den samiska musikens kulturarvsprocess.119
Textens fokus på marktillhörighet och exploatering är några av de ämnen
som ingår i det som Märak omnämner som kampen och som Sainte-Marie tar
upp i sin text. Detta ämne återkommer och Märak lyfter samernas kamp mot
gruvindustrin och markexploateringen som en liknelse i relation till
protestaktionen vid Standing Rock. Musiken blir på så vis en slags
förlängning av den politiska kampen och det förflutna aktualiseras och
skapar en funktion i nutid som möjliggör för komponenterna att inte blekna
ur det kollektiva minnet.
Kampen handlar dock inte enbart om markexploatering, utan Märak belyser
även musikens funktion i kampen att skapa en plats för samiska artister i
musikindustrin. Hennes roll som värd för svenska Grammisgalan tas upp
som ett exempel på detta vilket ytterligare kan ses på som ett tillfälle av
performans, där Märak i förlängning till den samiska musiken tillskrevs
kulturarvsstatus då hon utifrån samhällets rådande sociala värderingar valts
ut som frontfigur för ett stort event inom musikindustrin.120
Avslutningsvis går det att fastställa att en mängd urval finns porträtterade i
produktionen och att vissa, så som urfolksgrupperna och den politiska
kampen ges mycket utrymme. Detta till trots vad som framgår i Märaks
biografi på hennes hemsida, där politiken undermineras i förhållande till
syftet att göra ”fet musik”.121 Dock behöver inte detta ses på som rakt
igenom motsägelsefullt att hon först tar avstånd från politik i sin musik, och
sen är politisk i delar av sitt utövande. Det finns ju dessutom vissa genrer
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som i princip uppstått för att ge röst åt marginaliserade grupper i samhället så
som hiphopen, där genrekonventionerna domineras utav
grupptillhörighetssituationer som går mot den härskande gruppen. Som en
minoritetsbefolkning så är det nog oundvikligt att inte göra detta, även fast
Märaks egen intention är att skapa fet musik. Därför kan nog detta snarare
ses på som ett sätt att sätta sig emot att bli kategoriserad vilket på sitt sätt
också lockar fram det egna behovet av att ta ställning mot de fördomar som
man möter. Kampen i stort framgår dock som viktig för den medverkade
utövaren och ytterligare i den moderna samiska musikens utformning.
***
I likhet med redan rådande normer samt den översiktslitteratur som togs upp
i kapitlet om tidigare forskning musik så får alltså jojken en roll även i denna
produktionens porträttering av den samiska artisten. Att återinföra jojken i en
ny kontext, så som populärmusiken och i det här fallet hiphopen är dock
något som kan ge belägg för att se jojken genomgå ett andra liv. Det vill säga
omtolkning i en ny spiral i kulturarvsprocessen där jojken tillsammans med
Märaks motstånd mot normer skapar nya värdering.122 Genom jojkens
medverkan i Bill Milles låt, så kan även jojken anses värderas som en
sammanlänkning mellan de olika urfolken. Återanvändningen öppnar även
dörrar för de samiska artisternas plats i musikindustrin och också för en
högre röst i samhället, något som även exempelvis Thomas Hilder tycktes
kunna utläsa i sin undersökning där han menar att jojken agerar som ett
stärkande medel för den samiska musiken. 123
Av artisten framhävt är det dock det politiska innehållet och kampen mot
normer och stereotyper som är det essentiella i produktionssammanhanget.
Detta genomsyrar även hela produktionen och de val av artister som Märak
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får träffa i programmet, vilket sammanlänkar den samiska artisten med
politik, urfolk och vidare deras musik.

7 Sammanfattning och slutord
I Björkholms studie av folkmusik belyser hon syftet att åskådliggöra nutida
utformning och symbolvärde genom att ”förklara varför vissa
kulturkomponenter får specialstatus”.124 På liknande sätt hanterades
materialet i denna undersökning, men istället för varför så analyserades hur
kulturkomponenter får specialstatus. Med fokus på framställningen av den
samiska artisten genomfördes detta utifrån två frågeställningar och en kortare
summering på dessa frågeställningar presenteras under nästkommande två
rubriker.

7.1 Musikval
Vilken musik framförs av Maxida Märak och vilken annan musik förknippas i
programmet med henne och det samiska?
Det är totalt sex låtar som via produktionens användning explicit eller
implicit förknippas med Märak och det samiska. Två av dem har starkare
kopplingar till samiskt kulturarv då den samiska jojken används, medan
resterande låtar har en tydligare koppling till ett gemensamt musikkulturarv
urfolken emellan, något som genomsyrar hela produktionens fokus.
Förutom de två låtar där Märak deltar i utövandet så spelas hennes låt ”Backa
bak” upp under programmets presentation av henne i inledningen. I valet av
”Backa bak” går det endast att ana jojkinslag medan Märak i ”My people”
adderar tydliga jojkinslag till låten. Frånsett det så är jojken inte
framträdande i det klingande. I Märaks tolkning av Buffy Sainte-Marie låten
adderas inget nytt utan låten framförs likt originalet. Utefter produktionens
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val av Lonewolf som motsvarande artist till Märak riktas istället fokus till rap
och hiphop, vilket i sin tur av artisten framkommer som ett medel att rikta
kritik rörande urfolksproblematiken och normbaserade orättvisor. Det
samiska kulturarvet blir därigenom i förlängning också en del i det urfolkliga
kulturarvet.

7.2 Den talade dialogen
I vilka sammanhang diskuteras det samiska och musiken i programmet och
vad förs fram som viktigt i samband med det?
Det samiska folket, kulturen och musiken berörs i flera sammanhang och
med olika ämnesingångar. Schablonbilder, politisk problematik, jojken och
musikindustrin är de ämnen som särskilt uppmärksammats både av artisten
och i produktionens framställning. Enligt Märaks mening där föreställningen
av vad som är samiska är missvisande, framgår texterna i musiken som en
viktig del i att ändra dessa normer. Den etniska bundenheten i artistskapet är
ytterligare något som bekräftas vara viktigt under samtalen mellan artisterna,
då detta påpekas gång på gång. Jojken är något som Märak inte själv för på
tal, utan som produktionen tar upp. Dock bekräftas dess viktiga funktion för
det samiska i musiken genom hur Märak betonar det som ett eget språk.
Åter igen är det dock den gemensamma kampen som framhävs som
essentiellt genomgående i både talande och klingande performans och att
genom den göra sig hörd samt råda bot på tillskrivna identiteter och normer.
Enligt Märak framkommer kampen som viktig inte bara för det samiska
urfolk utan alla urfolk. Exempel på detta sker efter framförande av Bill
Millers låt då hon säger:
Det är ingen skillnad, det finns ingen skillnad, men det är också det
som blir det fina i det. Att lika gärna som jag hade kunnat skriva den
här låten, så kan jag också föra hans kamp
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7.3 Metodkritik
I fråga om Björkholms modell som ramverk har dess användning i
undersökningen varit tudelat positivt och negativt. Idén och teorin om
kulturarvsprocessen har varit intressant på många sätt, dock innehåller den så
många olika idéer och tankar under en och samma teori, vilket har gjort
arbetssättet och analyserande komplext på många sätt. Särskilt tydligt blev
detta gällande definitionssvårigheterna kring när och om något är ett
kulturarv, då de immateriella kulturarven i sitt bevarande är mer flytande än
de materiella. Hade jag fått göra om det hade jag kanske tillämpat en annan
teoretisk utgångspunkt där porträtteringen på ett naturligare sätt hade
speglats i analysen. Nu krävdes många moment under analysens
genomförande för att få fram ett tydligt resultat.
Vidare hade jag önskat att undersökningen hade rymt flera produktioner än
en, för att sedan kunna ställa dessa i en jämförande analys utifrån
porträtteringen. Detta hade kunnat påverka undersökningen genom att ge
perspektiv kring likheter och skillnader exempelvis mellan samiska och ickesamisk framställda produktioner.
Dock var det närläsning i form utav en koncentrerad kulturanalys som
möjliggjorde för utrymmet att vrida och vända på perspektivet. Som en följd
av den komplexa teorin så har också en ständig växelverkan förekommit
mellan material och teorin för att skapa olika perspektiv. Detta vill och
hoppas jag i efterhand att det kommer att speglas i slutresultatet och hur jag
arbetat med materialet. Sammantaget hoppas jag att kvaliteten på
undersökningen motiverar varför kvantiteten istället får finnas företrädd i
tankarna om framtida forskningsmöjligheter.

7.4 Fortsatta undersökningar
Såväl under som efter avslutad undersökning framkom det flera tankar och
idéer rörande fortsatta forskningsmöjligheter.

52

Lovisa Lord Torvfelt

Flertalet teman har gått att utläsa i framställningen av den samiska artisten
och huruvida dessa urval befästs på samhället återstår dock att se. Då det
ligger utanför min förmåga att förutspå framtiden, ligger det istället i min
förhoppning att denna undersökning kan ligga som underlag för att fortsätta
lyfta fram medias skildringar.
Vidare önskar jag för denna undersökning att ligga som historiskt underlag
till framtida forskning för hur och om medias porträtteringar har påverkat
och formgivit kulturarvet och därigenom den samhälleliga uppfattningen av
samisk musik. För att få en mer fulländad bild över huruvida detta speglar
hur artisterna samt samerna upplever sin musik, skulle undersökningen även
kunna utgå från en intervjubaserad undersökning, där artister och det samiska
folket själva får uttala sig direkt om uppfattningen kring den samiska
musiken.

7.5 Summerande tankar
Som avslutande ord vill jag bara tillägga att denna lilla inblick i den samiska
porträtteringen bara är en del i att medvetandegöra en form utav förmedlad
bild. Men även sin lilla roll bidrar den fortsatt till en av pusselbitarna för att
skapa en reflekterande tanke kring det vi ser och hör. Jag uppfattar att de
viktigaste aspekterna som har uppkommit i den här studien dels är hur
Maxida Märaks fört fram konflikten kring den tillskrivna schablonbilden
men dels också kring sitt eget utövande. Ska hon vara hiphopartist, eller en
politisk förkämpe? Genom jojken förmedlar Märak också ett återtagande av
definitionen av jojk och hur den används. I detta återtagande framgår dock en
konflikt i förknippandet med det samiska där Märak kämpar med den etniska
bundenheten och att inte förstärka normer och stereotyper, utan att istället
som samisk artist fungera som en bärande symbol i att krossa dem.
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9. Bilaga
9.1

Jills veranda

▪

Sakamoto/noto, Hawk punished

▪

Jack Guthrie, Oklahoma Hills

▪

Beck Hansen, Morning

▪

Maxida Märak, Backa bak

▪

Justin Vernon, Holocene

▪

Buffy Sainte-Marie, Soldier blue

▪

The new lost city ramblers, Smoketown Strut

▪

Buffy sainte-Marie, Helpless

▪

Gustavo Santaolalla, AUM

▪

Johnny Cash, White girl

▪

Queen Yonasda/Miss dee, Manifest yo destiny

▪

Buffy Sainte-Marie, Now that the buffalo´s gone

▪

Neko Case, Magpie to the morning

▪

Gustavo Santaolalla, Nieblas

▪

Gustavo Santaolalla, Humanidad

▪

Gustavo Santaolalla, Mirando

▪

Ryuichi sakamato, Goodbye to hawk

▪

The new lost city ramblers, Sales tax on women

▪

Courtney Hartman, Cumberland gap

▪

Brazilbilly, Doggone cowboy

▪

Bill Miller, Dreams of wounded knee

▪

Burning sky, New awakening

▪

Burning sky, Tribal stomp

▪

Bill Miller, Wind spirit

▪

Gustavo santaolalla, Sueno del matungo

▪

The new lost city ramblers, Weary lonesome blues

▪

The new lost city ramblers, The bootlegger´s story
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9.2

“Backa bak”, Maxida Märak

Dom är dom järvar bah RAH
äter på mig
deras mat är citat
dom kommer hungriga inpå mig
Och giriga
till dom nästan ligger på mig
snälla fucka ur så vi får skriva storyn om en
Aktivist, artist en ligist, provocerande
hon var en samisk terrorist
eller var hon mexikan
var det fjällen eller stan
eller uppkäftig diva
och ba SHIT
hon har barn
men

Du ska backa du ska backa långt bak
om ni närmar er igen så ska jag jaga er tillbaka
aldrig gjort ett shit som jag vill ta tillbaka
citaten som jag har droppat bah
spikraka
Du ska backa du ska backa du ska backa långt bak
du ska backa du ska backa långt
bak bak bak
Du ska backa du ska backa du ska backa långt bak
om ni närmar er igen så ska jag jaga er tillbaka
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du ska backa du ska backa långt
bak bak bak
om ni närmar er igen så ska jag jaga er tillbaka

Ah baby
jag ska övertala dig att du
kan bli vad du vill jag kommer alltid stötta dig
alltid hålla dig I handen
alltid ställa upp för dig
dom andra trakasserar men jag slåss för dig
så när dom kommer som I flock rätt emot er
ska jag samla flera
sen ba BOOM
attackera
underskatta aldrig när en katt hugger som baghera
RAH
jag är galen, står I fronten så bah acceptera
att dom du rör mina brudar igen
ska jag hämta mina vargar jag ska jaga dig till branten
jag var den där som aldrig visa sympati
så den som fuckar mina brudar ska jag jaga över kanten så

Hugger som baghera
RAH RAH RAH RAH
hugger som baghera
RAH RAH RAH
Hugger som baghera
RAH RAH RAH RAH
AH
RAH RAH RAH RAH
Hugger som baghera
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RAH RAH RAH RAH
hugger som baghera
RAH RAH RAH
Hugger som baghera
RAH RAH RAH RAH
AH
RAH RAH RAH RAH

Revansh som bah
RAH
tusen gånger
och Sápmis terrorist
jag bah visst, alla gånger
men musik är politik, de främsta vapen jag har
jag bah laddar som en K-pist, käkar upp varenda BAR
men jag står kvar här
kan inte rubba mig, så jävla het,
du fucking brinner om du nuddar mig
som Big BA BOOM exploderar jag – framför dig
backa långt bak så du inte pissar ner dig
fastlåsta hundar lyder under jantelagen
slickar sig därbak
får fuckin blodad tand av smaken
accpetera du har redan blivit slagen utav Sápmis Terrorist
för jag ska skriva om lagen så

Du ska backa du ska backa du ska backa långt bak
du ska backa du ska backa långt
bak bak bak
Du ska backa du ska backa du ska backa långt bak
om ni närmar er igen så ska jag jaga er tillbaka
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Du ska backa du ska backa du ska backa långt bak
du ska backa du ska backa långt
bak bak bak
Du ska backa du ska backa du ska backa långt bak
om ni närmar er igen så ska jag jaga er tillbaka

Hugger som baghera
RAH RAH RAH RAH
hugger som baghera
RAH RAH RAH
Hugger som baghera
RAH RAH RAH RAH
AH
RAH RAH RAH RA

Hugger som baghera
RAH RAH RAH RAH
hugger som baghera
RAH RAH RAH
Hugger som baghera
RAH RAH RAH RAH
AH
RAH RAH RAH RAH

Du ska backa du ska backa du ska backa långt bak
du ska backa du ska backa långt
bak bak bak
Du ska backa du ska backa du ska backa långt bak
om ni närmar er igen så ska jag jaga er tillbaka.125
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9.3

”My people”, Bill Miller

My people were here long before the others cast their sails to the wind
Before the tears of innocence like a hard rain would desend
My people spread like eagle wings across the mountains and the plains
Now the feathers have been broken but the eagle still remains

My people heard the thundering as the iron horse crossed the land
Its echos drowning out the cries of those who could not understand
My people watched the buffalo dying in the sun
While those tracks of steal lead to the sea, their will be done

Now their blood flows through these rivers and then into our veins
And their hearts are beating louder then all the years of shame
And their blood flows through these rivers just like an endless rain
And their hearts are beating louder then all the years of shame

My people have fought for this land, here and across the sea
Their shadows cast on sacred ground for all enturnity
My people's pride still can soar and dance across this land
You can see it in the eys of every woman, child, and man
Because the blood flows through these rivers and then into our veins
And their hearts are beating louder then all the years of shame
And their blood flows through these rivers just like an endless rain
And their hearts are beating louder then all the years of shame

My people are the Navoho, my people are the Cherokee
My people are Arapoho, my people are Menominee
My people are, my people are...126

Genius. Bill Miller – My people lyrics. < https://genius.com/Bill-miller-my-peoplelyrics>. Sidan besökt 3 december 2018.
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9.4

”Soldier blue”, Buffy Sainte-Marie

I'll tell you a story and it's a true one
and I'll tell it like you understand
And I ain't gonna talk like some history maid.

I look out and I see a land.
Young and lovely. Hard and strong
For fifty thousand years we've danced her praises.
Prayed our thanks and we've just begun. Yes, Yes

Yes this is my country.
Young and growing.
Free and flowing. See to see.
Yes, this is my country.
Ripe and bearing miracles
in every pond and tree.
Her spirit walks the high country.
She's giving free wild samples.
And setting an example how to give.

Yes this is my country
Retching and turning
She is like a baby learning how to live
i can stand upon a hill at dawn
Look all around me.
Feel her surround me.
Soldier blue
Can't you see her life has just begun
Beating inside us. Telling us she's here to guide us.

Soldier blue, Soldier blue, Soldier blue.
Can't you see that there's another way to love her.
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This is my country
And I sprang from her
And I'm learning how to count upon her.
Tall trees and the corn is high country.
I guess I love her.
And I'm learning how to take care of her

When the news stories get me down
I take a drink of freedom to think of
North America from toe to crown
It's never long before
I know just why I belong here

Soldier Blue, Soldier Blue
Can't you see that there's another way to love her.127

9.5

”Now that the Buffalo’s gone”, Buffy Sainte-Marie

Can you remember the times
That you have held your head high
And told all your friends of your Indian claim
Proud good lady and proud good man
Your great-great grandfather from Indian blood sprang
And you feel in your heart for these ones

Oh it's written in books and in song
That we've been mistreated and wronged
Well over and over I hear the same words
From you good lady and you good man
Well listen to me if you care where we stand

Lyricsfreak. Buffy Sainte-Marie – Soldier blue.
<https://www.lyricsfreak.com/b/buffy+sainte+marie/soldier+blue_20593117.html>. Sidan
besökt 5 december 2018.
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And you feel you're a part of these ones

When a war between nations is lost
The loser, we know, pays the cost
But even when Germany fell to your hands
Consider dear lady, consider dear man
You left them their pride and you left them their land
And what have you done to these ones

Has a change come about Uncle Sam
Or are you still taking our lands
A treaty forever George Washington signed
He did dear lady, he did dear man
And the treaty's being broken by Kinzua Dam
And what will you do for these ones

Oh, it's all in the past you can say
But it's still going on here today
The government now want the Iroquois land
That of the Senaca and the Cheyenne
It's here and it's now you can help us dear man
Now that the buffalo's gone.128
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