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FÖRORD 

När jag nu lägger fram resultatet av ett mångårigt forskningsarbete är det mig angeläget att 
betona i huru stor tacksamhetsskuld jag står till lärare och andra enskilda personer samt till 
olika institutioner för den värdefulla hjälp som generöst givits mig. Förutan denna hjälp hade 
denna avhandling inte kunnat fullföljas. 

Då detta arbete påbörjades utformades de första riktlinjerna av min dåvarande lärare pro-
fessor Åke Campbell. För den etnologiska vägledningen och det fasta stöd jag erhöll av honom 
är jag djupt tacksam. 

Professor Dag Strömbäck har efter professor Campbells bortgång varit min lärare och 
handledare i de vetenskapliga studierna. Hans betonande av att arbeta med en historisk-
källkritisk metod har varit av fundamental betydelse för mitt forskningsarbete. Han har med 
aldrig svikande intresse och uppmuntran stött mig i mitt arbete. Jag vill därför betyga honom 
min stora tacksamhet. 

Även till professor Sigfrid Svensson står jag i tacksamhetsförbindelse. Hans forskningar 
rörande skånskt dräktsilver och dess stilsammanhang med lapskt smyckesilver ha i viss mån 
varit av impulsgivande karaktär ifråga om denna avhandlings framväxt. 

Ett etnologiskt avhandlingsarbete, vars ämne sträcker sig över ett flertal forskningsområden, 
kan ej utföras utan aktiv medverkan av vetenskapsmän från gränsdisciplinerna. Jag har åt-
njutit den stora förmånen att få diskutera hithörande problem med bl. a. arkeologer, religions-
historiker, kulturgeografer och språkmän. Här vill jag rikta ett särskilt tack till professorerna 
Ella Kivikoski och Mårten Stenberger för deras kritiska granskning av vissa arkeologiska avsnitt 
i mitt arbete. 

Jag ber även att varmt få tacka professor Carl-Martin Edsman för den värdefulla hjälp och 
för de frikostiga råd han skänkt mig rörande religionshistoriska problem. 

Med docent Israel Ruong har jag regelbundet fått diskutera åtskilliga avsnitt i avhandlingen, 
i synnerhet rörande lapparnas nomadism och näringsliv. För de många tankeskärpande 
diskussionerna framför jag mitt hjärtliga tack. 

Docent Tryggve Sköld är jag stor tack skyldig för den hjälp han generöst har givit mig i 
samband med det lapskspråkliga materialet och för värdefullt bistånd vid korrekturgranskning 
av lapsk terminologi. Även till professorerna Björn Collinder och Bo Wickman står jag i tack-
samhetsförbindelse. 

Det lapska silvrets fördelning på museala och privata samlingar utspridda över hela Norden 
har fört mig i kontakt med ett flertal institutioner och deras tjänstemän ävensom med enskilda 
samlare. 

Jag vill särskilt tacka professor Asbjern Nesheim, Oslo, professor Guttorm Gjessing, Oslo, 
museumdirektor Thw. Krohn-Hansen, Trondheim, Fru Astrid Bugge, Oslo, docent Toini- 
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Inkeri Kaukonen Helsingfors, intendent Arne Appelgren, Vasa, docent Anna-Maja NyMn, 
Stockholm, fil. dr Ernst Manker, Stockholm, intendent Bengt Bengtsson, Lund, docent Bertil 
Almgren, Uppsala, arkivarie Stefan Söderlind, Stockholm, fil. lic. Ingrid Swartling, Stockholm, 
fil. lic. Rune Norberg, Stockholm, fil. lic. Oloph Odenius, Stockholm, fil. lic. Ragnar Bergling, 
Uppsala, fil. mag. Harald Rydberg, Uppsala. 

Bland enskilda samlare och lappmarkskännare vill jag med särskild tacksamhet nämna 
främst doktor Einar Wallquist, Arjepluog, vilken med stort intresse och ständig uppmuntran 
följt detta arbete. Jag vill även tacka överläkare Helge Dahlstedt, Vilhelmina, f. d. landsfiskal 
Erland Ström, tidigare bosatt i Jokkmokk och hovjuvelerare Fritz Olsson, Luleå. 

Landsmåls- och Folkminnesarkivet samt Institutionen för nordisk folklivsforskning betygar 
jag likaledes min tacksamhet. 

Härvid vill jag särskilt tacka fil. stud. Ingrid Bergman för en utomordentlig arbetsinsats vid 
korrekturläsningen och fil. stud. Göte Edström för generös hjälp med bibliografien samt 
fil. kand. Göran Rosander för ett uppoffrande arbete med sakregistret. Fil. kand Sune Jonsson 
tackar jag särskilt för ett förnämligt fotograferingsarbete. Jag vill likaledes varmt tacka fil. lic. 
Bo Almqvist, fil. lic. Richard Broberg, docent Gun Widmark och arkivarie Gusten Widmark, 
fil. stud. Helena Harnesk, fru Dagmar Holmkvist, fröken Eva Masreliez, lektor James Stewart, 
fru Nina Sköld och amanuens Valdis Ordhis. 

För översyn av bibliografien tackar jag docent Åke Davidsson. 
Till det stora arbetets färdigställande har ekonomiskt bistånd, för vilket jag är djupt tacksam, 

skänkts mig av Stiftelsen J. C. Kempes Minne, Längmanska kulturfondens nämnd, Loussavaara-
Kiirunavaara Aktiebolag samt Arjepluogs kommun. 

Tilldelningen ur anslaget till ograduerade forskare — för vilket jag betygar min tacksamhet 
till Fakulteten — har också gjort det möjligt för mig att företa resor till Helsingfors, Köpen-
hamn och Oslo för museistudier samt för viss fotografering av föremål. 

Att arbetet kunnat tekniskt och typografiskt föras i hamn på osedvanligt kort tid är uteslu-
tande Almqvist och Wiksells förtjänst. I all synnerhet önskar jag i det sammanhanget tacka 
faktor Arne Söder qvist och faktor Jerk-Olof Werkmäster. 

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till min make Karl-Erik, som lojalt stött mig i mitt 
arbete och under denna sista pressande tid läst korrektur och på alla sätt underlättat för mig 
att slutföra denna avhandling. 

Uppsala i maj 1962 

Phebe Fjellström 
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KAPITEL 

Inledning 

Detta arbete, som inleddes för ett flertal år sedan med en genomgång av doktor Einar Wallquists 
i Arjepluog lappsilversamling och som nu lett fram till denna avhandling om Lapskt silver, 
hade från början ej en bestämd etnologisk-historisk inriktning, utan var mer att fatta såsom 
ett etnologiskt fältarbete. Undersökningen fick ursprungligen formen av en — så långt det var 
möjligt — genomförd registrering av det lapska silver som fanns tillgängligt i privata och 
museala samlingar i Norden. För att erhålla en på självsyn grundad uppfattning om det över 
många orter utspridda materialet, företog författarinnan ett flertal studieresor till de nordiska 
ländernas huvudmuseer. Vidare ha två stora privata lappsilversamlingar granskats, nämligen 
Einar Wallquists i Arjepluog och f. d. landsfiskal Erland Ströms i Jokkmokk. Allt behandlat 
material har registrerats och fotograferats. Jag har emellertid infört en viss begränsning vid 
registreringen. Sådana föremål, som förekomma i ett flertal exakt likadana kopior och som till-
verkats av samme guldsmed ha i några fall ej registrerats. Detsamma gäller även sådana före-
mål, som ej ha en bestämd lapsk proveniens. Denna medvetna begränsning av materialet har på 
intet vis påverkat de slutsatser, som jag kommit fram till i min undersökning, ty det lapska 
silverbeståndet är till sin stilkaraktär så starkt stiliserat, att det är möjligt göra som ovan anförts. 

Lapskt silver förekommer förutom i norska och finska lappmarkerna även inom Torne, Lule, 
Pite och Ume lappmarker. Till norska lappmarken räknar jag Troms-områdets innersta fjord-
bottnar samt Finmarken, då dessa områden befolkats av och genomkorsats av den lapska stam-
men under århundraden. Under arbetets gång visade det sig att bakom införskaffandet av detta 
kostbara silver måste ha legat bestämda ekonomisk-historiska orsaker. Resultatet av denna 
första undersökning framlades i en licentiatavhandling våren 1957. 

Innan jag redogör för dispositionen av mitt ämne vill jag först definiera begreppet lapskt 
silver. Med detta avses ett föremålsbestånd som i samtliga fall tillverkats av städernas guld-
smeder för lappars räkning och på deras beställning. Den samiska kundkretsen har ej in-
köpt ett silverföremål, vilket som helst, utan alltid krävt att få en viss bestämd föremålstyp 
och även — av materialet att döma — in i sen tid krävt att föremålen tillverkades enligt ålder-
domliga guldsmidestekniska principer. Detta kommer särskilt till synes inom smyckematerialet. 
Sålunda är det möjligt att på rent tekniska grunder kunna särskilja samernas föremålsbestånd 
från ett likartat nordiskt. 

Föreliggande bestånd fördelar sig på tre stora grupper a) smycken, b) dryckeskärl, och c) ske-
dar. Denna gruppering har genomförts dels i textdelen och dels i föremålskatalogen. Sådana 
silverföremål som gafflar, knivar, fat eller skålar finnas ej och ha aldrig, av arkivaliskt material 
att döma, funnits hos samerna. Föremålen bära i regel guldsmedsstämplar; härifrån undan-
tagas vissa av de äldsta smyckeformerna, som i regel äro ostämplade. 

Efter det att det nordiska lapska silverbeståndet registrerats och en första överblick av 
materialet kunnat erhållas, framstod som markant det faktum, att det äldsta lapska silvret var 
av norsk, närmare bestämt av bergensiskt ursprung. De äldsta stämplade föremålen äro en sked 
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tillverkad av Wale Mestemaker verksam i Bergen under åren 1631-1668 (fig. 147 a, b) samt 
ett bältesspänne tillverkat av Lucas Andersen Steen, verksam i Bergen 1619-1658. 

Svenska guldsmedsarbeten synas ha inkommit i den samiska kulturkretsen på allvar först 
under 1600-talets sista årtionden och i 700-talets början. Efter denna tid komma svenska silver-
arbeten att dominera. Det yngsta föremål som omnämns i materialet är en silverskopa från år 
1955 och tillverkad i Gellivare. Redan med ovan anförda uppgifter om vilka tillverkningsorter, 
som levererat lapskt silver, föras vi in i materialets kärnproblem. Av intresse är att söka utröna 
de handels- och kulturkontakter som ligga bakom silvrets förekomst hos lapparna — förbindel-
ser som måste ha en avsevärd ålder — samt den ekonomiska bakgrunden till beståndets in-
förskaffande. 

Jag har därför funnit det lämpligt att i Kap. II granska varje föremålsgrupp med hänsyn 
tagen till form, dekor och funktion. Genom jämförande stilanalyser med framför allt hit-
hörande arkeologiskt material har jag sökt utröna föremålstypernas eventuella ursprung och 
utbredning. Till klarläggandet av föremålsbeståndets utformning och dess ställning inom sa-
misk miljö har även en föremålstypologi uppställts. Denna är ämnad att ligga till grund även 
för annan silverhistorisk forskning inom hithörande områden. Vidare har jag använt mig av 
språkligt material för att ge ytterligare belysning åt berörda problem. 

Det lapska språkliga materialet har ursprungligen tillhandahållits mig av nu framlidne fil. 
dr Harald Grundström (1.196o). Docent Tryggve Sköld har fullföljt och väsentligt utökat 
diskussionen rörande lapska språkliga spörsmål samt svarar helt för det som gäller lapsk 
terminologi och språkhistoria. 

På ett tidigt stadium var det möjligt att till fullo styrka den av Klein och Svensson fram-
lagda tesen, att mellan skånskt, norskt och lapskt smyckebestånd förelåg ett klart stilsamband. 
Emellertid fann jag vid jämförande stilanalyser inom arkeologiskt material, att det även torde 
ha förelegat ett intimt kultursamband mellan samernas område i norr och de sydsvenska om-
rådena Halland, Skåne och östligaste Blekinge, jämte det ostfrisiska området vid Nordsjön. 
Detta sammanhängande kulturområde synes vara mycket ålderdomligt och torde ha rötter 
som gå tillbaka till medeltidens äldre skede. I detta vidsträckta kulturgebit har Västnorden 
bildat ett kärnområde, och för samernas del låg det betydelsefullaste kontaktcentrum i Nord-
norge, närmare bestämt i Tromsområdet. En hastig blick på kartan (Bilaga IV) visar också att 
de äldsta marknadsplatsernas läge koncentrera sig kring Tys- och Ofotfjordarna och att silver-
föremålens tyngdpunkt är förskjuten upp mot det nordvästligaste hörnet av Nordskandinavien. 
Jag håller för mycket troligt att samernas ursprungliga och kontinuerliga handelskontakt med 
nordbor skett just inom Torne lappmark och Tromsområdet. 

Till klargörandet av detta kulturområde av starkt norrön karaktär har jag nyttjat termen 
västnordiskt kulturområde. Jag har perifert till detta knutit sådana stilkonservativa områden 
som Island, Skåne, Halland och Bohuslän. Jag vill redan här understryka, att detta väst-
nordiska kulturområde ej får fattas i samma mening som det västnordiska språkområdet. Kul-
turlånens spridning hindras ej av språkliga gränser, ej heller av statsgränser. Svensson (Danskt 
och skånskt, 1958) har påpekat att de utbredningslinjer en folklivsforskare drar upp och de 
kultursammanhang han vill inringa äro föga beroende av de politiska gränserna. »Men även om 
han (dvs. folklivsforskaren) kan konstatera, att statstillhörigheten inte utgör någon huvud-
faktor vid kulturdifferentieringen finner han förvisso också, att den heller inte kan förbigås.» 
Samma erfarenhet gör även den forskare som sysslar med kulturen inom det lapska området, 



Silverkrage från Pite lappmark. Kragen har tidigare tillhört Anna Kaddik, som sytt fast på 
plagget dessa hängknappar, maljor och spännen av förgyllt silver. Samling E. Wallquist, 
Arjepluog. Färgfoto Nils-Eric Sandberg. Kat. nr 7. 
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då han ställer det i relation till det nordiska. Vad som är norskt, svenskt eller genuint lapskt 
är inte det betydelsefulla i problemställningen, men är heller inte oviktigt. Jag har därför sökt 
visa på stildifferenser men också på stilsammansmältningar i detta material. 

I Kap. III behandlas silvrets betydelse i magiskt-profylaktiska sammanhang mot bak-
grunden av den roll tenn och mässing tidigare spelat i dylika fall. Silvrets ställning i festlivet 
och dess roll som social värdemätare behandlas i Kap. IV. I Kap. V redogöres för det på hög 
samlade silvret och dess betydelse såsom oförstörbart, lättransporterat investerat kapital och 
vidare för de i sägenmaterialet bevarade traditionerna om nedgrävt silver. Slutligen behandlas 
i Kap. VI den ekonomisk-historiska bakgrunden till silvrets förekomst på lapskt område. 
Jag har här bl. a. begagnat mig av 150o- och i 600-talens räkenskaper från Norrlands lappmar-
ker, som finnas på Kammararkivet i Stockholm. 

Det befanns lämpligt att med hjälp av det arkivaliska materialet uppställa en varutabell för 
att därigenom bättre kunna belysa vilka varor som varit i omlopp inom lapparnas område under 
berörda tid och för att på så sätt få en uppfattning om den ekonomiska situationen i norr. 

Det har under arbetets gång visat sig, att samerna upplevde en anmärkningsvärd ekonomisk 
högkonjunktur under I500- och I 600-talen. Det är troligt, att denna tog sin början redan under 
medeltidens senare skede. 

.Det välstånd, som den lapska kulturkretsen då upplevde och de stilintryck, som då mottogos, 
kom att sätta sina spår för århundraden framåt inom denna krets. Detta är, synes det mig, ett 
klassiskt exempel på kulturfixering, dvs, att man inte velat släppa den stil och standard som 
uppnåtts under en viss passerad högkonjunktur. 

I Kap. VI har även handelsutbytet över Kölen granskats. Denna handel torde ha varit av 
stor betydelse såväl för samer som för nordbor. De historiska fakta som föreligga om denna 
lappmarkshandel samt räkenskaperna från 150o- och i 600-talen säga enligt min mening mer 
om det ekonomiska uppsving som här en gång har ägt rum än de nu föreliggande relativt 
sparsamma resterna av ett till våra dagar bevarat silverbestånd. 

Av vikt i sammanhanget är även att kunna visa på att här förefunnits en viss form av central-
dirigerad kultur. Det är ett faktum, att dessa kuturelement — silverföremålen — spritts med-
vetet från centrala myndigheter till lapparnas område i syfte att verka såsom attraherande bytes-
varor vid skinnuppköpen. 

Slutligen har jag funnit att detta ekonomiska välstånd, som under nyare tidens början och 
följande århundraden föreligger på lapskt område kommer att blomma ut i en stark nationell 
medvetenhet. Därvid inspireras samerna att ge uttryck för sitt konstkynne och sin handa-
skicklighet. Detta kommer till uttryck bl. a. i silverbeståndet vid 700-talets början, varvid vi 
kunna skönja en sammansmältning av lapsk hornslöjd och nordiskt silversmide. Först här 
kunna vi tala om äkta lapskt silver. Silvermaterialet — detta gäller särskilt skedmaterialet — 
visar även upp stildifferenser ifråga om ingraverad dekor, differenser som i sin tur gå tillbaka 
på den lapska benornamentiken. Jag särskiljer här olika orneringsstilar. Längst i norr råder 
en floristisk, av mjuka båglinjer karakteriserad benornamentik, i södra och centrala delarna av 
Lappland nyttjas en strängt geometrisk yttäckande ornering. Den lapska ornamentiken kan 
med hänsyn härtill stilmässigt fördelas på följande geografiska områden, som jag visat i ett 
tidigare arbete: Nordlappland (Torne lappmark, norska Finmarken), Centrallappland (Pite 
och Lule lappmark), Sydlappland (Härjedalen, Jämtland, Åsele lappmark). Dessa stilområden 
sammanfalla ej med motsvarande språkliga områden. 
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Fig. r. Etsning efter teckning av C. Gillberg år 18o i föreställande samekvinnan Sigga Pålsdotter 
Sunnak från Luleå lappmark. 



KAPITEL II 

Föremålstyper inom lapskt silverbestånd 

Det i denna avhandling redovisade lappsilvermaterialet kan med hänsyn till sin funktion upp-
delas i följande sinsemellan klart avgränsade grupper: 

Dräktprydnader och övriga lösa smycken. 
Dryckeskärl. 
Skedar. 

Enär det lapska silverbeståndet ej tidigare varit föremål för någon form av typindelning och 
inte heller på annat vis uppordnats efter funktion, form och dekor, har jag funnit det vara 
nödvändigt att söka göra en typologisk uppdelning av de olika föremålsformerna i syfte att 
därmed bättre kunna åskådliggöra detta unika silvermaterial. Denna uppdelning upptar själv-
fallet blott de väsentligaste och vanligast förekommande typerna inom varje föremålsgrupp. 
Under de ledande huvudformerna sortera många varianter, vilka dock alla kännetecknas av att 
de kunna härledas till respektive huvudtyp. 

Det lapska silvermaterialet är relativt okänt utanför den egna gruppen. Med hänsyn härtill 
har det ansetts lämpligt att framlägga en kortfattad beskrivning av varje föremålsgrupp. 
Studiet av föremålsbeskrivningarna bör göras under jämförelse med bildmaterialet även i 
föremålskatalogen. Så långt det varit möjligt har lapsk terminologi beaktats inom varje före-
målsgrupp. 

A. Dräktprydnader och övriga lösa smycken 
SILVERKRAGEN 

1pL sirpa-Kaki eller (k)ralin 
1pN sil lbå-jxba eller sil l bei-bad i  de 

Silverkragen är ett slags barmkläde (fig. i) (jfr här med föremålskatalogens beskrivningar av 
silverkragarna). Den nyttjas av lapska kvinnor vid högtidliga tillfällen och bäres alltid innanför 
den framtill nästan till midjan V-formigt uppskurna kolten. Silverkragen är alltid försedd med 
ståndkrage, vilken oftast är rikt broderad med tenntråd (fig. 4). På silverkragen har fastsytts 
en mängd silversmycken, vilka som regel äro förgyllda. Smyckena äro anbringade på ömse 
sidor om halsöppningen vanligen parvis eller symmetriskt med lika stort antal på var sida. 
Silverkragens prydnader syddes ursprungligen fast med sentråd. Man kan än i dag se kragar, 
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Fig. 2 a. Silverkrage sannolikt från Arjepluogs lappmark. En av hängknapparna är tillverkad av Johan 
Westerberg, som var verksam under åren 1807-29 i Piteå såsom guldsmed. Kragen ingår i den Strömska 
samlingen som f. n. är deponerad på Norrbottens läns museum i Luleå. N. M. ark. L. A. 771. Foto 
N. M. 376. I.h. Kat. nr 5. 

vars smycken fastsatts med denna av lapparna själva tillverkade tråd]. (se fig. z b, c). De smycken 
som förekomma på silverkragen eller »maljkragen», som den även benämnes i bouppteckningar, 
äro hängknappar, maljor och spännen. Även bältesbeslag ha anbringats på silverkragen som 
framgår av fig. 6 a. Silversmyckena äro tillverkade av städernas guldsmeder. I de flesta fall saknas 
mästare- eller övriga kontrollstämplar på smyckesilvret. 

Att döma av föreliggande material representera silverkragarna tre olika tillskärningstyper: 

1  Sedermera har sentråden ersatts av s. k. »björntråd*, en fabriksprodukt. 
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Fig. 2b. Detalj av silverkragen på fig. za. Foto 	Fig. 2c. Detalj av fig. 2a. Foto N. M. 376. I.e. 
N. M. 376. I.i. 

Silverkrage a, har ett framstycke med ett från detta löst hängande rektangulärt bakstycke, 
endast fastsytt bak i nacken (jfr fig. za). 

Silverkrage b, har ett framstycke och ett därmed genom snedsömmar förbundet kort 
rundat nackstycke (jfr fig. 3 a). 

Silverkrage c, har ett framstycke och ett därmed genom sömmar förenat, spetsovalt, 
nästan till midjan gående ryggstycke (jfr fig. 4). 

En schematisk återgivning av silverkragstyperna återfinnes på fig. s a. 
Geografiskt sett visar silverkragsmaterialet följande spridning: 

Nordnorge 	2 
Finska lappmarken — 
Torne lappmark 
Lule lappmark 3 
Pite lappmark 13 
Ume lappmark 2 
Härjedalen 
Okänd härkomst 7 

29 

2 —  62103019 Fjellstnim 
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Fig. 3 a. 	 Fig. 3 b. 

Fig. 3a. Silverkrage från Halogaland i Nordnorge. Engelbreth Knudsen Medier (1771-1812) i Trondheim 
har tillverkat två spännen på kragen. Ett av spännena bär stämpeln MB. Möjligen avses här Marcus 
Bruun i Trondheim, verksam omkring 1730-talet. E. M., Oslo. E. M. 5760. Foto E. M. Kat. nr 2. 
Fig. 3b. Silverkrage av röd vadmal. På den tennbroderade ståndkragen finnas en rikedom av häng-
knappar. K. M. 31.015. Foto G. Hultz&i. Kat. nr 29. 

Den sparsamma förekomsten av silverkragar uti Nordnorge och Torne lappmark beror ej på 
att silverkragen varit ovanlig inom dessa områden under äldre tid, utan på den omständigheten 
att silverkragen gått ur bruk där tidigare än exempelvis i Pite lappmark. Därtill kommer att 
kompletta silverkragar, således de sydda kragarna med därpå fästade smycken, äro mycket 
sällsynta företeelser och det har med hänsyn härtill inneburit inte så ringa svårigheter för såväl 
privata som museala samlingar att lyckas förvärva dylika. Däremot äro lösa silverkragsprydnader 
lättare att införskaffa. Ume lappmark är exempelvis representerad med blott två kragar. Denna 
siffra är ej representativ för lappmarken ifråga. Lappar boende inom Vilhelmina sn som ligger 
inom berörda område ägde ännu vid i 800-talets slut en stor rikedom av silverkragsprydnader 
(fig. 5 b, c, d). Emellertid synas dessa ej vara bevarade till våra dagar, i varje fall ej i museala 
samlingar. Ovanstående siffermaterial får därför begagnas med viss försiktighet. 

Silverkragen nyttjades av kvinnorna ej blott vid bröllop utan även vid kyrkobesök, mark-
nadsbesök och överhuvudtaget vid speciellt festliga tillfällen. Silverkragen eller maljkragen 
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Fig. 4. Silverkrage från Kvikk-
jokk, Lule lappmark. N. M. 
31.098. Foto N. M. 405 0. aa. 
Kat. nr 6. 

är sedan länge försvunnen hos de nordligare boende lapparna men är fortfarande någon gång 
i bruk hos sydlapparna.1  

Av samen Lars Teilus, Udtja, har följande meddelats: »Karlarna hade icke dessa kragar, 
kvinnorna bar dem och då helst när de' skulle gifta sig. Den som skulle ha kragen sydde den 
själv och sydde sedan på alla ärvda smycken.0 

Vid studium av de litterära källor, som behandla lapparnas kultur redan på i600-talet, 
deras seder och bruk, finner man att Samuel Rheen, präst i Lule lappmark 1664-1671, på 
följande sätt beskriver de lapska kvinnornas högtidsplagg:' »doch hafwa alle lappquinfolcken 

1  Manker, De svenska fjällapparna, 1947, s. 308, fig. 37-38. 
2 Denna uppteckning har delgivits mig av fil. dr H. Grundström. 
3  Rheen, En kortt relation om lapparnes lefwarne 	1897, S. 62. Vid citat ur verk ingående i Sv Lm 17 

anges årtal i not endast första gången resp, verk citeras. 
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a 	 b 	 c 
Fig. 5a. Schematisk teckning av de vanligast förekommande tillskärningstyperna av den lapska silver-
kragen. Tecknad av Per-Arne Mobring. 

een kraga fram i bröstet, den the kalla kracka, på den samma sy the een hoopp Sölfwer Mallior, 
somblige hwijte och somblige förgylte, medh hängiandhe löf uthi, huilket är theras ornaat, 
och prydnat». Tvåhundra år senare ger en annan känd lappmarkspräst, Petrus Lxstadius, 
följande beskrivning:' »Den så kallade silverkragen (kraka) är av mörkt kläde och liknar till 
formen en stor gammalmodig nattkappa, som är öppen framtill, och i vilken man träder in 
huvudet. På denna krage är en stor mängd silvergrannlåter av åtskilliga namn fastsydd.» 

Mellan dessa två skildringar föreligger ur tillskärningssynpunkt en väsentlig skillnad. Rheen 
omtalar plagget som »een kraga fram i bröstet», Lxstadius som »en stor, gammalmodig natt-
kappa», alltså ett plagg, som bör ha haft både fram- och bakstycke. Självfallet kan man inte ur 
dessa citat dra några säkra slutsatser om respektive plaggs tillskärning. Men såsom bakgrund 
för ovanstående typindelning kunna de ha sitt intresse. De skillnader, som här föreligga, före-
falla ur dräkthistorisk synpunkt möjligen vara av intresse. Av den typologiska uppdelningen 
att döma kan ej silverkragen anses höra till den typ, som enligt Hatt kallas för poncho, och för 
vilken det utmärkande är att den består av ett sammanhängande stycke tyg (urspr. skinn, hud) 
med mitthål, som trädes över huvudet.2  

Intressant i sammanhanget är att iakttaga den av Hatt omnämnda björnskinnskragen från 
finska lappmarken (Hatt, o. a. a., s. 53. Se äv. Tavle I: i). Den är förfärdigad av den hud som 

1  Lxstadius, Journal i, 1928, S. 144. 
2  Hatt, Arktiske Skinddragter i Eurasien og Amerika, 1914, S. 49. 



DRÄKTPRYDNADER OCH ÖVRIGA SMYCKEN 	 21 

Fig. 5b. Dubbelbröllop i Fatmomakk. Brudparen, som stå i främre raden, äro t. v. Gunilla Stemp och 
Mikael Nilsson och t. h. Kajsa Larsson och Sjul Abraham Larsson. Kortet, som härrör från i 88o-talet, 
har tillställts mig av Helge Dahlstedt, vilken erhållit ovanstående uppgifter år 1954 av Lisa Nilsson. 
Hon var närvarande vid bröllopet som liten flicka. Brudarna uppvisa en otrolig rikedom av silverpryd-
nader, vars motsvarigheter på svenskt område vi endast finna i den skånska kvinnodräkten från Ingelstad. 

täckte björnens huvud och angränsande ryggpartier. En slits genom den längsgående mitt-
linjen av det ovala skinnstycket utgör halsöppningen. Plagget är invändigt fodrat med rött 
kläde. Framtill vid kragens nedre del äro två vävda band, ca 85 cm långa, fastsydda. Med hjälp 
av dessa och tvenne öglor baktill fastbindes björnskinnskragen under armhålorna. 

Hatt (o. a. a., s. 53) anför följande av Fellmani meddelade uppgift om en sådan krage: 
»Kragen ligger tätt på halsen, betäcker nacken, axlarna och bröstet, håller dem varma och 
torra, samt tjenar till prydnad. Den begagnas likväl aldrig af qvinnorna.» Hatt (a. a., s. 53, 
Tavle I: 3) har en skiss av en nordrysk poncho, vilken skräddarmässigt mycket påminner om 

1  Fellman, Anteckningar, i, 1906, s. 31. 
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Fig. 5c. Mats och Lisa Borgström från Borga-
fjäll. Båda bära skinnkoltar försedda med sanno-
likt järv- och korsrävssvansar. Detta inslag i sa-
medräkten ansågs vara särskilt exklusivt på 
sydlapskt område. Det är mycket sällsynt att finna 
denna modedetalj avbildad. Kortet, som tillhör 
Helge Dahlstedt, härrör från 1890-talet och är 
taget i Härnösand av fotograf S. E. Larsson. 

lappkvinnornas silverkrage. Den har dock inte ståndkrage utan istället en kapuschongliknande 
utformning i halsöppningen, ej heller finnes där silverkragens djupa slits framtill. Huruvida 
denna ryska poncho har axelsömmar, framgår ej av text eller bild. 

Den lapska silverkragen anser jag vara av skräddarmässigt yngre stiltyp med sina sömmar 
och insatta kilar. Plagget torde typologiskt möjligen höra ihop med den danska Moeslunds-
kolten och en del hithörande kokar. Norlundl anger som typiskt för de senare: »For- og 
Bagstykket er skaaret hver for sig — saaledes som allerede Thorsbjergkjortlens — og i Reglen 
samlede med skraa Skuldersomme.» Att på detta stadium uttala sig för någon kronologi eller 
utvecklingsgång beträffande silverkragens tillskärning låter sig ej göra. Men den ovan omtalade 
björnskinnskragen och den av Hatt återgivna skissen av en nordrysk poncho tala för att lappar-
nas silverkrage, såvida den överhuvudtaget är av förhistorisk upprinnelse, möjligen ursprung-
ligen kan sägas ha haft vissa boreala eller möjligen arktiska drag. Plaggets nuvarande skräddar-
mässiga utformning och den höga ståndkragen vittna å andra sidan om stark samhörighet med 
medeltida dräktskick.2  

1  Nen-lund, Klwdedragt i Oldtid og Middelalder, 1941,  S. 34. 
2  Vid ett senare tillfälle hoppas jag få återkomma mer ingående till frågan om silverkragens ålder. 



Fig. 5 d. Sameflickor från Fatmomakk. Silver-
kragar med spännen, hängknappar, långa silver-
kedjor, pärlbroderade bälten samt tennbrodera-
de barrnkläden innanför kolten och silverkragen 
tala för att flickorna äro uppklädda för fest och 
högtid. Kortet, som tillhör Helge Dahlstedt, 
är sannolikt taget omkring 1896. 
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Möjligen kan Rheens beskrivning »kraga fram i bröstet» tala för att det på i600-talet fanns 
en kragtyp, vars bakstycke var sparsamt tilltaget, och att plagget var huvudsakligen ett barm-
kläde, en isättning, fram i koltöppningen liknande krage b. Lxstadius' »nattkappa» närmar sig 
mer c med det spetsovala ryggstycket ned till midjan. Det förefaller ej heller som om distinkta 
lokala variationer skulle föreligga, ty alla tre modellerna förekomma blandade i hela Lapp-
marken. 

Beträffande plaggets detaljer och smyckenas placering kan som demonstrationsmaterial tas 
fig. 4. Plagget är sytt av »blått vadmalstyg med underlägg av rött tyg för smyckena» (jfr Före-
målskatalogen, nr 6), framgår det av föremålsbeskrivningen. Framstycket som består av två 
lika stora våder, parallellt gående från axlarna till midjan, är bredast i axelhöjd. Tygstyc-
kena äro hopsydda från midjans mitt och uppåt 5-6 cm. Resten bildar barmöppningen. 
Blått men också brunt, grönt och rött tyg, genomgående av ylle, är ofta förekommande i silver-
kragens framstycke. Som regel är plagget bandkantat såväl runtom som i barmöppningen. 
Ibland fyller en kant sämskat skinn denna funktion, ibland ett vävt ylleband. Oftast tas en 
grön eller röd kant av ylle till halsöppningen. Barmöppningen på fig. 4 är kantad med grönt 
ylletyg, under det att plaggets ytterkanter äro försedda med ett vävt ylleband i gult, grönt och 
rött. Bakstycket är här av den spetsovala typen. Det är genom insatta kilar förenat med fram- 
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Fig. 6 a. 	 Fig. 6 b. 

Fig. 6a. Silverkrage från Arvidsjaurs sn. Tidigare i Nordiska Museets ägo under inv. nr  156o. Numera 
på Nationalmuseum i Helsingfors. F. N. M. 5457: 2. Foto N. M. 222 G.g. Kat. nr 16. 
Fig. 6b. Silverkrage av röd vadmal med rikt broderad ståndkrage. K. M. Omärkt. Foto G. Hultzen. 
Kat. nr 27. 

stycket och går halvvägs ned på ryggen. Ryggstycket är ej av blått utan grönt ylletyg. Det är, 
har det visat sig, alls inte ovanligt, att bak- och framstycket uppvisa olika färger. Vidare före-
faller det vid närmare granskning, som om rygglappen vore mer sliten och urblekt i färgen, 
kort sagt, mer använd än framstycket. Kanske beror det på att till bakstycket tagits tyg från 
ett gammalt uttjänt plagg. På fig. 4 synes en läderögla mitt bak samt en i ena midjehörnet. I 
det andra är ett vävt band i olika färger fastsytt. Öglorna och bandet äro avsedda för plaggets 
fastknytande. 

Ståndkragen (fig. 6 b) är en detalj på silverkragen av speciellt intresse. Den sys av 2-3 lager 
ylletyg. Linne har beskrivit den lapska ståndkragen sålunda:1  »Kragen var hög, 2 fingers bredd, 
stickad med tenntråd, mässingsmaljor sutto omkring nedre delen.» — På utsidan av stånd-
kragen (fig. 4) observeras ett övre grönt och ett nedre rött fält av tyg. Denna färgkonstellation 
är rätt vanlig, en annan är rött och blått eller rött, blått och grönt. Ovanpå dessa fält anbringas 

Linné, Ungdomsresor, I, her Lapponicum, 1929, S. 80. 
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Fig. 6 c. Silverkrage av röd vadmal. Smyckena ha fastsytts på en remsa av svart vadmal. K. M. 2617. Foto 
G. Hultzen. Kat. nr 28. 

tennbroderier, löpande i horisontella — ibland raka, ibland våglika — linjer. På ståndkragen, 
vars höjd varierar mellan 6 och 9 cm, sitta en del av smyckena, parvis placerade, på ömse 
sidor om kragöppningen (se fig. 6a—c). Hängknappar äro vanligast, maljor förekomma också. 
Runt omkring bröstöppningen löper oftast en ca 5 cm bred kant av ylle, på vilken plaggets 
övriga mångfald av smycken fastsytts (fig. 6a). Denna remsa är som regel av rött tyg ibland 
av svart tyg (fig. 6c). Plaggets smycken placeras oftast parvis, ibland i dubbla rader (fig. 4), om 
ekonomien så tillåtit. Jfr Rheen: »bruka och så the Rijke icke allenast sådana mallior på sine 
kragar, uthan och på sine kiortlar fastsydde, så at somblige hafwa dubbelt, somblige tredubbelt 
Sölfwer fram i bröstet».1  

Att silverkragens smycken representerade aktningsvärda summor, framgår av Lxstadius' 
yttrande: »En väl utstyrd silverkrage kostar betydligt. För ett par större knappar (naulekah) 
betalas en renoxe, stundom även en mindre ren därtill. Följaktligen kan en sådan krage kosta 
ända till 15 å zo renar. Dock kommer här allt an på antalet och storleken av prydnaderna.»2  

1  Rheen, a. a., s. 62. 
2  Lxstadius, a. a., i, 5928, s. 144. 
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Silverkragens utsmyckning och ekonomiska värde framgår klart av nedanstående lapska 
bouppteckningsmaterial.' 

Från år 1799 redovisas i en bouppteckning på lapskt område exempelvis följande smycke-
innehav (o. a. a., 1947, s. 187): 

Rd Sk rst 
9jo par Maljor, +ra par Knappar fastsyda 
i en maljkraga samt et silfwer Kjäd wärderat 
9 par förgylde Maljor wärderat 	 8. 
9jo par förgylde knappar fastsydde uti en 
kraga wärderat 	 8. - 
3ne par knappar och 6 par mindre maljor af 
io 1/2 lod 	 3. 20. - 

Silverkragen synes under århundraden ha utformats efter ett traditionsbundet tillskärnings-
mönster. Vi återfinna alltid på kragarna den höga tennbroderade ståndkragen, likaså den djupa 
halsöppningen, som inramas av parvis anbringade smyckeprydnader. De prydnader som möta 
oss på silverkragen tillhöra utan undantag någon av eller alla dessa nedanstående tre smycke-
grupper, nämligen hängknapparna, maljorna och spännena av häkttyp. 

Ifråga om smyckenas placering synes den lapska kvinnan ha haft en viss individuell frihet, 
dock med ett undantag, nämligen i fråga om hängknapparna (se Hängknappen), ty enligt vad 
jag funnit vid min granskning av materialet, ha just dessa dräktprydnader alltid placerats 
anhopningsvis på eller vid ståndkragen (fig. 3 b). Denna iakttagelse torde ha ett visst värde med 
hänsyn till hängknapparnas ålder, något som vi få anledning diskutera i följande avsnitt. 

Silverkragens smyckeformer 

H ÄNGKNAPPEN 

1pL pi 115 ,knapp` med lib'jäh (i singularis /ibjEs) ,småring 1. silverlöv' 
1pN boallo ,knapp` med lawgåstågåk ,kw- el. ringformet tingeltangel, isxr på solvgjenstand` 

Med hängknappar avses runda, melon- eller äggformade, ej massiva silverkulor försedda 
med hängen av olika slag. Smycket placeras företrädesvis på silverkragens ståndkrage (jfr 
fig. 2, 3, 4, 6) såsom dekoration och har aldrig en hopknäppande uppgift. Det förekommer 
även såsom hänge till halskedja (fig. 7). 

Samtliga hängknappar ha fastlödd ring för isyning. Smycket är oftast förgyllt, ibland hela 
knappen, ibland blott dess nedre hälft. Löven med varierande profilering hänga fritt ned 
från knapparna och benämnas på lulelapska /ibjEs, pl. libljäh, på nordlapska pl. lawgtizga. 

1  Laquist, Den lapska silverkragen, 1953, s. 86-95; Dens. Några lapska bouppteckningsnotiser, 1947, 
s. t8z ff. 
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Fig. 7. 	 Fig. 8. 

Fig. 7. Halskedja av små silverkulor, uppträdda på ett silversnöre samt hänge av dubbla hängknappar 
med löv, allt av silver. Stämplar på den övre hängknappen visa att tillverkaren är Nils öhstedt, verksam 
under åren 1829-188i i Piteå. Tillhör E. Wallquist, Arjepluog. Foto Börje Granström. Kat. nr 68. 
Fig. 8. Filigranornerad hängknapp av silver. Typ i. Tillhör E. Wallquist, Arjepluog. Foto Sune Jonsson. 
Kat. nr 69. 

Knapparnas diameter växla från 1,8 cm upp till 3 cm. Vid en granskning av de registrerade 
hängknapparnas geografiska utbredning inom respektive lappmarker framkom följande resul- 
tat:' 

Nordnorge 	4 
Finska lappmarken 9 
Lule lappmark 	22 
Pite lappmark 	12 
Ume lappmark 	3 

50 

Att Lule och Pite lappmarker uppvisa tillsammans största antalet hängknappar stämmer 
väl med det faktum, att dessa smycken, som äro typiska silverkragsprydnader, böra förekomma 
rikligast inom de områden av lappmarkerna där silverkragen varit ett allmänt och långt fram 
i vår tid nyttjat plagg. 

Den äldsta av stämplar daterade hängknappen i föreliggande lapska silvermaterial är till-
verkad år 1796. Mästaren heter Andreas Kierumgaard Sxbye, verksam såsom guldsmed i 
enligt vad man vet Bergen under åren 1767-1783 (fig. I o).2  De flesta hängknappar äro ej 
stämplade. 

1  Här medräknas blott föremålskatalogens lösa hängknappar, således ej det stora antal hängknappar, som fast-
sytts på kragarna. I stort sett ge de separata hängknapparna en representativ bild av denna smycketyps utbredning 
inom respektive lappmarker. 

2 Krohn-Hansen & Kloster, Bergens gullsmedkunst fra laugstiden, 2, 2957, S. 351. Se även s. 243. 
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Uti det nordiska smyckematerialet intar hängknappen en särställning, såtillvida som den 
av forskarna ej varit föremål för ett lika ingående studium som övriga nordiska smycketyper, 
till exempel som spännet, söljan och maljan.1  I det följande göres ett försök att historiskt över-
blicka det nordiska hängknappsmaterialet och att ställa det i relation till hithörande arkeo-
logiskt smyckematerial. Först härigenom kan man nå fram till föremålsformens eventuella 
stilursprung. 

Svensson (a. a., 1952, s. 77, fig. 40)2  har visat på hängknappens förekomst i det skånska dräkt-
silvermaterialet (fig. 16, i 7) och påpekar, att de kulformiga hängknapparna redan från början 
enbart ha haft en dekorativ uppgift. De hade i den skånska dräkten sin plats på tröjorna 
nedanför armbågen. I bouppteckningarna omtalas »ärmknappar», utan att man vet om de varit 
kulformiga, skriver Svensson. Denna smyckeform har ännu under i 800-talet varit i bruk i 
så väl sydvästra som sydöstra Skåne, men troligt är att utbredningen tidigare kan ha varit 
större. Det framgår nämligen av ett skånskt sockenstämmoprotokoll från 1793 att på deras 
tröjor »tillförene blifwit brukat silfwerspännen, och knappar wid armarna, dessa äro till större 
delen aflagda och lofwa än vidare bortlägga dem» (S. Svensson, a. a., 1952, S. 78). 

Vid min granskning av Nordiska museets hithörande dräktsilvermaterial visade det sig att 
hängknappen förekommer även i det halländska smyckematerialet (fig. i 8). Det är troligt, 
att denna smyckeform förr ingått även i Värendkvinnans dräkt, som har stiltraditioner pekande 
hän på ett medeltida dräktskick. Hylten—Cavallius skriver sålunda: 3  »iifven nämnes halsduka-
sölfret någon gång i domböckerna såsom knappe-siilfver, bestående av hals-knappar, stundom 
omtalade såsom knappar med löf.» Det framgår ej närmare av detta citat om »knappar med löf» 
äro kulformiga. 

Av Nordiska museets dräktsilvermaterial att döma förekommer ej hängknappen i Upp-
sverige eller i Norrland, frånsett inom det lapska området. Ej heller inom finskt dräktsilver-
material synes hängknappen vara vanlig.4  

Av synnerligen stort intresse är att norskt silvermaterial såvitt jag kunnat finna vid mina på 
ort och ställe utförda undersökningar ej uppvisar denna smyckeform. Berge har i sitt rikt 
illustrerade arbete Norskt bondesylv ej heller avbildat någon enda kulformig hängknapp. Uti 
det norska dräktsilvermaterialet möter en annan form av filigranornerad prydnadsknapp, 
starkt påminnande om våra hängknappar, nämligen de s. k. /ekkje-knapparna (Berge, a. a., 
1925, Pl. LXXV) och halsknapparna (o. a. a., Pl. LXXVI). Utmärkande för dessa prydnads-
knappar är att de äro halvkulformiga samt nyttjas parvis vid halslinningen på exempelvis en 
skjorta (Berge, o. a. a., sp. 514). 

Emellertid framkom vid genomgång av Nordiska museets isländska dräktsilvermaterial att 

1  Berge, Norskt bondesylv, 1925; S. Svensson, Sydsvenska silversmycken, 2952, S. 41. 
S. Svensson, Skånes folkdräkter, 2935, S. 77, not 26. 

3  Hylten—Cavallius, Wärend och wirdarne, 2, 1868, s. 253. 
4  En av författarinnan verkställd granskning av hithörande dräktsilvermaterial på Nationalmuseet i Helsingfors 

gav ett magert resultat. Två hänglenappar av typ iv funnos, båda hade inkommit från av lappar tidigare bebodda 
områden (FNM 4256 och 3577:25). Endast en filigranornerad hängknapp FNM 2390: 2 förekom. Den var ett 
jordfynd från Viborg-trakten, se äv. Sirelius, Suomen kansanpulxujen historia, 1915, S. 270. 
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Flg. y a. 	 Fig. 9 b. 	 Fig. Io. 
Fig. 9a. Filigranornerad hängknapp av silver, delvis förgylld. Typ I. Knappen har tidigare ägts av samer 
boende i Fauske, Salten, Nordnorge. E. M. Bergen. E. z844. Foto E. M. Bergen. Kat. nr 32. 
Fig. 9b. Ett medeltida silversmycke sannolikt avsett att vara hängprydnad. S.H.M. 3491. Foto ATA. 
Fig. _ro. Ett par filigranomerade och granulerade hängknappar av förgyllt silver från Arjepluogs sn som 
tillverkats i Bergen 1796. Mästaren är Andreas Kierumgaard Sxbye verksam under åren 1767-1783. 
N. M. 11.500 a, b. Foto N. M. Kat. nr. 73. 

hängknappen däremot bevarats i denna del av Västnorden (fig. 23). De isländska hängknap-
parna ha liksom de skånska burits på armens undersida nedanför armbågen. En bildframställ-
ning av islänningen Eggert ölafsson 1772 (fig. 33) bestyrker att den kulformiga hängknappen 
med vidhängande löv var högsta mode i den isländska kvinnodräkten på I700-talets senare del. 
J6nasson skriver bl. a. att nordländingarna och östfjordingarna utmärkte sig särskilt i fråga om 
konstsmide och, fortsätter J6nasson, Eggert ölafsson berättar, att de ofta kommit med sina 
smidesvaror till alltinget, där de salufört dem. Nordländingarna sysslade mycket med silver-
smide, och deras produkter voro eftersökta för den gamla kvinnodräktens skull. De voro 
särskilt skickliga i filigranarbeten (viravirki), såväl slätt som kupigt: knappar, beltisstokkar 
(metallplattor till stokkabelti), maljor (millur) m. m. Maljorna voro oftast gjutna.' 

På Nordiska museets avdelning Folkdräkter finnes tillika en isländsk kvinnlig folkdräkt 
utställd. Runt denna dräkts midjeparti äro dylika hängknappar glest placerade, således ej på 
ärmens undersida, vilket synes mig vara en intressant avvikelse. 

Av det sagda torde framgå, att den nordiska hängknappen har retarderat dels inom ett nord-
ligt och västnordiskt område (Lappl., Is!.), dels inom ett sydsvenskt område (Skåne, Hall.). 
Detta är av stort intresse för att förstå på vilka vägar denna föremålsform nått samerna, och ett 
fördjupat studium på denna punkt, kompletterat med stilanalyser av hithörande arkeologiskt 
material torde eventuellt kunna kasta ljus över frågan, när samerna emottogo denna smycke-
form. 

1  J6nasson, islenzkir bj6ölizettir, 1945, s. 118 if. 
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Det är sällsynt att i källor från i 600-talets senare hälft (se Sv Lm 17), som innehålla 
skildringar av lapparnas sedvänjor och bruk och äro författade av bl. a. prästerna Rheen, 
Graan, Tuderus m. fl., finna föremålsbeskrivningar av lapparnas silverbestånd. I regel använda 
nämnda författare bara det allmännare uttrycket >>sölfwer» (Rheen, a. a., s. 14, s. 58). Ordet 
hängknapp eller knapp är således inte ens omnämnt i dessa skrifter. Denna knapptyp heter 
inom lulelapsk dialekt pållö och inom norsklapsk boallo. Lindahl—ölirlingi ha även ordet 
påk, n. »knapp, i synnerhet af silfver, sådane, som Lapparne bruka för granlåt skull på 
kläderna, vid barmen. Kolma para påloist ... tre par knappar af silfver ...». 

Emellertid finnes en i detta sammanhang ovärderlig uppbördsförteckning redovisande de 
silverföremål, som voro i lappkvinnan Inga Oriwans, änka till den beryktade lappfogden 
Henrik Oriwan, ägo. Förteckningen2  ingår i Arendt Jostings räkenskaper för år 1600. Det är 
synnerligen ovanligt att redan vid denna tidpunkt finna föremål detaljbenämnda i räken-
skaperna. Här få vi emellertid hela det lapska dåtida silversortimentet beskrivet och bland allt 
annat silver uppräknas även »Knappar». (Se Bilaga I.) 

Av vikt i sammanhanget är att understryka att lapparna aldrig nyttjat knappar av silver för 
att knäppa samman ett plagg med. Silverknappen har hos dem alltid haft en enbart dekorativ 
uppgift och haft hängknappens utseende. Med hänsyn till ovannämnda uppbörd anta vi att 
hängknappen varit känd inom lapparnas område redan vid i5oo-talets slut. 

Hängknapparna ha så gott som alltid placerats parvis på ömse sidor om ståndkragen (jfr fig. i-
4). Mycket talar för att dessa knappar också inköptes parvis. I 17oo- och doo-talets boupp-
teckningar från lapskt område omnämnas ofta dessa smyckeformer. I den ovan citerade lapska 
bouppteckningen från 1799 omtalas exempelvis »9 jo par förgylde knappar fastsydde uti en 
kraga». 

De lapska hängknapparna kunna med hänsyn till dekoren indelas i följande typer: 
Hängknapp i, av silverbleck, rund, med filigrandekor, ibland försedd med hängande löv 

i form av »djurhängen» (se not s. 37). Diameter: 2,5 cm-3 cm (fig. 7, 8, 9, lo). 
Hängknapp H, av silverbleck, melon- eller äggformad, ornerad med klyftliknande dekor 

och försedd med vidhängande löv, kors eller Ave-Maria-monogram. Diameter: 1,8 cm-
2 cm (fig. ii a—d, iz). 

Hängknapp iii, av silverbleck, rund, nedre hälften försedd med granulation (fig. 13 a) 
eller med driven punktornering (fig. i3 b) med vidhängande löv eller Ave-Maria-
monogram. Diameter: 1,8 ClIa-2 Cm. 

Hängknapp iv, av silverbleck, rund, slät, med vidhängande små ringar eller hängande 
löv (fig. 14, 15). Diameter: 1,8 C111-2 C111. 

Hängknapp 
Den lapska hängknappen av typ i representerar tekniskt sett en mycket ålderdomlig smycke-

form. Utmärkande för denna typ är dess ornamentala utformning med filigrantråd och gra- 

1 Lindahl-öhrling, Lexicon Lapponicum, 1780, s. 349. 
2  KA: Norrlands handlingar. Norrlands lappmarker 1600: 6. 
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nulering. Med filigran (ital. filigrana, till lat. fi/um,  tråd, och granum, korn) avses i ornamentalt 
syfte nyttjad metallteknik, som går ut på att i mönster löda trådar och kulor av guld eller silver 
på ett underlag.1 

Berge har (a. a., 1925, sp. 8o-82) redogjort för metoden att tillverka filigrantråd, sådan den 
har framställts i norskt silversmide ända in i sen tid. I sammanhanget kan det vara av intresse 
att i all korthet redogöra för den tekniska bakgrunden till filigransmycket. 

Med hjälp av en s. k. dragbänk, ett redskap, som bland annat har en järnskiva med hål av 
olika finhetsgrad (jfr tekniken att göra tenntråd i Kap. III), dras den tunna silverstången enligt 
en särskild procedur upprepade gånger genom hålen från de större till de mindre, tills man er-
hållit en lämpligt tunn, men ändå stark tråd, vilken formas till avsedd dekor och slutligen lödes 
fast på hängknappen. Bengtsson anser det tänkbart, att folkvandringstidens allra tunnaste 
silver- och guldtråd tillverkades genom att den fina tråden drogs mellan två bitar hårt trä.2 

Filigrantrådens tekniska framställningssätt har även beskrivits av P. Paulsen i hans arbete om 
guldskatten från Hiddensee.3 

Redan på egyptiska smycken nyttjades filigrantekniken, och etruskiska fynd uppvisa sär-
egna och perfekt utförda filigranarbeten (Riisoen-Boe, a. a., 1959, s. 19). I Norden förekommer 
filigrantekniken redan under romersk järnålder på guldföremål.4 Tekniken vid den tiden anses 
vara inspirerad av den antika smideskonsten. Från mitten av 800-talet upplever filigrankonsten 
i Norden en ny och rik blomstring. Enligt Riisoen-Boe ha filigranarbetena nu en form, som 
antyder, att impulserna denna gång äro förmedlade från karolingiskt område och från de 
brittiska öarna. Vid utgången av den romanska stilepoken förefaller det som om filigrantek-
niken får träda tillbaka framförallt inom den västeuropeiska guldsmideskonsten. »Fine arkitek- 
turformer i stopt arbeide, sammen med klippede, boyde og vridde metallstrimler i efterligning 
av stilisert bladverk synes å tilfredsstille trangen tu l rik ornamentforing i den påfolgende gotiske 
perioden — selvom enkelte bevarte renessansearbeider viser filigranmonstre som peker tilbake 
til gotiske former ..., og selvom filigranet utvilsomt har vart dyrket på bredt grunnlag av den 
mer folkelige smykkekunst» (o. a. a., s. 20). Så långt Riisoen-Boe. 

Inom den medeltida guldsmideskonsten i Norden finnas emellertid åtskilliga föremål be-
varade, som visa att filigrantekniken ofta nyttjades såsom ornerande inslag. Vi ha exempelvis 
från Norge två små krucifix av silver med utsökt filigrandekor, vilka kommo i dagen 1950 
vid en grävning på posthustornten i Trondheim och dateras till första hälften av r000-talet.3 
Det fastlandssvenska skattefyndet från Alvidsjö, Högby sn, Öland med rikt filigranbeprydda 
smyckeföremål, daterade till i mo-talets sista fjärdede1,6 samt det rika gotländska silver-
materialet från Amunde, Burs socken, 7 med filigranornerade smycken, vilka med all sannolik- 

1  Riisoen—Boe, Om filigran, 1959, s. 1-18, jfr äv. Boe, Filigran, 1959, sp. 249  if. 
2  B. Bengtsson, Äldre guldsmedsteknik, 1944-45, 5. 235-237. 
8  Paulsen, Der Goldschatz von Hiddensee, 1936, S. 30 if. 
4 Lindqvist, Vår svenska guldålder, 2945, s. 108, fig. 32, 33. 
5  Marstrander, Den antikvariske avdelings tilvekst 1950, 2950, s. 43-149, fig. 13. 
6  SHM. Inv. nr 1132. 
7  af Ugglas, Gotländska silverskatter från Valdemarstågets tid, 1936, s. 22 if., Amunde PI. 
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Fig. 13 a. 	 Fig. 13 b. 	 Fig. 14. 	 Fig. 15. 

Fig. ha. Hängknapp av silver med vidhängande löv. Typ n. Tillhör E. Wallquist, Arjepluog. Foto 
Sune Jonsson. Kat. nr 70. 
Fig. xrb. Hängknapp av silver. Typ n. Jfr denna melonformade hängknapp med den melonformade 
vikingatida silverpärlan från Gotland på fig. ii. e! N. M. 259.048 f. Foto N. M. Kat. nr 58. 
Fig. ix c. Hängknapp av silver med vidhängande starkt stiliserat krönt gotiskt »m». N. M. 259.048 i. 
Foto N. M. Kat. nr 57. 
Fig. ud. Hängknapp av silver med korsformat hänge. Typ ii. N. M. 259.048 i. Foto N. M. Kat. nr 59. 
Fig. Ile. En vikingatida melonformad silverpärla funnen i Petes, öja sn, Gotland. S. H. M. 792. [Foto 
Nils Lagergren. Efter Stenberger, Die Schatzfunde Gotlands, 19581 
Fig. 12. Hängknapp av silver, delvis förgylld. Typ n. Tidigare ägd av samen Amund Pavval, Sörfold, 
Fauske, Salten. Knappen uppvisar en otydlig stämpel, sannolikast Bergens stadsstämpel. E. M., Bergen. 
E 2842. Foto E. M. Bergen. Kat. nr 33. 
Fig. 13a. Hängknapp av silver, granulerad, delvis förgylld. Typ ni. Ingår i Strömska samlingen. N. M. 
ark. L. A. 771. Foto N. M. 324 K.t. Kat. nr 6o. 
Fig. 13b. Hängknapp av silver, delvis förgylld. Typ in. N. M. 259.048. Foto N. M. Kat. nr 61. 
Fig. 14. Hängknapp av silver. Typ iv. Ingår i Strömska samlingen. N. M. ark. L. A. 771. Foto N. M. 
324. K.s. Kat. nr 62. 
Fig. 15. Hängknapp av silver med vidhängande löv. Typ iv. Tillhör E. Wallquist, Arjepluog. Foto Sune 
Jonsson. Kat. nr 72. 
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Fig. 16. 	 Fig. 17. 	 Fig. 18. 	 Fig. 19. 

Fig. 16. Filigranornerad hängknapp av förgyllt silver från Skåne. Diam. 4 cm. Stämplad VD (?) N. M. 
159.376a. Foto N. M. 
Fig. 17. Filigranornerad och granulerad förgylld hängknapp av silver från Skåne. Diam. 2,2 cm. Inga 
stämplar. N. M. 98.290a. Foto N. M. 
Fig. 18. Hängknapp av förgyllt silver. Inga stämplar. Diam. 1,6 cm. Från Veinge sn, Höks hd, Hall. N. M. 
159.406. Foto N. M. 
Fig. 19. Filigranornerad hängknapp av silver från Saltdal, Nordlands Fylke, Norge. Tidigare i samisk 
ägo. Stämplar saknas. Diam. 2,7 cm. N. M. 50.119. Foto N. M. 

het nedlagts år 1361, det år då danskarna med konung Valdemar i spetsen härjade på Gotland, 
äro ytterligare exempel på att filigrantekniken inom smyckekonsten var högt gouterad på nor-
diskt område under såväl tidigare som senare skeden av medeltiden. 

Renässansarbeten i filigranteknik äro ej registrerade i Norge (Riisoen—Boe, a. a., 1959, S. 24) och 
synbarligen var nämnda teknik vid den tiden ej heller vanlig i övriga Norden, ehuru ett rad-
band med filigranlänkar i guld och silver, som tillhört Anna Reinholdsdotter Leuhusen, den 
sista abbedissan i Klara kloster i Stockholm (t efter 1550), finnes bevarat på svenskt område.1  

Under barocken upplever filigrantekniken en ny blomstring i Europa. Spaniens guldsmeds-
konst är impulsgivaren. Det nya i tekniken är, att filigrantråden brukas ej blott såsom ytdekor 
mot ett fast underlag utan även nyttjas såsom självständigt formskapande material. Detta är 
något nytt och skiljer den spanska filigrantekniken från den äldre vikingatida och medeltida 
filigrankonsten (Riisoen—Boe, o. a. a., s. 25). 

Mot denna bakgrund av filigranets historia, relaterad i all korthet, ställes lapska hängknappen 
av typ 1. 

Den lapska hängknappen av typ i är runt corpus försedd med en pålödd vriden silvertråd — 
filigrantråden (fig. 7, 8, 9). Knappens nedre hälft bär en dekor oftast bestående av öglekors och 
även av vad jag benämner trebladig knut. En ornamental variation av denna lapska häng-
knappstyp är den med en dekor runt nedre hälften av större runda filigranringar i vilka in-
passats fyra eller fem mindre ringar av filigran (jfr fig. 2b på ståndkragen). Utmärkande för 
denna här berörda filigranteknik är att tråden anbringats på ett fast underlag, således samma 
tekniska förfaringssätt, som återfinnes på vikingatida och medeltida filigranföremål. 

1  A. Andersson, Anna Reinholdsdotters guldkedja, 1958, S. 47  if. 
3 — 62103019  Fiettarsm 
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Bland svenskt smyckematerial från nyare tid finnas ett fåtal hängknappar från Skåne (fig. 
16, 17) och Halland (fig. 18) vilka starkt erinra om den lapska hängknappen av typ i, fram-
förallt om den ovan omnämnda variationen på fig. ab. 

Även på isländskt område återfinna vi hängknappar av typ i-karaktär (fig. 23). Den filigran-
tekniska överensstämmelsen är fullständig mellan lapskt och isländskt hängknappsmaterial. 
Detta är av stort intresse emedan denna omständighet pekar på att lapsk hängknapp av typ i 
ornamentalt sett har en påtaglig västnordisk förankring. Som förut påpekats finna vi ej ett enda 
exempel på den kulformiga hängknappen inom norskt dräktsilvermaterial. Det är då av allra 
största intresse att konstatera, att bergensiska guldsmeder för svenska Arjepluog-lappars räk-
ning och sannolikt på deras beställning likafullt tillverkat dylika hängknappar av typ i under 
I700-talet (jfr här fig. I o). Även för norska lappar i Saken ha dylika filigranornerade häng-
knappar tillverkats (fig. 9), allt medan de nordnorska I700-talsbönderna, av norskt musealt 
material att döma, ej nyttjade dylika hängknappar under denna tid. 

Skåne, Halland, Island och Lappland, geografiskt vitt skilda från varandra, uppvisa slående 
likheter inom respektive smyckebestånd. Det gives flera sådana paralleller mellan dessa områ-
den, vilka komma att beröras i samband med andra lapska smyckeformer. Även det norska 
dräktsilverbeståndet hör intimt samman med det skånska och lapska smyckematerialet. Dessa 
överensstämmelser mellan skånskt, norskt och lapskt smyckesilver ha tidigare uppmärksam-
mats av Klein och Svensson.1  Den senare har med kartografiskt material fastslagit att dessa 
likheter mellan lapskt och skånskt ej bero på ett samband över det mellanliggande svenska 
området. Bakom dessa analogier mellan geografiskt vitt skilda områdens smyckesilver synas 
ligga fastmer ekonomisk—historiska orsaker. Svensson skriver (a. a., 1947, s. 8), att för det 
norska silversmidet var Bergen huvudorten och det bergensiska guldsmedshantverket under 
senmedeltiden måste mer eller mindre betraktas såsom en avläggare av det nordtyska och 
särskilt som en filial till Liibecks. Och lybeckarna behärskade inte blott Bergens närmaste upp-
land utan hela den stora nordnorska marknaden. Så långt Svensson. 

Som jag kommer att visa med många arkivaliska belägg i Kap. VI, hörde lapparna intimt 
samman med det nordnorska marknadsområdet. Från västnordiskt område skaffade sig lap-
parna bearbetat silver av bergensiskt ursprung. Det var en naturlig kapitalplacering av gjorda 
marknadsvinster. Svensson har emellertid som den förste understrukit, att likheten mellan 
lapska, norska och skånska silversmycken får sin förklaring såsom ett utflöde av de hanseatiska 
handelsförbindelserna med Liibeck som medelpunkt (Svensson, a. a., 1947, S. 8). Resultatet av 
föreliggande undersökningar kommer fortsättningsvis till fullo att styrka denna Svenssons teori. 

Emellertid har vid behandlingen av föreliggande material åtskilligt framkommit, som talar 
för att lapparna inom sitt silverbestånd eventuellt även konserverat stilströmningar, som 
varit rådande inom Västnorden före hanseatisk epok. Det kulturkontaktförhållande, som 
avspeglas i lapska silvermaterialet har även sammanhang med de stilströmningar, som från 
Väst-Europa och brittiska öarna nådde den västnordiska kulturkretsen under tidig medeltid.2  

1 Klein, Silvret på lappdräkterna, 1925, s. 43; S. Svensson, Skånskt dräktsilver, 1947, s. 8. 
2  Bugge, Studier over de norske byers selvstyre 	1,5. ][34  if.; Det norske folks liv och historie 

2, 1931, S. 271 fr. 



Fig. 20 b. Släta kulformade hängknappar från 
Amunde, Burs sn, Gotland, daterade till 1300-
talets förra del eller mitt. Diam. o,6-1 cm. 
S. H. M. 2485: 1o1-121. Foto ATA. 
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Fig. 20a. Knappar från Amunde, Burs sn, Got-
land, daterade till 'zoo-talets slut-1300-talets 
början. Diam. 1,2-2 cm. S. H. M. 2485: 86-98. 
Foto ATA. 

Det kan vara på sin plats att än en gång understryka det faktum, att lapparnas stil- och 
konstuppfattning är starkt konservativt präglad. Stilretardering är ett begrepp, som karak-
teriserar utformningen av såväl deras benornamentik' som deras klädedräkt och textila hant-
verk.2 Vi veta även, att lapparna ej själva tillverkat sina silverprydnader utan dessa äro i samt-
liga fall föremålslån från omgivande nordiska folk. Således är det ju logiskt att finna motsvarig-
heter till lapska hängknappen av typ i även utanför lapparnas kulturkrets. 

Vi finna också, som jag tidigare påpekat, hängknappstypen på skånskt, halländskt och 
isländskt område under nyare tid. Överensstämmelsen mellan lapskt och isländskt material 
är intressant, men ej helt oväntad, ty den bekräftar blott tidigare av Strömbäck och Collinder 
gjorda iakttagelser, som visa att den lapska kulturkretsen är starkt knuten till den västnor-
diska.3  

För att kunna utröna stilursprunget hos hängknapp typ i är det lämpligt att anknyta till 
arkeologiskt närbesläktat silvermaterial. 

På nordiskt område finnes bl. a. ett prydnadsknappmaterial, som tidigare ej observerats i 

Fjellström, Lapsk benornamentik, 1952, s. 5i ff. 
2  Laquist, Lulelapparnas byxtyp en nordisk—arktisk reliktföreteelse, 1952, S. 49-66; Dens., Iakttagelser rörande 

de svenska lapparnas bandvävning, 1946, s. 64 fl. 
3  Strömbäck, Sejd, 1935,  s. 196 if. samt Collinder, Lapparna, 1953,  S.  62-64. 
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Fig. 21. Ringspännedelarna av 
silver med rik dekor av filigran 
och granulation ingå i ett skat-
tefynd från Eketorp, Edsberg 
socken, Närke. Skatten är san-
nolikt nedlagd omkring 960. 
S. H. M. Foto ATA. 

sin egenskap av tänkbara hängknappar. Jag avser här de kulformiga filigranornerade knappar, 
som ingå i det rika gotländska fyndet från Amunde, Burs socken (fig. 20 a), vilket daterats till 
omkring 1300.1  I nämnda fynd ingå förutom de hängknappsliknande filigranornerade smyckena 
även släta kulformade hängknappar (fig. 2o b) samt bl. a. en engelsk 1300-tals-sterling. Intres-
sant beträffande Amunde-fyndet med hänsyn till vår hängknappsanalys är att kunna tids-
bestämma förekomsten av dessa uti nordiskt högmedeltida dräktskick nyttjade föremålsformer 
till 1300-talets början och mitt dels med hjälp av ovannämnda mynt, dels på grund av de 
historiska omständigheterna. Beträffande den filigranornerade hängknappens äldsta kända 
förekomst inom nordiskt arkeologiskt material har Klein i sitt opus om silverkragen (Klein, 
a. a., 1925, s. 44), noterat att »knapparna, som sitta i tre täta rader på halskragen (den lapska 
halskragen), äro av den mycket gamla och över stora delar av Europa utbredda kultypen med 
yttre hälften prydd med filigran. I Sverige förekomma de redan under äldre kejsartid». Emeller-
tid är det av största vikt att framhålla, att Klein med de här nämnda förhistoriska knapparna 
avser hängsmycken av en droppliknande utformning:2  vilka försetts med filigrandekor helt 
avvikande från de lapska hängknapparnas. Det synes mig missvisande att, som gjorts av Klein, 
dra paralleller mellan arkeologiskt material från romersk järnålder och föreliggande lapska 
hängknappar, då inga som helst mellanliggande hållpunkter finnas. 

I sammanhanget kan det vara av intresse att relatera våra silverhistorikers uppfattning om de 
här ovan nämnda gotländska filigranknapparna. af  Ugglas omtalar dem blott såsom »knappar» 
och daterar dem till 12w-talets slut — 1300-talets början.3  A. Andersson 4  har om dessa smycke- 

1 af Ugglas, a. a., 1936, S. 3-12; Dens., Personhistoria och medeltida silversmide, 1938, S. 133 if; I. Anders-
son, Valdemar Atterdags tåg mot Gotland 1361,1926, s. 395 Il; Jfr bildmaterialet hos Holmqvist, Sveriges forntid 
och medeltid, 1949,  S. 385. 

2  Holmqvist, a. a., 2949, S. 141. 
3  af Ugglas, a. a., 1936, s. 15. 
4  A. Andersson, Filigran, 1959, sp. 257-258. Citatets förkortningar ha av mig nedtecknats fullständigt. 
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Fig. 22. Filigranornerade häng-
knappar motsvarande lapsk typ 
återfinnas på en nordfrisisk 
kvinnodräkt från omkring år 
1840. Altona, Museum. (Efter 
Stierling, 1935, Abb. 164.) 

föremål skrivit bl. a. följande: »Vår kännedom om gotikens smyckeformer bygger på ett spar-
samt material, men filigran synes också under medeltidens senare århundraden ha varit en 
omhuldad dekorationsart, även om det tekniska utförandet icke varit på samma nivå som 
tidigare. Betecknande för gotiken äro runda kulor, uppbyggda av små filigranringar, fördelade 
i täta zoner mellan smala skenor, förekommande som pärlor i halsband, som knoppar på häktor 
till klädedräkten (SHM) och som ändkula på ett norskt dryckeshorn (DNM), i många fall 
möjliga att genom fyndomständigheter etc, datera till 1300-talets förra del och mitt.» 

Av ovanstående att döma synes varken af Ugglas eller Andersson ha uppmärksammat, att 
Amundeknapparna med stor sannolikhet även kunna ha nyttjats såsom hängknappar i den 
nordiska klädedräkten, något som torde vara uppenbart för envar vid granskningen av nämnda 
föremålsformer (fig. zo a). Sannolikt ha de gotländska knapparna även haft hängande löv eller 
möjligen »djurhängen»1  i de nedtill öppna hålen analogt med de lapska.2  

1  Man finner nämligen på lapsk hängknappstyp i ofta ett hänge, som i starkt stiliserad form synes återge ett 
djur, vilket med bakåtböjd nacke biter sig själv i svansen (fig. 9). Jag har hitintills inte påträffat någon exakt mot-
svarighet till detta lapska hänge inom nordiskt dräktsilvermaterial. 

I en nyligen publicerad uppsats av Barbro Åstrand i Kulturen 1961 har den teorien framförts att detta hänge 
återger ett bokstavsmonogram. Enligt min mening är det lapska hänget ej ett bokstavsmonogram utan ett starkt 
stiliserat djurhänge. Likväl torde detta djur så starkt vikingatida till sin karaktär ha mycket ålderdomliga anor 
inom nordisk kultur. Jan Petersen har i sitt grundläggande arbete om glikingetidens smykker* bl. a. även be- 
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handlat en liten föremålsgrupp av hängsmyckekaraktär, vilken är av intresse för vårt hänge. (Petersen, a. a., 
1928, S. 136-139.) 

Petersen skriver: »De smaa runde hwngesmykker, mest av bronse, men ogsaa av solv, barer vd tu de mest deli-
kate av vikingetidens smykker. Der er mange variationer av dem og de er likesom de fleste av de evrige smykker 
spredt over hele det nordiske omraade. Mest almindelige er hwngesmykkene med dyreornamentik. HEenge-
smykkene med dyreornamentik er alle smaa runde bronseplater 2,6-3,4 cm i tvermaal ... Det mest almindelige 
monster ved disse hwngesmykker med dyreornamentik er en enkel dyrefigur med tilbakevendt hode». 

Petersen redogör vidare för olika variationer av dylika hängsmycken. De kunna exempelvis vara utförda i 
genombrutna mönster, varvid det stiliserade djuret inpassats inom ramen för en cirkel. Bland isländska vikinga-
tidsfynd återfinnas dylika djurhängen. (Eldjårn, Kurnl og Haugfe, 1956,8. 322.) Se även Arbman, Birka, 1940-43, 
Taf. 98: 28. Emellertid kunde djuret även framställas utan omgivande ram, som ses i Petersen, a. a., 1928, fig. 156. 

»Dyrefiguren har kraftig utformet hode i profil med gapende kjxft og tyk uthiengende tunge, kraftig nakketop 
delvis tverstrieret krop og to gripefotter som utgaar fra brede flate partier paa kroppen. Tvermaalet är 2,6 cm.» 
(Petersen, o. a. a., s. 138.) 

Granska vi det lapska hänget (fig. 9 a) finna vi, att den sistnämnda beskrivningen av det vikingatida bakåtböjda 
djuret i nästan alla enskildheter, inklusive måtten, överensstämmer med vårt »djur». Lägg märke till den bakåt-
böjda nacken och den vågliknande kontur, som antyder djurets nacktofs. Halsen är starkt förminskad och vi 
återfinna rester av den tvärstrierade teckningen. Extremiteterna äro däremot väl utdragna och tassarna markerade. 

Emellertid veta vi inte om samerna brukat dylika vikingatida hängen. Däremot är det evident, att dylika nytt-
jats av omgivande nordbor. Det är fortsättningsvis intressant att iakttaga utformningen av det bakåtböjda djuret 
sådant det möter oss i tidigmedeltida fynd. Från Hjortsberga i Blekinge (fig. 9b) ha vi ett dylikt djurföremål av 
silver (S.H.M. Inv. nr 3491). Vi uppfatta tydligt nacktofsen, den tvärstrierade kroppen, de sammanslingrande 
lemmarna. Smycket dateras till ii oo-talet. 

Hjortsberga-hängsmycket från ii oo-talets Blekinge bekräftar att ursprungligen vikingatida motiv alltjämt 
nyttjas under tidig medeltid, och sannolikt även senare inom guldsmideskonsten. 

Ovanstående analogier mellan vikingatida hängsmycken, det tidigmedeltida djursmycket från Hjortsberga 
samt de säregna sentida lapska hängena ha icke tidigare uppmärksammats, så vitt jag vet, vilket sannolikt är 
beroende på att man vid ett hastigt påseende kan tycka stillikheterna vara obetydliga. Emellertid visar en jäm-
förande analys av föremålen att detaljerna besitta en stark stilsamhörighet, vilket möjligen kan tyda på ett stilsam-
band. Det lapska djurhänget torde i så fall möjligen få uppfattas såsom en långt driven retardering inom samisk 
kulturkrets av ett ursprungligen vikingatida smyckeföremål. 

2  De medeltida filigranornerade Amunde-knapparna (fig. 20 a) uppvisa ej något ornamentalt stilsamband med 
de lapska filigranornerade av typ i. Den lapska hängknappen, vars filigrandekor uppvisar en växling av fria och 
täckta ytor och en komposition av filigrantråden, som förråder kännedom om floristisk ornamentik, är däremot 
tekniskt och ornamentalt sett, starkt besläktad, synes det mig, med snarast vikingatida filigranornerade smycke-
föremål av engelsk—irisk karaktär. 

Av ett visst intresse i sammanhanget kan vara att i all korthet ta del av arkeologiskt hithörande vikingatida 
material. Därigenom fås en mer aspektrik bakgrund till vårt lapska smyckebestånd, som i vissa fall står relativt 
isolerat inom det silverhistoriska materialet. Givetvis låter det sig inte göra att dra någon kontinuerlig stilutveck-
lingslinje från det vikingatida filigranornerade smyckematerialet fram till våra dagars sentida lapska hängknapps-
former och då den beklagliga bristen på en grundlig utredning av medeltida svenskt filigranornerat smyckematerial 
gör det omöjligt för oss att överblicka det nordiska filigranornerade smyckematerialets utveckling och bestånd i 
sin helhet få vi begagna oss av det av forskningen behandlade vikingatida filigranmaterialet, såvida vi där finna 
något som förefalla oss anmärkningsvärt ställt i relation till det lapska materialet. 

Som grund för följande jämförande stilstudier mellan lapskt silverbestånd och nordiskt vikingatida silvermaterial 
har framför allt legat Stenbergers rikt illustrerade arbete »Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit I-2» vari 
ingår bl. a. ett avsnitt, som utförligt behandlar filigranornerade föremål. (Stenberger, a. a. i, 1958, Kap. VIII). 

Av det gotländska arkeologiska materialet redovisar Stenberger bl. a. runda och klyftliknande silverpärlor med 
filigrandekor, vilka ur formsynpunkt komma närmast våra hänglmappar av typ ii och ni (jfr lapska hänglmappen 
fig. ii b med Stenberger, 2, a. a., 2947, Abb. 259: 5, Jo samt fig. 13 med a. a., 2, 1947, Abb. 171: 2). Emellertid 
finna vi inga direkta filigranomamentala motsvarigheter till vår typ i uti det gotländska materialet, däremot i 
ett fastlandssvenskt, nämligen i det till sin sammansättning och datering märkliga silverfyndet från Eketorp, 
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Intressant i detta sammanhang är även en korstolsreliefi av trä från Lund, daterad till1300-
talet, återgivande en kvinnofigur i lång, veckrik klädnad, vars snäva långa ärmar på undersidan 
från armbågen till handloven äro dekorerade med en rad kulformiga hängknappsliknande 
smyckeformer (jfr här med den sentida skånska folkdräktens placering av hängknapparna 
samt med den isländska kvinnodräkten från I700-talet, se fig. 23 och fig. 33). 

Med hänsyn till ovan anförda gotländska medeltida hängknappsmaterial är det av största 
intresse att konstatera, att våra lapska hängknappar också äga en nära motsvarighet inom nord-
västeuropeiskt medeltida silvermaterial, nämligen på ostfrisiskt område. Tack vare Stierlings2 
uttömmande arbete rörande frisiska smyckeformer ha vi fått en möjlighet att följa dessa häng-
knappsformer inom frisiskt dräktsilverbestånd från 1890-talet bakåt i tiden till 1300. 

På en frisisk aoo-talskvinnodräkt (Stierling, o. a. a., s. o2), närmare bestämt från ön 
Röm, återfinna vi våra hängknappar av typ I, vilka här nyttjas såsom bröstsmycken, placerade 
i en sned rad på ena sidan av ett framtill öppet liv (fig. 22). 

En frisisk bildframställning från 1654 återger en kvinnodräkt (fig. 24), som dekorerats från 
halslinningen via axeln och överarmen ned till handloven med hängknappar försedda med 
vidhängande löv (Stierling, a. a., Abb. 56; se äv. detaljbilder av hängknapparna, Abb. 57). 

Edsbergs socken, Närke (Ekelund, Silverskatten från Eketorp, 1956, s. 143 11). Silverskatten, som består av ett 
6o-tal silverföremål förutom ett mycket stort antal arabiska och ett fåtal västerländska mynt, anses ha blivit ned-
lagd omkring 960 e. Kr. (Ekelund, a. a., s. 154, 174). I Eketorpsskatten ingå även föremål av med största san-
nolikhet nordengelskt ursprung (fig. 1) och dessa uppvisa en filigranomering, som ur dekorsynpunkt mycket 
nära överensstämmer med de lapska hänglmapparnas (jfr fig. 7, 8, 9 med fig. z t). Vi återfinna både öglekorset och 
den trebladiga knuten samt den rikliga granuleringen på respektive en ändknopp och ett nålhuvud tillhörande ett 
större ringspänne av silver. Filigranomeringen och granulationen på spännet är gjord av guldtråd och guld. Be-
träffande sagda ringspännedelars ursprungsort anföres av Ekelund, att de äro ett utmärkt prov på västeuropeiskt 
konsthantverk vid tiden omkring 900 e. Kr. De anses med säkerhet vara importarbete. Sannolikt är tillverkningsor-
ten för denna typ av ringspännen att söka i norra England, skriver Ekelund (a. a., s. 157). Ringspännefynd av 
samma typ ha även gjorts i grevskapet Kilkenny på Irland (J. Boe, Norse antiquities in Ireland, 1940, fig. 90). 

Om vi närmare analysera de stilelement, som lapska hängknappen av typ I (fig. 7—m) uppvisar och jämföra dem 
med de såsom nordengelskt arbete ansedda ringspärmedelarna på fig. 21 kunna vi konstatera att filigrantelmiken 
på de vikingatida föremålen är starkt besläktad med de sentida lapska. Den vridna tråden har på berörda föremål 
använts i inramande syfte. öglekorsen med granulering återfinnas både på de lapska sentida föremålen och de 
vikingatida artefaktema. Iögonfallande är den rikliga granuleringen på samtliga föremål. Det förefaller möjligen 
tänkbart, att de lapska hängknapparna av typ i uppvisa en mycket långt gående stilretardering av vikingatida 
filigranomament. Föremål med dylik ornamentik torde ha nått västnordiskt område under vikingatid och tidig 
medeltid som vid den tiden hade en synnerligen livlig kontakt med de brittiska öarna. Stilimpulser från engelskt—
iriskt område nådde under vikingatid även Gotland. Stenberger skriver därom: »So ist es augenfällig, dass wir in 
der gotländischen Schmuckkunst mit einem starken Einfluss sowohl von der englischen als auch von der irischen 
Kunst rechnen mässen» (Stenberger, a. a., i, 1958, s. 303). 

Det kan här med rätta invändas att en alltför lång tidrymd föreligger mellan tillverkningen av de nordengelska 
ringspännedelamas filigranomamentik och de med samma filigranornamentik försedda sentida lapska hängknap-
parna för att möjligheten till en ornamental kontinuitet skulle tänkas kunna föreligga mellan dessa helt olika före-
mål. En sådan kritisk inställning är förvisso befogad. Likväl har jag ansett det vara av vikt att dessa synpunkter 
och det material som framkommit under arbetets gång lägges fram. 

1  Lönnroth, Riket och dess ledare, 1938, s. 21. 
a Stierling, Der Silberschmuck der Nordseektiste, i, 1935. Detta arbete citeras utan delangivelse i fort-

sättningen. 
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Fig. 23. Filigranomerad hängknapp av silver 
med ett rikt dekorerat hänge, på vilket möjligen 
S:t Göran med draken kan urskiljas. Från Is-
land. Diam. 3,2 cm. Hängets h. 4,5 cm. N. M. 
49.115. Foto N. M. 

Fig. 24. Ett frisiskt kvinnoporträtt från 1654 från 
ön Sylt visar huru rikt hängknapparna nyttjades 
i den nordfrisiska kvinnans dräkt. Här sitta 
emellertid hängknapparna ovanpå ärmen ej under 
såsom i skånskt och isländskt dräktskick. (Efter 
Stierling, 1935, Abb. 56.) 

På ett frisiskt kvinnoporträtt »Frau Swyn» från 1552 möta vi åter dessa hängknappar dels såsom 
ärmknappar, dels såsom smyckeprydnad på en dokliknande huvudbonad (Stierling, a. a., 
Abb. 195; se även Abb. 200). Hängknappar »knoeppe mit loeueren» omnämnas i den frisiska 
litteraturen redan 1532 (Stierling, a. a., s. 132).1  

Emellertid är det möjligt att följa hängknappsmaterialet ända upp i medeltiden tack vare ett 
jordfynd (fig. 25a) från Meldorf, Nordfriesland (Stierling, a. a., s. r2r, S. 132, Abb. 208). Fyn-
det, som daterats till omkring 1300, uppvisar — förutom två söljor och ett r5-tal prydnadsbe-
slag, vilka senare i förbigående sagt till form och dekor visa nästan identisk överensstämmelse 
med Amunde-fyndet från 1300-talets Gotland — även tvenne melonforrnade hängknappar 
med hängande löv samt en filigranornerad kulformig hängknapp utan löv, den sistnämnda 
av Stierling omtalad såsom »Rosenkranzkugel». Således återfinna vi på frisiskt område redan 

Ostfriesische Volks- und Rittertrachten um i soo in getreuer Nachbildung der Originale des Häuptling-s 
Unico Manninga 	1893, S. 57. 
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Fig. 25 a. 	 Fig. 25 b. 

Fig. 25a. Två melonformade hängknappar med vidhängande löv och en rosenkranspärla, allt av silver, 
funnet i Meldorf, Nordfriesland och daterat till omkring 1300. (Efter Stierling, 1935, Abb. zo8.) 
Fig. 25b.1 en kyrkomur i Rödeby, Blekinge, upptäcktes år 1875 vid en rivning sex melonformade häng-
knappar av silver, en ring samt en silversked. Fyndet dateras av ett danskt mynt till omkring 1300. 
S. H. M. 5638 1-9. Foto ATA. 

under medeltid exakta ornamentala motsvarigheter till våra lapska hängknappar av typ i och 
typ II. 

Av ovanstående framgår klart att det funnits filigranornerade hängknappar av lapsk typ i 
på västeuropeiskt område redan omkring 1300. 

Det förefaller med hänsyn härtill möjligt att antaga att dylika hängknappar av typ i-
karaktär förmedlats från nordvästeuropeiskt område till nordiskt redan under medeltiden. 
Så har också skett. I ett fynd från Rödeby kyrka, Blekinge, framkom vid rivningen av en kyrkmur 
år 1875 en silverskatt (fig. 25 b) bestående av en silversked, sex melonformade hängknappar av 
förgyllt silver, samtliga med hängande löv, samt ett kopparaktigt danskt mynt daterat till slutet av 
i zoo-talet—början av I300-talet (S.H.M. 5638: i-9). Här föreligger nu ett flertal säkert daterade 
belägg för hängknappens högmedeltida förekomst såväl på nordvästeuropeiskt som på nordiskt 
område och vi kunna således konstatera att hängknappar av lapsk typ i och u förefunnits på 
västeuropeiskt och nordiskt område redan omkring 1300. Under I300-talet synes denna smycke-
form varit högt gouterad. Rätt snart torde den emellertid gått ur bruk och därefter levat kvar 
till vår tid företrädesvis inom särskilt ur dräktsilversynpunkt konservativa stilområden såsom 
i Skåne och på Island och inom norska och svenska Lappmarkerna. 

Trots att den kulformiga filigranornerade hängknappen ej förekommer i norskt silver- 
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material från nyare tid har den likväl nyttjats av norska lappar i Saften ända in i sen tid (fig. 9 a, 
19) och även tillverkats för Arjepluoglappars räkning av bergensiska guldsmeder på 1700-
talet (fig. to). 

Här ha vi ett flagrant exempel på den utomordentligt starka stilkonservatism, som råder 
inom den lapska kulturkretsen, en konservatism, som tvingar hantverkare ur en annan etnisk 
grupp att åter och åter tillverka kopior åt lapparna av smyckeformer, som för länge sedan 
kommit ur bruk inom den kulturkrets där de höra hemma. 

Beträffande de lapska hängknapparnas placering på silverkragen har tidigare framhållits, 
att de alltid utan undantag fästas på plaggets ståndkrage. Detta att placera dräktsilvret väl 
synligt på kragen är belagt på nordiskt håll redan 1306 i Hakon Magnussons rettarbåt, vars 
bestämmelse i detta fall avser icke ärbar bruds utstyrsel: »Saa er thett oc forbödett at bxrre 
alskens sylffuer smide a kleder sinnum oc guldt ringe, nema tho sylffknape wforgylt ij sin 
kraffue.g Att citatet avser prydnadsknappar av hängknappstyp är ej evident, men dessa parvis 
anbringade silverknappar i eller på kragen skulle möjligen kunna tala för att de norska 1300-
tals knapparna haft en funktion liknande hängknapparna på den lapska silverkragen. 

Med beaktande av att här parentetiskt framlagts material (se not s. 37) som kan antyda, att 
hängknappen av typ i i vissa ornamentala detaljer uppvisar en viss fornnordisk-insulär an-
knytning, synes det vara befogat att i sammanhanget även hänvisa till norrönt litterärt material. 
Det tycks av detta framgå att knappar nästan uteslutande använts som prydnader på kläderna. 
Falk skriver sålunda:2 »Auch die Kn ö p fe (knappar) scheinen in der alten Zeit nur als Kleider-
schmuck gedient zu haben, vgl. Egils s. Kap. 67: sleidur settar fyrir allt gullkngppum i gegnum 
nidr 	Vgl. jedoch Eireks s. rauaa Kap. 7: bjafal knept saman milli fota med knappi ok nezlu. 
Der später auftretende (silfr)kndpr (z. B. DN. V, 251), dem mnd. knöp zugrunde liegt, hatte 
denselben Zweck.» 

Även Norlund har pekat på den rikliga förekomsten av stora prydnadsknappar, som dyka 
upp under 1300-talet och menar att de äro »blot Pynteknapper».3  

Man torde alltså kunna räkna med att knappar i norrönt dräktskick haft en huvudsakligen 
dekorativ uppgift, analog med de sentida lapska hängknapparna, vilka aldrig haft en hop-
knäppande funktion. Det torde sålunda ej vara orimligt att här räkna med en retardering av 
nordiska högmedeltida stiltraditioner i samiskt dräktskick. 

Sammanfattningsvis kan sägas om hängknappen av typ i att denna smyckeform sannolikt 
uppstått på nordvästeuropeiskt område och att den där funnits sedan omkring 1300 (jfr det 
frisiska Meldorf-fyndet). 

Smyckeformen har nått nordiskt område senast under I300-talets första hälft. Smycke-
formen fick av allt att döma en intensiv men kort blomstringstid i modedräkten (jfr Amunde-
fyndet fig. 20 a, b och fig. 25 b). Hängknappen har sedermera retarderat i folkdräkten inom 
särskilt konservativa stilområden såsom Skåne, Island och Lappland. 

1  NGL 4, x885, S. 361-362. 
2  Falk, Altwestnordische Kleiderkunde, 1919, S. 87. 
2 Norlund, a. a., 1941, S. 66. 
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Fig. 26. Hängknapp av förgyllt silver från Skåne. 
Stämplar saknas. N. M. 98.287. Foto N. M. 
Fig. 27. Hängknapp av silver. Stämplar saknas. 
Från Island. Diam. 2 cm. N. M. 35.091. Foto 
N. M. 

Fig. 26. 	 Fig. 27. 

Hängknapp ii 
Hängknappen av typ ii är av förgyllt silver, ej massiv, och som regel melonformad (fig. i i a—

d), ibland äggformad (fig. 12) och har en karakteristisk klyftliknande dekor samt är försedd 
med vidhängande löv eller Ave-Maria-monogram (fig. i i a—d). Typ n har ofta vartannat seg-
ment täckt av stansade punkter (jfr fig. i i c, fig. 12). Denna hängknappstyp förekommer talrikt 
på lapska silverkragar (fig. 3, fig. 4). (Se även: Föremålskatalogen: PI. i: 6, 7, 9.) 

Utanför lapparnas krets är denna hängknappsform ej vanlig. Emellertid finnas hängknappar 
liknande lapsk typ ii — analogt med typ i — bland sentida skånskt silvermaterial (jfr fig. 26 
med hängknapparna på silverkragen fig. 3). Ehuru hängknappen av typ ii för lappars räkning 
tillverkats i Bergen (jfr fig. 12) återfinnas dylika hängknappar ej inom sentida norskt dräktsil-
vermaterial att döma av Berges arbete. Däremot återfinna vi en melonformad silverknapp 
på ett medeltida dryckeshorn, troligen ett norskt eller danskt arbete från x 300-talet.1  

Även uti isländskt dräktsilvermaterial förekommer den melonformade hängknappen 
(fig. 27) (N.M. Inv. nr 35.091). Det förefaller med hänsyn till ovanstående rimligt antaga, att 
den melonformade hängknappen, som av tillgängligt musealt material att döma blott återfinnes 
inom lapskt, skånskt och isländskt silverbestånd, återspeglar en synnerligen ålderdomlig 
smyckeform, vilken kvarlevt blott i dessa ur dräktsilversynpunkt så utomordentligt konserva-
tiva områden. 

För att finna äldre jämförelsematerial få vi åter gå till det medeltida arkeologiska materialet. 
Därvid kan kort och gott konstateras, att lapsk hängknapp typ ii ur stilsynpunkt helt samman-
faller med de melonformade hängknappar, som ingå bl. a. i det tidigare omnämnda frisiska 
i300-talsfyndet från Meldorf, fig. 25a, (Stierling, a. a., 1935, s. 132, Abb. 208)2  samt med 
det blekingska kyrkofyndets hängknappar daterade till omkring 1300 (fig. 25 b). 

1  Kielland, Norsk guldsmedkunst i middelalderen, 1927, fig. 198. 
2  Ett studium av de gotländska silverskatternas rika pärlmaterial kan vara av intresse i samband med häng-

knappsmaterialet. 
Tag som exempel den rika silverskatten från Petes, öja sn (Stenberger, a. a., 2, 2947, Abb. 259: 5,9,0. i o) inne- 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att den melonformade hängknappen från nyare tid 
är känd från Skåne, Island och Lappland. De äldsta melonformade hängknapparna som vi 
känna till äro belagda i Meldorf-fyndet i Nordfriesland, som dateras till omkring 1300 samt i 
kyrkfyndet från Blekinge (25 b), daterat till samma tid. Det förefaller troligt, att denna häng- 

hållande förutom silverpärlor även närmare i 600 mynt, av vilka 927 voro engelska (Edvard III 1042/66), 6 ir-
ländska, 119 danska och ca 500 tyska. Skatten torde nedlagts omkring 1075-8o enligt Stenberger (a. a., 2, 1947, 
S. 246-247). Jfr även pärlfynden från Malms myr, Rone sn (a. a., 2, Abb. 26x, särsk. 261: 14; beskrivning, se 
a. a., 2, S. 172). 

Vid en jämförande stilanalys mellan Petespärlorna och de lapska hängknapparna av typ xi (fig. i i b och d) finner 
man slående likheter, ehuru det trots allt är frågan om två helt olika smyckeformer nämligen å ena sidan pärlor — 
å andra sidan hängknappar. Stenberger uppräknar i sitt arbete bl. a. spolformade pärlor, runda pärlor med spiral-
ornament samt melonformade pärlor (a. a., i, 1958, S. 209 if.). Han påpekar, att pärlor äro en omhuldad smycke-
form under tidig medeltid och finner bl.a. att de spolformiga filigranornerade pärlorna äro talrika i det gotländska 
materialet och sannolikt äro av västslavisk härkomst (a. a., x, 1958, s. 213). En annan ofta förekommande pärltyp 
i de gotländska silverfynden äro de med spiralornamentik (a. a., 2, 1947, Abb. 171: 2). Dessa förekomma även 
på svenska fastlandet bl. a. i Skåne, Sörmland, Gästrikland, Ångermanland, (a. a., i, s. 216, not 3). De äro även 
relativt vanliga i Danmark men anmärkningsvärt sällsynta i Norge. Enligt Stenberger äro de spiralornerade pär-
lorna att anse såsom nordiska arbeten (a. a., x, 1958, s. 218). Måhända kunna de spiralornerade pärlorna anses 
såsom produkter av östnordiskt konsthantverk på grund av deras dominans på östsvenskt område. 

Om de gotländska melonformade silverpärlorna (jfr a. a., 2, 1947, Abb. 26x: 14, 259: lo), vilka äro av ett 
visst intresse för vår melonformade hängknapp, skriver Stenberger sålunda: »Diese Perlen sind aus anderen schwe-
dischen. Wikingerschätzen nicht bekannt, auch nicht aus einem der an Silberperlen so reichen schwedischen 
Schatzfunden des frilhen Mittelalters. In finnischen Funden des &Ullen Mittelalters ist die Form dagegen nicht 
ungewöhnlich ... Von ungewöhnlicher Art sind die Perlen im Petes-Schatz (II, Abb. 259: 3-4, 5, 6) •••, 
Nr. 5 mit Segmenteinteilung aus Filigranbändern sowie (Rinner Ausffillung zwischen diesen aus Filigranringen 
und einzelnen Körnern» (a. a., x, s. 219). Stenberger tillfogar, att det är svårt att yttra sig om dessa pärlors här-
komst på grund av bristande jämförelsematerial. »Am ehesten ist zu glauben, dass sie nordisch und in diesem Fall 
möglicherweise gotländische Arbeiten sind.>> 

Mot denna i all korthet relaterade översikt av Stenbergers synnerligen intessanta analys av de gotländska silver-
pärlorna ställes den lapska hängknappen av typ ss. 

Såväl pärlor som hängknappar uppvisa en karakteristisk klyftliknande dekor. De gotländska pärlorna markera 
segmentindelningen med längsgående band, de lapska hängknapparna genom längsgående linjer eller genom 
stansade punktrader (jfr fig. 3). Detta återfinna vi även på den skånska melonformade knappen (fig. 26). Enligt 
Stenberger äro de melonformade pärlornas ursprung ovisst. De melonformade pärlorna äro relativt sällsynta på 
slaviskt område framgår det av Stenbergers arbete (a. a., s, s. 217). Dylika klyftformade pärlor ingå i ett finskt 
fynd, i den s. k. Halikkoskatten, innehållande även spolformiga och spiralornerade pärlor samt två kedjor med 
krucifix. Enligt Nordman är nämnda fynd att betrakta, närmast då ett av krucifixen, såsom ett gotländskt guld-
smedsarbete, ehuru präglat av nord- eller västtyska stilimpulser (Nordman, Gotländisch oder Deutsch — Ein 
Silberkruzifix von Halikko ..., 1944, 5. 37, Abb. 5). 

Beträffande de i fynden ingående melonformiga pärlorna gör Nordman inget uttalande om deras eventuella 
ursprungsort (a. a., s. 40), utan nöjer sig med att datera dem i stort sett till i x oo-talet ( jfr även Schvindt, Tietoja 
Karjalan rautakaudesta, 1892, Abb. 219). 

Stenberger anför, som tidigare sagts, att de melonformade silverpärlorna eventuellt kunna anses vara gotländska 
arbeten. Detta antagande har fog för sig, även om anmärkningsvärt få dylika pärlor återfinnas inom tillverknings-
området. Man vill emellertid gärna tänka sig ett västeuropeiskt ursprung för den melonformade silverpärlan. 
Antagandet skulle bl. a. stödja sig på det faktum att en så anmärkningsvärt stor mängd västeuropeiska mynt 
upphittats tillsammans med den melonformade Petespärlan, ehuru mynt förvisso i dylika sammanhang inte med 
säkerhet kunna avgöra föremålens tillverkningsort (Almgren, Datering, 1958, sp. 22-27). Emellertid antyda de 
(967 engelska och ca soo tyska mynt) en klar kontaktlinje mellan Gotland och Västeuropa, vilket är av intresse i 
sammanhanget. 



Fig. 28. 
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Fig. 28. Hängknapp av förgyllt silver. Stämplar 
saknas. Från Skåne. N. M. 98.293. Foto N. M. 
Fig. 29. Helt granulerad hängknapp av silver från 
Island. N. M. (Efter Blöndal, 1929.) 
Fig. 30. Guldsmeden Sander Oldendorp, Ld-
beck, har vid 400-talets slut tillverkat denna 
»Christkindwiege». (Efter Warncke, 1927, fig. lo. 
Pjäsen finnes i Namurs museum.) 

Fig. 30. 

knappstyp nått lapparnas område från västnordiskt håll, då hängknapp typ II har en markerat 
västlig utbredning. 

Hängknapp Hl 

Hängknapp, typ iii, av förgyllt silverbleck är kulformad och karakteriseras av att dess nedre 
hälft är punktornerad (fig. 6, fig. 13). Punktorneringen har i regel utförts genom stansning, 
ibland har granuleringstekniken använts. Motsvarigheter till typ iii återfinnas bland skånskt 
och isländskt material. De skånska (fig. 28) och isländska exemplaren (fig. 29) äro helt punkt-
ornerade, den förstnämnda har stansats, den senare granulerats. Sannolikt är granulering den 
ursprungliga punktdekoren på denna hängknappstyp.1  

1  Även beträffande typ ni finnas beröringspunkter inom arkeologiskt tidig-medeltida pärlmaterial. I det got-
ländska fyndet från Fölhagen, Björke sn (Stenberger, a. a., 2, 1947, s. 24, Abb 171: 2.), ingår bl. a. en pärla som 
i utförandet starkt påminner om den isländska granulerade hängknappen bortsett från den senares mittband. 
Även andra tätt granulerade pärlor ingå i Fölhagen-fyndet vilket förutom en mängd arabiska mynt även inne-
håller 361 tyska, 14 bömiska och 4 engelska mynt. Stenberger anser skatten vara nedlagd omkring år x000 och 
skriver bl. a. följande: »Der Schatz von Fölhagen enhält lo gitterwerkartig gebildete, runde Perlen aus Silber, 
die dicht mit filigranumränderten Körnern geschmtickt sind, sowie 2 weitere, die in rundum gehenden Reihen 
granuliert sind. Von wo diese Perlen kommen, dariiber wage ich mich nicht zu äussern» (a. a., i, 1958, s. 218). 
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Det är i sammanhanget av särskilt intresse att iakttaga dylika punktornerade kulformade 
hängknappar på en lybsk guldsmedspjäs (fig. 30), som daterats med hjälp av stämplar till 
I400-talets slut. Mästaren är Sander Oldendorp, verksam omkring 1496.1  

Sammanfattningsvis kan konstateras, att punktornerade hängknappar förekomma på Island, 
i Skåne och Lappland. Den ursprungliga guldsznidestekniken vid punktornering på kulformade 
hängknappar torde varit granulering och sådana granulerade hängknappar återfinnas såväl 
inom lapskt som isländskt materia1.2  Det får anses sannolikt att även de skånska, isländska och 
lapska punktornerade hängknapparna ha västeuropeiskt stilursprung i analogi med de två 
tidigare behandlade hängknappsformerna. 

Då den punktornerade hängknappen har en markerat västlig utbredning är det sannolikast 
att typen nått lapparna från Västnorden. 

Hängknapp IV 

Den lapska hängknappen, typ iv, är av silver, ibland förgylld, alltid kulformad samt försedd 
med hängande löv eller små vidhängande ringar (fig. 14, 15). 

Denna typ återfinnes även i norskt silvermaterial, dock ej såsom hängknapp utan såsom 
dekor på ett bältes vidhängande silverkedja.3  

Typ iv har i det arkeologiska materialet sin motsvarighet i ett helt knippe av dylika små 
kulformade silverknappar, som ingår i det förut omtalade Amunde-fyndet (fig. zo b), vilket 
dateras till I300-talets förra hälft, 4  samt i ett senare gotländskt fynd (fig. 31) från Bunge sn som 
i sin helhet dateras till I500-talet.6  Förekomsten av dylika hängknappar i Amunde-fyndet 
styrker den förut framlagda teorien, att dylika hängknappar nyttjats i den nordiska klädedräk-
ten under gotiken och att dessa dräktprydnader retarderat under nyare tid framför allt i 
Skåne, på Island och hos lapparna. 

Intressant beträffande denna hängknappstyp från lapskt område är, att den ofta är försedd 
med stämplar till skillnad från de föregående hängknappsformerna och att den tillverkats så 
sent som 1901 av guldsmed John E. Pettersson, Gellivare (Föremålskatalogen: Pl. 2: II, 13). 
Förutom sin funktion såsom prydnad på silverkragen har den även haft en annan uppgift, 
nämligen att pryda den lapska barnvaggans upphängningsband. Detta förhållande grundar 
sig bl. a. på en hos lapparna — särskilt förr — rådande uppfattning, att stämplat silver kan 
motverka underjordiska väsens onda anslag mot deras barn. 

Samen Turi6  omtalar i sin bok, huru det nyfödda barnet skötes och lägges i vaggan, och 
han fortsätter: »Over barnets hoved gaar ogsaa et 3-strenget baand, og den i er anbragt mange-
farvede perler og solvknapper, for at barnet skal se paa dem og forslaa tiden, og for at Ul-
daerne ikke skal kunne forbytte det.» (Jfr fig. 32.) 

1  Warncke, Die Edelschmiedekunst in Lfibeck, 1927, S. 129 if. (fig. lo). 
s Se här äv. den hos J6nas J6nasson, a. a, 1945, s. 119 avbildade hängknappen. 
3  Berge, a. a., 1925, Pl. XIV:,. 
4 Holmqvist, a. a., 1949, s. 385. 
5  af Ugglas, a. a., 1936, S. 15, Amunde: 	Dens., a. a., 1938. 
6  Turi, Muittalus samid birra, 1910, S. 122. 
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Fig. 31. Knippen av släta runda silverhängknappar som ingå i skattefyndet från Ducker, Bunge sn, 
Gotland. Fyndet är sannolikt nedlagt omkring 1532. S. H. M. 6347. Foto ÄTA. 

»Store solvknapper prydede baade kvindernes og mxndenes bxlter», skriver Emilie De-
mant-Hatt,1  »selv de ganske smaa born havde solvknapper i bxltet. Hos dem var solvet at be-
tragte som amulet, det skulde beskytte mod forbytning af de underjordiske; disse kan nemlig 
ikke tage et barn, som har 'stemplet' solv paa sig; de underjordiske har ikke stempel i deres 
solv og kan derfor ikke bytte med en knap aldeles magen fil den, barnet har paa.» Samma folk-
trouppfattning om »märkt» silvers betydelse framgår av följande: »Det finns både goda och 
onda uldat, ... Det finns de, som röva bort små barn ... Därför skall man alltid ha silver med 
märke på om deras hals eller på deras kläder. Då kan uldat ingenting förmå, då äro de makt-
lösa», berättar en samekvinna.2  

Samen Turi anför inte, till skillnad från Nordström, att silvret måste vara stämplat för att 
vara verksamt mot de underjordiska. Ursprungligen har det sannolikt varit tillräckligt med 
ett föremål av silver såsom skydd mot det onda, ty de flesta dräktprydnader och även en mång-
fald av de kulformade hängknapparna av typ iv äro ostämplade. Att silvret skulle vara märkt 

1  Demant-Hatt, Med lappeme i hejfjeldet, 1913, s. 123. 
2  Nordström, Kåtornas folk, 1916, s. 214. 
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Fig. 32. En karesuandolapsk vagga vars vävda 
upphängningsband dekorerats med runda, släta 
hängknappar av typ Iv. Foto Ernst Manken 

torde vara en senare tids efterrationalisering inom lapsk kulturkrets med hänsyn till här an-
förda folktrouppfattning. 

Hängknappen av typ iv besitter en så allmängiltig form att det är vanskligt att avgöra huru-
vida denna typ har haft en markerat öst- eller västnordisk spridning. Den kan ha nått lapparnas 
område såväl från östnordiskt som västnordiskt område. Typ iv förefaller av materialet att 
döma vara den hängknappstyp som framför allt norrbottniska guldsmeder tillverkat för lappars 
räkning under senare århundraden. (Jfr med föremålskatalogens avsnitt Hängknappar från 
Lule och Pite lappmarker.) 

Sammanfattning rörande hängknapparna 
I det föregående har den åsikten framförts, att kulformade prydnadsknappar torde ha varit 

ett högt gouterat mod i det förnäma högmedeltida dräktskicket i Norden och Nordvästeuropa. 
Vi ha också sökt visa, att detta smyckemod med bärandet av hängknappar torde ha upplevt 

en kort men intensiv blomstringsperiod sannolikt under i3oo-talet. Vid den tiden buros tro-
ligen hängknappar såsom ärmknappar, således på samma sätt som vi se på korstolsreliefen 
från Lund, där en kvinnofigur uppbär en klädnad med långa snäva ärmar, prydda på under-
sidan från handloven till armbågen med stora runda hängande knappar. Detta ärmknappsmod 
återfinnes även i frisiskt dräktskick 1654 (se fig. 24) och 1552. På Island bära kvinnorna 
hängknappar på samma sätt ännu så sent som 1772. (Fig. 33.) 

Enligt Sigfrid Svensson ha hängknappar nyttjats även i den skånska folkdräkten, där dessa 
analogt med frisiskt och isländskt dräktskick haft sin placering på tröjorna nedanför armbågen: 
»Ursprungligen ha de varit bjällror och sådana förekommo under senare medeltid i riklig 
mängd i den förnäma dräkten», skriver Svensson.' Att de skånska hängknapparna (fig. 16, v7) 
tidigare varit bjällror är möjligen tänkbart, ehuru så inte nödvändigtvis behöver vara fallet. 
Den omständigheten, att hängknappar och bjällror av allt att döma funnits sida vid sida under 
medeltidens senare skede i Norden och Nordvästeuropa kunna vi väl ej helt bortse från. Se 
här Amundefyndet fig. 2o a, b samt Bungefyndets hängknappar fig. 31 och jämför dem med 

1  S. Svensson, a. a., 1952, s. 77, s. 81 bild 40. 
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Fig. 34. Rökelsekapsel eller myskäpple från om-
kring 1500. Denna nyttjades såsom skydd mot 
pesten. (Efter Steingräber, 1957, fig. 127.) 

Fig. 33. Eggert ölafsson visar i denna teckning 
från 1700-talets sista hälft huru hängknapparna 
i den isländska kvinnodräkten hade sin plats 
under ärmen från handloven och upp mot arm-
bågen. (Efter Blöndal, 1929, fig. 47.) 

bjällerprakten hos den medeltida Jösse Eriksson! (Lönnroth, a. a., 1938, s. 39 och altartavlan 
från Wildungen från omkring 1400 i Stierling, a. a., 1935, s. zo, Abb. 19.) 

Med bjällra i detta sammanhang förstås en ihålig oftast hängande knapp som kan vara kul-
eller droppformig och alltid är försedd med tekniska arrangemang såsom ljudhål, kläpp eller 
sten, samt korssnittade ljudspringor, vilket allt är ägnat att framkalla ett skramlande ljud. En 
hängknapp däremot äger aldrig bjällrans ljudande förmåga. 

Med hänsyn härtill synes det mig ej rimligt att antaga, att den skånska melonformade häng-
knappen tidigare haft funktionen av bjällersmycke, ty hängknappens organiskt samman-
hängande ornamentik, vilken går tillbaka på motsvarande frisiskt material från omkring 1300, 
talar för att berörda smyckeforms ornamentik följt en obruten stiltradition från medeltid och 
fram till sen tid och hela tiden haft funktion såsom hängknapp. 

Intresseväckande i sammanhanget kan även vara att erinra om den s. k. rökelsekapseln, vars 
yttre form associerar till lapparnas hängknappar med filigrandekor och den vridna tråden 
runt corpus. Om dessa rökelsekapslar skriver Steingräber:' »En folklig roll spelade rökelse- 

1 Steingräber, Gamla smycken, 1957, s. 81. Av intresse i samband med den lapska hängknappen, typ I, och 
med den sammanhängande skånska, halländska, norska och isländska hängknappar är ett franskt närbesläktat 
kulformigt knappmaterial, s. k. pommes de ceinture, vilka nyttjades såsom ändkulor på från bältet fritt hängande 
silverkedjor i 1400- och 1500-talens Frankrike. Enlart, Le costume, 1916, S. 292, fig. 310. 

4 — 62103019 Fjellström 
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kapseln, som också kallades myskäpple sedan man fått för sig att denna medeltidens dyraste 
rökelse skyddade mot den fruktade pesten. I regel var det genombrutna klotrunda kapslar, 
som man bar vid bältet eller i en snodd om halsen.» Huruvida lapparnas hängknappar ursprung-
ligen eventuellt skulle ansetts ha en dylik sjukdomsmotverkande kraft känner jag ej till. 

Emellertid föreligga vissa omständigheter som i någon mån tala för att hängknapparna 
möjligen kan ha burits på klädedräkten ej blott såsom prydnad utan även i profylaktisk 
avsikt. 

Jag har ovan velat göra gällande, att hängknappen ej utvecklats ur en bjällra och ej heller 
tidigare tjänstgjort såsom bjällra. Är då medeltidens hängknapp en helt fristående smycketyp 
utan samband med ett tidigare smyckematerial? Vi veta intet med bestämdhet men själva 
hängknappens grundform, den runda filigran-, melon- eller punktornerade, ej massiva, silver-
kulan uppvisar ett starkt stilsamband — som är synligt för blotta ögat — med det vikingatida 
pärlmaterialet, vilket jag redogjort för i avsnittet Hängknapp i. Jag vill här än en gång dra 
uppmärksamheten till Stenbergers arbete om gotländska vikingatidsskatter, och särskilt där 
visa på en praktfull pärlkedja från Fölhagen, Björke sn. (Stenberger, a. a., 2, 1947, Abb. 171.) 

Fyndet består av 48 st. silverpärlor, vilka äro olika stora och av olika ornamentalt utförande. 
Pärlmaterialet utgöres sålunda av serier av pärlor och varje serie innehåller 5, 7 eller 9 stycken 
likartade pärlor, åtskiljda av en mot serien kontrasterande pärla. En sålunda formad pärlkedja 
erinrar osökt om ett radband eller, som det senare kom att benämnas, Marie rosenkrans.Med 
ett radband avses ett snöre med därpå uppträdda rikt utskurna kulor som kunna vara av 
varierande material, såsom av bärnsten, trä, eller halvädelstenar men ofta voro av dyrbar metall. 
Radbandet nyttjades vid andaktsövningar för att räkna böner, i synnerhet inom den romersk-
katolska kyrkan, och sedvänjan har där mycket hög ålder. Emellertid blev detta bruk särskilt 
utbrett genom dominikanerna, vilka satte bruket att läsa ett visst antal Ave Maria i system. 
Dominikanermunken Alanus de Rupe instiftade nämligen 1460 rosenkransen (lat. rosarium 
en krans av rosor) till Jungfru Marias ära' eller Psalterium Beate Marie Virginis. Alanus de 
Rupe gick därvid tillväga på ett mindre nogräknat sätt genom att bl. a. framlägga en för ända-
målet särskilt diktad legend. Madonnan uppenbarade sig för honom om natten och bad 
Manus förnya bruket av rosenkransen, vilken den helige Dominicus redan år 1211 mottagit 
direkt ur madonnans hand. Denna legend var ur dominikanerordens synpunkt sett en utveck-
lingsbar ide.2  Orden monopoliserade den för egen räkning, utvecklade den på ett för ända-
målet lämpligt sätt och utbjöd den åt allmänheten. Bruket att läsa ett visst antal Aven förekom 
sålunda långt före Manus uppträdande, ehuru det ej vunnit någon större spridning. Rosen-
kransen tillägnas Jungfru Maria, som skyddar de syndiga människorna från den gudomliga 
vreden. Enligt I400-talets föreställningssätt tog den gudomliga vreden sig uttryck i att straff-
änglarna besköto den syndiga mänskligheten. Pilarna voro av tre slag och ansågos symboli- 

1  Se Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Bd. 7, sp. 786; Schiltz, Die Geschichte des Rosen-
kranzes, 1909; Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd. 5, sp. 1184 f. 

2  Cornell, Dominikanskt inflytande på den nordiska bildkonsten under I400-talet. Speculum Humanae Salva-
tionis. Rosenkransen, 1917, s. of. 
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sera krig, hungersnöd och pest.1  I den medeltida konsten har ofta denna scen avbildats och 
vi se exempelvis på ett altarskåp från Övertorneå kyrka, Norrbotten, huru Maria skyddande 
breder ut sin mantel för att skona människobarnen från Guds straffdom.2  I denna svåra situa-
tion komma dominikanerna de hotade till hjälp och lära dem använda rosenkransen. När 
bönerna läses, bevekes Maria och avvärjer i sin godhet den gudomliga vreden. 

Ovanstående korta historik om rosenkransen illustrerar medeltidens föreställningsvärld 
och vilka hjälpmedel, som kunde tillgripas, då de tre stora folkgisslen hotade. Särskilt fruktade 
man pesten. Därtill kom, att radbandet i folktron tilldelades en sorts magisk och i samband 
med sjukdomar särskilt helande kraft. 3  Ett radband bestående av silverpärlor torde på grund 
av den dubbelt helbrägdagörande kombinationen radband och silverpärlor vara än mer verk-
samt mot ohälsa och sjukdomar. 

Vi återvända nu till den i det föregående beskrivna pärlkedjan från Fölhagen och jämför 
den med det västfinska tidigmedeltida Halikkofyndets närbesläktade silverpärlsmateria1.4 
Även det finska fyndets pärlkedja föreligger i serier av pärlor, vilka till form och dekor kontras-
tera sinsemellan. Det otroligt rika Halikkofyndet innehåller även ett silverkrucifix samt silver-
kedjor med relikviekors, således artefakter, som höra samman med katolsk tro och liturgi. 
Fyndet dateras i sin helhet av Nordman till i roo-talet (a. a., 1944, s. 41). 

På denna punkt i diskussionen vill jag åter anknyta till Meldorf-fyndet från omkring 1300. 
Som framgår av fig. 25 a förekomma i detta fynd två hängknappar med vidhängande löv 
samt dessutom en filigranornerad silverkula utan löv. Den sistnämnda är en rosenkranspärla 
»Rosenkranzkugel» enligt Stierling.6  

Att medeltidens radbandspärlor äro starkt besläktade med vårt hängknappsmaterial visar 
Meldorf-fyndets rosenkranspärla, vilken till form och dekor motsvarar lapsk hängknapp 1. 
I det rikt illustrerade arbetet »Völkerschmuck» finnes tillika en rosenkrans avbildad, vars 
pärlor erinra om den lapska hängknappen av typ 1.6  Denna rosenkrans består av guld, silver 
och pärlor. 

Sammanfattningsvis finna vi att vissa av vikingatidens silverpärlor och medeltidens rosen-
kranspärlor uppvisa iögonfallande stilöverensstämmelser med vårt lapska hängknappsmaterial. 
Vi kunna även konstatera, att rosenkranspärlor och hängknappar finnas sida vid sida under 
medeltiden ( jfr Meldorf-fyndet). Detta är ej utan intresse, enär det möjligen är tänkbart att rosen-
kransens och hängknapparnas funktion eventuellt varit av samma slag, nämligen att vara ett 
verksamt medel mot ont, mot sjukdomar. Vi veta också att enligt folktron dylika pärlor ansågos 
skydda mot sjukdom och pest. Det synes mig ej helt orimligt att då anta att en sådan radbands- 

1  Jfr här »Madonnan i Rosenkransen» av Bernt Notke, fig. 7 i Cornell, o. a. a. Samma motiv återkommer ofta 
i den kontinentala kyrkokonsten; Se Lexikon der Marienkunde, 1, 1957, s. IST. »Gnadenaltar in Maria—Thalkir-
chen zu Mfinchen. Gnadenbild von G. Erhart, Anf. 16 Jh.» Se äv. a. a., 2, 1958, s. 288, Tafel 17; »Gemälde von 
J. Tintoretto, Spätwerk, um 1590, ...». 

8  Norrbottens läns hembygdsförenings tidskrift, 1931, Pl. III. 
8  Se här anförda exempel i Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 	s. 787. 
4  Nordman, a. a., 1944, S. 29 if. 
5  Stierling, a. a., 1935, S. 132. Abb. 208. 
6  Haberlandt,Völkerschmuck, 1906, Taf. 
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liknande pärla, som ju hängknappen är, under medeltidens svåra pestepidemier ansetts ha 
haft en profylaktisk inverkan på dylika svåra farsoter. Jag vill här åter hänvisa till den ovan-
nämnda hängknappsliknande rökelsekapseln från 1470, som ju bevisligen har nyttjats såsom 
ett skydd mot pesten. 

Om samerna ursprungligen införskaffade hängknappen såsom ett skydd mot sjukdomar veta 
vi ej. Emellertid ge knapparnas ständiga placering på ståndkragen och i omedelbar närhet av 
ansiktet-munnen möjligen en fingervisning om att de kunna ha haft den funktionen att utgöra 
en sorts skyddande barriär mellan »det onda» och bäraren av knapparna. Vi veta att samerna 
en gång för länge sedan lärt känna pesten. Det förefaller troligast att detta skett, då diger-
döden härjade med förödande verkningar i Sverige och Norge under medeltiden. 

Samerna ha även i sitt sägenmaterial bevarat kännedomen om och skräcken för pesten. 
Det berättas bl. a. »En gång ropade två människor på andra sidan om en sjö efter båt. Då for en 
man över för att hämta dem. Då han kom fram dit, såg han, att den enas ögon voro röda som 
klumpar av stelnat blod, den andra var svart. Den som skulle hämta dem blev då rädd och 
ville vända om. Men då sade de två männen: 'Du får inte vända om. Du skall föra oss till 
Norge.' Den riktiga människan frågade då: 'Vad heter ni?' Då hade den, vilkens ögon voro 
röda, svarat: 'Mitt namn är Varra-palto (en sjukdom, som yttrar sig i blodkräkning).' Och den 
andra, som var svart, sade: 'Mitt namn är Hastig död.' Mannen ledsagade dem verkligen till 
Norge, och de gingo med i människoskepnad ... Sedan hade.  man fått höra, att i innersta ändan 
av norska fjorden nästan alla männskor dogo.g Grundström har givit denna sägen sin medi-
cinskt naturliga förklaring. En eller två pestsmittade personer komma till lappbyn, de föra 
smittan med sig och människorna i byn bli angripna. Då den verkliga orsaken till sjukdomen 
är okänd, tro lapparna att personerna i fråga äro sjukdomen, således ett exempel på den i folk-
tron vanliga föreställningen om sjukdomsandar såsom sjukdomsorsak. När sjukdomsandarna 
uppenbara sig söka lapparna helt naturligt skydda sig. I pesttider använda de olika hjälpmedel 
och det är bekant, skriver Grundström, »att vissa klädesplagg och smycken av dem anlagts i 
syfte att neutralisera eller upphäva de skadliga verkningarna av övernaturliga makter, som 
driva sitt spel med människan». Till denna grupp av skyddsmedel är det eventuellt tänkbart att 
räkna även hängknapparna. Emellertid finnes i den lapska folktraditionen ej något belägg som 
styrker mitt antagande, efter vad jag hittills har kunnat finna. Detta negativa resultat är 
emellertid ej ett kriterium på att företeelsen aldrig existerat, ty då pest ej hemsökt vårt land 
på de sista hundra åren och, såvitt vi veta, ej hemsökt samernas område på flera mansåldrar 
torde all exakt vetskap om vilka hjälpmedel som en gång nyttjats mot pesten ha sjunkit i 
glömska. 

Likväl synes enligt min mening åtskilligt tala för att hängknappen — som så osökt erinrar 
om en rosenkranspärla — möjligen i den medeltida folktron ansetts ha haft en sjukdoms-
motverkande kraft. 

Så vitt jag funnit vid förfrågningar hos norrbottniska guldsmeder tillverkas numera ej de 
lapska hängknapparna, typ i, ii, III, vilket väl i första hand beror på att silverkragen inom stora 

1  Grundström, Tro och övertro bland lapparna, 1942, s. 15 if. 
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delar av lapska kulturkretsen gått ur bruk. Däremot har typ iv, den släta, kulformade häng-
knappen, tillverkats ännu under detta sekel, ty den nyttjas fortfarande, fastän oftast i andra 
sammanhang, bl. a. såsom prydnad på barnvaggan. 

Jag håller för troligt, att hängknapparna, som visa en markant syd-västsvensk-västlig (Isl.) 
utbredning, ha nått lapparna från västnordiskt område. Då dylika smyckeformer emellertid ej 
påträffats i norskt allmogesilver från nyare tid, och då knapparna hos lapparna konserverats i en 
rent medeltida form och dekor fram till våra dagar, synes det rimligast att antaga, att häng-
knappen inkommit i det lapska dräktsilverbeståndet redan under medeltiden. Det synes även 
möjligt att antaga att denna knappform förekommit redan under medeltiden på norskt om-
råde men där tidigt gått ur bruk och i stället ersatts av de halvklotformiga halsknapparna, 
»lekkj e-knapparna». 

MALJAN 

1pL 
1pN mal l  lje 

Den smyckeform, som talrikast förekommer på den lapska silverkragen är den s. k. maljan 
(fig. 35). Med malja]. avses i den kvinnliga folkdräkten i allmänhet särskilt prydligt arbetade 
ringar, anbragta parvis mitt emot varandra i kanten av tröjans eller livstyckets framsida och 
avsedda för tröjans eller livstyckets hopsnörning medelst ett snöre eller en silverkedja som 
löper genom ringarna. Även de lapska maljorna ha som regel anbringats parvis på ömse sidor 
om silverkragens djupa halsöppning (se fig. r-4) men tjäna på samtliga i materialet ingående 
silverkragar såsom prydnadsrnaljor, ehuru en del, av formen att döma, ursprungligen sanno-
likt avsetts vara snörmaljor. I enstaka fall ha maljorna även nyttjats såsom bältesprydnader 
(fig. 43). Maljorna prydas i regel av hängande löv eller s. k. Ave-Maria-monogram. Samtliga 
i materialet förekommande lapska maljor äro ostämplade. 

Geografiskt sett visa maljorna följande spridning: 

Nordnorge 3 
Finska lappmarken 2 
Lule lappmark 23 
Pite lappmark 7 
Ume lappmark 

35 

(Se här även det kartografiska materialet. Bilaga IV.) 
I den nordiska etnologiska litteraturen möta oss ofta beskrivningar av folkdräktens maljor. 

Vi kunna få en viss bakgrund för vårt lapska material på hithörande område genom att anföra 
några uppgifter från dessa beskrivningar. 

i malja [fsv malla (i sammansättningar malio hosor, malio kraghi, malio tygh); jfr ä. d. mallie, d. malle, nor. 
malje; av mnt. mallie, av fr. maille, av lat. macula, fläck, maska). / Omnämnt i Jönk. Tb. 1525. Se vidare SAOB M 
i28. 
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Fig. 35. 	 Fig. 36. 	 Fig. 37. 

Fig. 38. 	 Fig. 39 a. 	 Fig. 39 b. 

Fig. 35. Två maljor av förgyllt silver. Dekoren utgöres av ett krönt gotiskt 'm'. Typ i. Stämplar saknas. 
Maljorna härröra från Rovaniemi i Finska lappmarken och ha sannolikt varit i samisk ägo tidigare. 
F. N. M. 5232: 20. Foto F. N. M. Kat. nr 132-133. 
Fig. 36. Malja av silver, delvis förgylld. Typ i. Stämplar saknas. N. M. ark. L. A. 771. Foto N. M. 
324 K.u. Samling: E. Ström, Jokkmokk. Kat. nr 134. 
Fig. 37. Malja av silver. Typ n. Tillhör E. Wallquist, Arjepluog. Foto Sune Jonsson. Kat. nr 157. 
Fig. 38. Malja av förgyllt silver. Typ n. N. M. 259.048 f. Foto N. M. Kat nr 155. 
Fig. 39 a . Malja av silver. Typ in. Strömska samlingen. N. M. ark. L. A. 771. Foto N. M. 324 K.w. Kat. 
nr 146. 
Fig. 39 b . Malja av silver delvis förgylld. Typ ni. N. M. 259.048 c. Foto N. M. Kat. nr 147. 

Då Linne år 17491  företar sin Skånska resa, beskrives detaljerat Wirestadkvinnans dräkt och 
därtill hörande smycken sålunda: »Sex par silfwer maljor woro fästade wid kanten på bröstet, 
som dock icke snördes tilsamman.» Sannolikt åsyftar Linne här prydnadsmaljor. 

I Wärend och wirdarne2 omtalas »sex par kiortill-mallion>. Hylten-Cavallius beskriver dem 
som prydligt arbetade hakar och hyskor, vilka fästades parvis mitt emot varandra på kanten av 
livstycket utan att likväl hakas tillsammans. 

Denna senare smyckebeskrivning åskådliggör maljorna i form av spännen. Sådana spännen 
finnas även på norskt område, bl. a. i Telemarken och benämnas där malespenne.3  

Det är tänkbart, att maljspännen i bouppteckningar omnämnas såsom enbart »spännen», 
och därvid har en viss begreppsförvirring uppstått. Svensson påpekar också, att bouppteck- 

LinrA, Skånska resa, 1956, 5- 43- 
2  HyMn-Cavallius, a. a., 2, 1868, s. 253. 
8 Berge, a. a., 1925, sp. 420. 
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Fig. 40. Fig. 41 a. Fig. 41 b. 

Fig. 41 c. Fig. 42. 

Fig. 40. Malja av förgyllt silver. Typ iv. Dekoren utgöres av krönta »dubbelåttor». Maljan har hängande 
löv av förgyllt silver. Strömska samlingen. N. M. ark. L. A. 771. Foto N. M. 324 L. p. Kat. nr 152. 
Fig. 41 a, b. Detaljer av maljspänne av förgyllt silver. Typ iv. N. M. 259.o48e. Foto N. M. 
Fig. 41c. Maljspänne, samma som fig. 41a och b. Kat. nr 153-154. 
Fig. 42. Malja av silver. Tillhör E. Wallquist, Arjepluog. Foto Sune Jonsson. Kat. nr 159. 

ningar ge enstaka exempel på att skillnaden i användningen mellan spännen och maljor ej varit 
helt genomförd, ty maljor omtalas nämligen också i tröjorna och spännen i kjortelliven.1  

Från Skytts härad i Skåne antecknas följande om maljsilver:2  »öfverlifvet tillsnörades af 
dem, som ej voro fattige, med en lång silfverkedja genom silfvermaljor.» Här ha vi således 
exempel på snörmaljor. 

Av ovanstående torde framgå att i den svenska folkdräkten nyttjats prydnadsmaljor, malj-
spännen och snörmaljor. Samma funktionella skillnader ifråga om maljsilvret råder även på 
norskt område.' 

1  S. Svensson, a. a., 1935, s. 34. 
2  Lovén, Folklifvet i Skytts härad i Skåne, 1908, S. 27. 
8 Berge, a. a., 1925, S. 419-421. 
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Fig. 43. Bältet är av läder och överklätt med röd vadmal samt kantat med svart ylletyg. Därpå äro 
fåstade bl. a. sex maljor av silver och en rund silverknapp med »larv»-ornament. Samtliga maljor uppvisa 
krönt gotiskt 'm' såsom dekor. E. M. Bergen, E. 2702. Foto E. M. 

Beträffande maljans förekomst i nordiskt bouppteckningsmaterial kan följande vara av 
intresse att notera. Svensson har en bouppteckningsuppgift från Malmö, daterad 1644, vari 
omtalas »13 par sölfmallier».1  I en norsk bouppteckning från 1699 är antecknat: »4 par Mallier 
m. Lov», i en annan från 1773: »Forgyldte Mallier med Birke og Skaale Lov udi.>>2 Maljsilvret 
var ett dominerande och kostbart inslag i den kvinnliga högtids- och bröllopsdräkten, vilket 
synes vara fallet framför allt uti de skånska och norska kvinnodräkterna. I regel ingick i den 
skånska och norska kvinnans smyckebestånd en uppsättning av 5-6 par maljor.3  Maljsilvret 
angav i viss mån bärarinnans ekonomiska status. År 1689 betalas i Norge för »i stor solfMalle» 
7 riksdaler, på I700-talet äro maljorna synbarligen billigare: »i Dusin Lovmallier for 4 rdr.»4  
En norsk folkvisa lyder belysande nog sålunda:5  

Snille mi gente vii du meg hava, 
du skal fi malir fer åtte dalar ... 

Den lapska maljan var liksom den nordiska maljan den dominerande smyckeformen i 
högtids- och bröllopsstassen såsom silverkragsprydnad, varför kragen på grund av maljornas 
mångfald även benämnes »maljkrage>>.6  

Rheen7  omnämner den lapska maljan 1671 »een krage som the hafwa om sin hals, alt medh 
sölfwer Mallior besatt, den dhe kalla kräcke>>. Även Graan5  omtalar på 1670-talet denna smycke-
form »een hoopp Sölfwer Mallior på kläde sömmat, som lappquinfolcken bruka fram i theras 
bröst, then the kalla kracke». 

Emellertid är maljan belagd på lapskt område redan år 1600 i den tidigare omnämnda in-
ventarieförteckningen över »lappekonan>>, Inga Oriwans silverinnehav (jfr Hängknappen). [Se 
Bilaga I.] I handlingen redovisas bl. a. för >>6 par maljor om 9 1/2 lodh.»5  Förteckningen över 

i S. Svensson, a. a., 1935, S. 31, not I. 
Berge, a. a., 1925, sp. 424, sp. 416. 

3  S. Svensson, a. a., 1935, S. 34; Berge, a. a., 1925, sp. 411. 
4  Berge, a. a., 1925, sp. 424. 
5  Landstad, Norske Folkeviser, 1853, s. 772. Se äv. Berge, a. a., 1925, S. 424-- 
6  Laquist, a. a., 3947, s. 182 if. 
7  Rheen, a. a., s. ii. 
8  Graan, Relation ..., 1899, s. 28. Jfr även Tomaeus, Berättelse om lapmarckema, 1900, s. 50. 
9 KA: Norrlands handlingar. Norrlands lappmarker. 1600: 6. 
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den otroligt rika silveregendomen, tillhörande Inga Oriwanl från Tingevara2  i Torne lapp-
mark, är anmärkningsvärt detaljerad i sin beskrivning av silverföremålen och därför värdefull 
för vårt material, ty dels ger handlingen genom sin tidiga datering ett säkert fäste för före-
liggande lappsilvermaterials förekomst hos de svenska lapparna redan på 150o-talets slut och 
dels bekräftar den, att vissa av här redovisade föremålstyper funnos redan vid den tiden. 

Det är således konstaterbart, att maljor funnos inom den lapska kulturkretsen under i varje 
fall 500-talets senare hälft. 

Det lapska maljsilvret kan, vilket redan framgått av den typologiska översikten, uppdelas i 
prydnadsmaljor, snörmaljor och maljspännen, således analogt med svenskt och norskt malj-
material. Likväl äro alla här registrerade lapska maljtyper med hänsyn till sin funktion att 
uppfatta såsom enbart prydnadsmaljor. Jag har i föremålskatalogen ej registrerat någon sil-
verkrage försedd med silverkedja till maljornas hopsnörande. Trots att snörmaljor äro relativt 
vanliga på de lapska silverkragarna ha de synbarligen ej nyttjats såsom annat än prydnadsmaljor. 
(Jfr fig. 2 c, fig. 4 samt Föremålskatalogen: Silverkragar.) 

Emellertid finnas vissa äldre lapska bouppteckningsuppgifter, vilka tala mot den iakttagelsen, 
att den lapska maljan har varit enbart prydnadsmalja. Laquist3  har i sitt bouppteckningsma-
terial, vars äldsta uppgifter äro från 1700-talets senare hälft, bl. a. följande uppgifter: »4 knippen 
Maljor 6 par i varje knippe gjör 24 par» eller exempelvis »28 par Maljor», men i ett fall står 
det även »9jo par Maljor, 4ra par Knappar fastsyda i en maljkraga samt et silfwer Kjäd». 

Den sistnämnda bouppteckningsuppgiften om maljor och knappar (sannolikt avses i senare 
fallet hängknappar) fastsydda på en silverkrage samt därtill hörande silverkedja ställer läsaren 
inför den frågan, huruvida här avses en vanlig halskedja eller en silverkedja för snörmaljor. 
Det är svårt avgöra vilket i just detta fall. Om man därefter granskar den ovan omtalade hand-
lingen från 1600 rörande Inga Oriwans silver, så finner man däri bl. a. följande uppgifter om 
maljsilver: »4 par malior medh käda om 7 lodh» (se Bilaga I). 

Inga Oriwans uppbördshandling antyder således, att vid denna tid funnos dels maljor med 
kedja, dels maljor utan kedja. 

Antagandet bekräftas av ett fynd från Passekårså, Gellivare socken. 4  Jordfyndet innehåller 
bl. a. 7 stycken maljor av lapsk typ i. En av dessa maljor är tillika försedd med en snörkedja 
och snörnål av silver. I fyndet ingingo dessutom 36 lapska fyrsidiga rosettornerade bältes-
beslag, 5 runda beslag med larvornament, 2 par bältesspännen och remändbeslag, allt av silver 
och delvis förgyllt (fig. 44a, b, c). Den same som påträffade fyndet har uppgivit, att det skulle 
härröra från en gammal offerplats. Vi veta ej med bestämdhet, om så är fallet. Emellertid an-
tyder det lapska namnet Passekårså (=heliga ravinen)5  något i den riktningen. Erixon menar, 
att detta är ett depåfynd. Enligt min mening är detta sannolikt. Fyndet är i så fall ett exempel 

1  Nordlander, Några konungens fogdar under i 5°o-talet, 1933, s. 65. Se äv. not i, a. a. 
2  Beträffande Tingevara: Se Hoppe, Vägarna inom Norrbottens län, 5945, s. 55; karta fig. 5, s. 69. Se även 

Ruong, Fjällapparna i Jukkasjärvi socken, 1937, S. 18-19. 
3  Laquist, a. a., 1947, s. 183-187. Kurs, gjord av mig. 
4  S. Erixon, Skattefynd, 1936, s. 156-165. 
5  Uppgifter härom har delgivits mig av doc. Israel Ruong. Se äv. Erixon, o. a. a., s. 161! 



58 	 FÖREMÅLSTYPER 

på nedgrävt samiskt familjesilver. Till hela sin karaktär är det ju ett samlat, slutet fynd, ned-
lagt i ett järnskrin, som torde kunna dateras till i600-talet, och därefter nedgrävt i jorden. 
Beträffande denna sedvänja hos lapparna kan hänvisas till Samuel Rheens uppgifter (Sv Lm 
17: i , s. i 6) samt till min utredning om nedgrävt familjesilver i Kap. V. I sammanhanget 
bör även beaktas, att silverskatten i Passekårså återspeglar en burgen samefamiljs ordinära 
silverinnehav, nämligen maljor att fästa på kvinnans silverkrage och silverbeslag till bältet. 
Av intresse för oss är närmast de ovan omtalade maljorna, varav en försetts med snörkedja och 
snörnål. Vi kunna således inte utesluta den möjligheten att lapska kvinnor omkring i 600 
nyttjade såväl snörmaljor som prydnadsmaljor. 

Den lapska maljan har haft sin placering företrädesvis på ömse sidor om silverkragens barm-
öppning, i enstaka fall har maljan även anbringats på silverkragens ståndkrage (Föremålskata-
logen: Pl. i: 2) och på bältet (fig. 43). Vissa källor antyda emellertid att maljorna placerats ej 
blott på den innanför kolten burna silverkragen utan även utanpå kolten. 

I »En rimkrönika om lapparna» funnen bland Linnés efterlämnade papper, och nedtecknad 
sannolikt vid 1700-talets början beskrives de lapska maljornas placering sålunda:1 »Malljor 
äro både af silfwer så wäl förgylte som oförgylte, såsom ock tu hwardagzbruk af ten och krusade, 
tu utseende mästedels som hos stående Figur: Sittia på både sidor om öppningen på kiortelen 
i rad vtföre barmen wid pass i I/2 qvarters längd, eller litet längre; sedan är kiortelen hel 
ända vtföre som en skjorta, allenast kragen kring om halsen är stickad med ten en twerhand 
bredt, elliest bruka the och lösa kragar, hwarpå sådane Malljor sättias och bäras, näst til kiortelen 
inom kroppen på halsen.» Även Rheen2  har noterat denna tvåfaldiga placering av maljorna: 
»bruka och så the Rijke icke allenast sådana mallior på sine kragar, uthan och på sine kiortlar 
fastsydde, så at somblige hafwa dubbelt, somblige tredubbelt Sölfwer fram i bröstet». 

Den skånska och norska kvinnan nöjde sig med 5 eller 6 par maljor framtill på livstycket. 
Den lapska kvinnan ståtar med ibland 9 par, ja t. o. m. 13 par maljor! (Jfr fig. 4.) 

Ehuru det lapska maljsilvret i de flesta enskildheter överensstämmer med övrigt nordiskt 
maljmaterial skiljer det sig på en punkt väsentligt från skånskt och norskt maljsilver, nämligen 
med hänsyn till den ornamentala utformningen. 

Det lapska maljmaterialet torde av allt att döma bygga på stiltraditioner, som äro äldre än 
det skånska och norska, vilka senare huvudsakligen uppvisa renässansformer.3  

De lapska maljorna kunna med hänsyn till dekoren indelas i följande typer: 

Malja i, av förgyllt silver, gjuten, rund, föreställande en krönt gotisk bokstav (fig. 35, 36). 
Typ i har det minsta formatet av maljorna, diametern understiger alltid 3 cm. Maljan 
är en snörmalja. 

Malja ii, av förgyllt silver, rund, oftast gjuten (fig. 37, fig. 38). Maljorna av typ ii få 

1  En rimkrönika om lapparna, 1909, S. 17 if. 
2  Rheen, a. a., s. 6z. 

S. Svensson, a. a., 1952, s. 8o-81; Berge, a. a., 1925, sp. 431-432. 
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Fig. 44 c. 	 Fig. 44 b. 

Fig. 44a. Skattefyndet från Passekårså, Gellivare sn. I postskrinet av järn daterat till i600-talet lågo 36 
lapska fyrsidiga rosettornerade bältesbeslag, 5 runda beslag med »larv»-ornament, 2 par spännen med 
remändbeslag samt 7 maljor av silver. Maljorna äro av typ i. Sannolikt representera de 36 beslagen två 
bälten, något som även antydes av de två bältesspännena. Nb.m. Foto 011e Isaksson. 
Fig. 44b, c. Vid en av maljorna var en silverkedja med vidhängande snörnål fästad, vilket visar att snör-
maljan tidigare förekommit på lapskt område. Maljans diam. är omkring 2,4 cm. Nb.m. Foto 011e 
Isaksson. 

anses .vara stiliserade former av typ i. Dessa maljor äro oftast snörmaljor. Diametern 
överstiger i allmänhet 3 cm. 

Malja iii, av förgyllt silver, rund, alltid gjuten (fig. 39), erinrande om ett rutat galler och 
har en diameter på omkring 3,5 cm. Är ibland snörmalja med tydligt markerat hål för 
snörarrangemang, ibland prydnadsmalja och saknar då markerat snörhål. 

Malja iv, av förgyllt silver, fyrsidig, gjuten, erinrande om parvis sammanställda krönta 
dubbelåttor (fig. 40). Denna maljtyp är en prydnadsmalja. Den förekommer även såsom 
häktspänne (fig. 41a, b, c). Till denna grupp räknas även övriga förekommande malj-
spännen. 

Malja v, av förgyllt silver, rund, gjuten, med ett genombrutet, oftast bladverksliknande 
mönster. Diametern omkring 3,5 cm. Denna malja är en prydnadsmalja (fig. 42). 
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Fig. 45. Kolteckning av Einar Wallquist, 
Arjepluog. (Efter Wallquist, Midnatts-
timme, 1957.) 

Malja i 

Den lapska maljan av typ i, anbringad på en rund ring, är av förgyllt silver och gjuten samt 
föreställer sannolikt en krönt gotisk minuskel, närmare bestämt ett krönt gotiskt m. (Till den 
gotiska minuskeln återkommer jag i det följande i samband med jämförande stilanalyser av 
maljan.) Denna maljtyps format är påfallande litet, 2,4 cm i diameter. Typ i förekommer ej 
lika talrikt i materialet som maljorna typ ii och iii. Maljorna av typ i äro alltid anmärkningsvärt 
slitna i jämförelse med övriga maljtyper, en iakttagelse som jag grundar på självsyn av materia-
let. Detta kan möjligen också ge en antydan om att de varit i användning under många genera-
tioner och att deras tillverkningsdatum ligger förhållandevis långt tillbaka i tiden. 

Typ i är en snörmalja. Vi kunna konstatera huru den gotiska minuskeln anbringats på ringen 
med en klart markerad axial förskjutning på så sätt, att ett vidgat hål för snörning uppstått 
(fig. 35, 36). Maljorna av typ i som utan tvivel äro gedigna guldsmidesarbeten ha ej tillverkats 
för lapparna av nu levande norrbottniska guldsmeder. De känna överhuvudtaget ej till smycke-
formen så vitt jag kunnat finna. Malja i torde alltså sannolikt tillhöra ett äldre tillverknings-
skede uti det lapska silvrets historia. 
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Fig. 46. Halskedja av silver. Länkarna utgöras av gjutna bokstavsmonogram, bestående dels av krönta 
gotiska 'm' dels av s. k. Ave-Maria-monogram. Kedjan, som till hela sin karaktär är starkt ceremoniös, 
har sin nästan exakta motsvarighet i ett exemplar på Albert and Victoria Museum i London. Från Skogs-
våg, Hordaland. Tillhör Alfred Sandgott, Skogsvåg. Ingår i Bergens museums fotoarkiv D. 873/2386. 

Av utomordentligt intresse för vår analys av den lapska maljan är den omständigheten, att 
malja 1 ej finnes utanför lapsk kulturkets. Den är således helt okänd inom svenskt, norskt och 
finskt dräktsilvermaterial, något som jag med säkerhet kunnat konstatera vid min granskning 
av nordiskt musealt smyckesilver. Den synes även vara helt okänd på Island och återfinnes 
sålunda ej inom isländskt dräktsilverbestånd.1  

Däremot finna vi den gotiska minuskeln i form av länkar på en privatägd halskedja från 
Skogsvåg, Hordaland i Norge (fig. 46). Men här är det ej fråga om malja av typ 1 utan endast 
om ett mönster av likartat utseende. Dessvärre stodo ej några uppgifter att få om kedjans ur-
sprung.2  

Från danskt område närmare bestämt från Lxso härstammar ett spänne, vars centrala 
blickfång utgöres av en gotisk minuskel (fig. 47). Smycket dateras till I600—1700-talen enligt 
kataloguppgift från Dansk Folkemuseum. Ett närbesläktat smycke återfinnes på lapskt område. 
På Umeå museum i Västerbotten förvaras en del av ett lapskt spänne, vars mittparti domineras 
av en dylik minuskel (fig. 48). Samma krönta m förekommer ofta, ehuru i litet format, cirka i cm 
högt, såsom hänge på sentida norska dräktprydnader av silver ( jfr Berge, a. a., Pl. I: i, V: i), 
och även såsom hänge på lapska silversmycken (fig. 41 c). 

Sammanfattningsvis kan man sålunda säga, att maljan av typ i med sin krönta minuskel är 

1  Jag ber här särskilt få tacka 136r Magnösson, som för min räkning granskat isländskt musealt dräktsilver-
material med speciell hänsyn tagen till m-maljan. 

2  Kedjan ingår i Bergens museums fotoarkiv, D. 873/2386. 



FÖREMÅLSTYPER 

helt okänd utanför lapsk kulturkrets, men att den gotiska minuskeln återfinnes såsom dekorativ, 
oftast gjuten detalj, på olika smyckeformer framför allt på västnordiskt-danskt område. 

Den ornamentala formgivningen av sagda malja antyder ett medeltida stilursprung. 
Med gotisk minuskel' avses den typ av skrift, som avlöser den s. k. karolingiska minuskeln, 

vilken senare i stort sett anses ha utträngts av den gotiska skriften omkring 1200. Den karo-
lingiska skriften kännetecknas bl. a. av att minusklernas staplar äro mjukt rundade och att 
bokstävernas bredd och höjd på det hela taget visa samma mått. 

Karakteristiskt för den gotiska skriften är de raka linjernas skarpa konturer och spetsiga 
vinklar, och att staplarna visa större höjd än bredd samt äro mer hopträngda. Den gotiska 
skriften blir liksom spetsigt uppåtsträvande, således helt i analogi med stilströmningar inom 
den tidens arkitektur, den spetsbågiga stilens epok, gotiken. 

Den gotiska skriften är tidigast utvecklad i Nordfrankrike. Redan under elfte och tolfte 
århundradet kunde en avvikelse skönjas från den karolingiska skriftens urprungliga enkelhet. 
Små tvärstreck tillkommo vid staplarnas huvud och fot, och från omkring 1150 avlöses skriftens 
runda bågar av gotikens spetsbågiga linjer. Staplarna förlängas och trängas samman. Omkring 
1200 anses den gotiska skriften vara fullt utvecklad. 

Vår lapska malja synes av allt att döma återge en gotisk minuskel, närmare bestämt ett 
krönt gotiskt m. Minuskeln uppvisar de karakteristiska tvärstrecken på staplarnas huvud och 
fot, linjeföringen är rak och spetsig. Att denna malja således har ett medeltida stilursprung är 
evident. Däremot är ovisst när dylika maljor började tillverkas för lappars räkning och var de 
till en början tillverkades. 

Av allra största intresse för dessa frågors bedömande är det medeltida metallbeslag, som 
man funnit vid Gudhem och som har formen av ett krönt gotiskt m (fig. 49:a, S.H.M. 23950: 
1930: i, Gudhem, Vg.). Fyndet framkom vid utgrävningen av Gudhems kloster i Västergöt-
land. Beslaget har veterligen ej tidigare varit föremål för studium i samband med smycke-
former, och ej ställts i relation till de lapska maljorna av typ i. 

Det är för en var betraktare uppenbart att Gudhemsbeslaget — av fyndomständigheter 
daterat till tidigast I400-talets förra hälft2  och senast 1539, då Gudhems kyrka brann — är ett 
prydnadsbeslag, vilket sytts fast eller på annat sätt anbringats på ett underlag med hjälp av de 
två hål, som genomborra beslaget. Av särskilt intresse i sammanhanget är även att fyndet 
gjorts vid ett förutvarande cistercienserkloster. Cistercienserorden 3  uppstod i Frankrike och 
stadfästes av påven år 1119. Namnet har den efter det äldsta stamklostret Citeaux, på latin 
Cistercium, i Burgund. En av ordens äldsta och förnämsta anläggningar var Clairvaux, vars 
grundläggare och förste abbot Bernhard tillsammans med abboten i Citeaux, engelsmannen 
Stephen Harding, betraktas såsom ordens egentliga stiftare. Cistercienserorden fick genast en 
oerhörd spridning inte endast i hemlandet utan även långt utanför Frankrikes gränser. I 
Sverige anlades det första cistercienserklostret vid Alvastra i Östergötland 1143 av munkar 

1 Brondum-Nielsen, Palxografi. A., 1944, S. 20; Foerster, Abriss der lateinischen Palåographie, 1949,5.179. 
2  För dateringen ber jag få tacka fil.lic. Rune Norberg, Statens historiska museum, Stockholm. 
8  Swartling, Alvastra kloster, 1955, S. 3  if.; Gjerlow, Cistercienserordenen, 1957, sp. 565-571; Ortved, Cister-

cieordenen og dens klostre i Norden, 1-2,1927-33. 
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Fig. 47. Spänne av förgyllt silver. Gjutet. Dateras till 1600-1700-talen. Br. 5,7 cm. H. 2 cm. Vikt: 13 gr. 
Från Lwsfa. D. F. Q 412 ( =VI 224 v). Foto D. F. 53961. 
Fig. 48. Del av häktspänne av förgyllt silver. Från Ume lappmark. V. L. M. Foto V. L. M. 
Fig. 49a. Ett beslag av bronsliknande (?) metall bestående av ett krönt gotiskt 'm' har upphittats i de 
senmedeltida lagren vid Gudhems cistercienserkloster i Västergötland. Beslaget dateras till tidigast 1415. 
S.H.M. 23.950: 1930: i Gudhem. Vg. Foto ATA. 
Fig. 49b. Blysigill — sannolikt ett pilgrimsmärke — upptaget från Seines botten, vid Pont du Neuf i 
Paris. Daterat till I400-talet. (Efter A. Forgeais, Collection de plombs historMs, trouvå dans la Seine.) 

från Clairvaux, som inkallats av Sverker den äldre i samråd med ärkebiskop Eskil i Lund. 
Alvastra, som således var dotterkloster direkt till Clairvaux, blev det förnämsta och rikaste 
cistercienserklostret här i landet. Såsom dotterkloster till Alvastra grundlades bl. a. Varnhem 
i Västergötland omkring 1150. Flera nunnekloster' kommo också till stånd, bland dem Gudhem 
i Västergötland från mitten av i too-talet. Enligt Lundberg får Gudhems äldsta kyrka anses 
vara från omkring I100.2 Gudhem var till en början ett benediktinerkloster, men från omkring 
i zoo-talets mitt till 1513 finnes en förteckning över abbedissor hörande till cistercienserorden. 
Gudhems kyrka brann 1539. Klostret är numera helt en ruin.3 

Utmärkande för denna orden är dess fasta organisation, disciplin och frigörelse från feodal 
ekonomi. Cisterciensernas kulturinsats ligger på samhällsutvecklingens och på det praktiska 
livets oändligt mångskiftande områden. Frödin4 har understrukit, att den första uppsättningen 
av munkar och konverser som kom till Alvastra kloster, härstammade från en av det dåtida 
Europas främsta kulturbygder. Förbindelsen mellan nord och syd upprätthölls oavlåtligt 
framför allt genom att abboten och hans följeslagare besökte Citeaux vid generalkapitlets 
sammankomster.' Sålunda mottogo de nordiska klostren ständigt nya kulturimpulser. Klostren 
voro likasom slutna samhällen på nordiskt område. Deras organisation var baserad på principen 
självhjälp: allt arbete skulle utföras av bröderna själva. Bland konverserna måste det finnas 
representanter för de mest skiftande yrken och färdigheter, påpekar Frödin, såsom byggmästare 

Cornell, Den svenska konstens historia, 1, 1944,  S. 56-6o. 
2  Lundberg, Gudhems äldsta kyrka, 1936, s. 122. 
3  Ortved, a. a., 2, 1933, s. 363 
4  Frödin, Alvastra kloster, 1942, S. 163. Konverser äro lekbröder, knutna till cisterciencerorden. 
5  Se här även den livliga förbindelsen mellan den svenska kyrkoprovinsen och Paris under medeltiden beroende 

på dels mendikantema som besökte de berömda ordensskolorna i Paris, dels på sekularprästemas studier i Paris. 
(Strömberg, Magister Mathias och fransk mendikantpredikan, 5944, S. 47, 88.) 
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byggnadsarbetare, stenhuggare, träsnidare, hantverkare av alla slag. Således är det rimligt 
att anta, att finare smidesarbeten torde ha utförts inom klostrets murar av konverserna. 

Av vikt i sammanhanget är även att notera, att cistercienserklostrens kyrkor alltid helgades 
åt Jungfru Maria eller åt Maria och ett helgon.1  Cistercienserna blevo nämligen bärare av en 
intensiv Maria-kult.' De började kyrkoåret med Marie bebådelsedag. Gregor Paulsson3  har 
betonat, att bildkonsten under i i oo- och särskilt under i zoo-talet framställde inte blott 
olika moment ur Marias liv utan även i fristatyer och reliefer återgav hennes olika funktioner. 
Maria framställdes såsom hjälperskan, såsom beskyddarinnan i högsta nöd. Denna Mariadyr-
kan spred sig även utom ordens slutna krets. I Frankrike var exempelvis katedralen i Char-
tres en vida berömd vallfartskyrka för Maria-kulten och norra tvärskeppsportalen har som 
sitt tema Maria, väntande på sin brudgum, som symbol för kyrkan. Notre Dame i Paris 
var ävenså framför allt känd såsom Marias kyrka. I detta sammanhang är det av vikt att även 
betona Jungfru Marias funktion såsom himladrottning.4  I den medeltida kyrkliga konsten är 
den krönta Maria, Guds moder, ett ofta förekommande motiv 6  (fig. 49 c). 

Jag återvänder så till Gudhemsbeslaget (fig. 49 a). Det får anses i hög grad sannolikt att den 
krönta gotiska minuskeln m, som upphittats på ett bevisligen till cistercienserorden hörande 
område, kan vara en sorts prydnadssymbol syftande på denna ordens främsta beskyddarinna, 
Jungfru Maria. Cistercienserklostren ha utvecklat en så tydlig och läsbar typ av den gotiska 
skriften, att denna har fått beteckningen »cistercienserskrift>> (Foerster, o.a.a., 1949, s. 18z). 
Å andra sidan få vi ej helt utesluta den möjligheten att detta krönta m kan ha nyttjats så-
som Marie prydnadssymbol även av andra Maria-dyrkande ordnar såsom exempelvis av do- 
minikanerorden. 

Redan Hildebrand har i sitt verk Sveriges Medeltid associerat detta gotiska m, som före-
kommer på olika smyckeföremål med Jungfru Maria. »Vi se här å mittdelen Vår fru med 
barnet», skriver han och tillägger: »vi se hennes m inom en krans av rosor».6  Kronan på den 
gotiska minuskeln skulle av vårt material att döma ytterligare understryka denna minuskels 
samhörighet med Jesu Moder. I nordisk kalendarisk bildvärld har tecknet kronan alltid 
symboliserat Jungfru Maria. 

I en av Uppsala universitets biblioteks utställningsmontrar förekommer ett synnerligen 
intressant kalendermaterial. En s. k. ständig kalender på pergament i fickformat från år 1563 
illustrerar med bilder varje månads göromål. Vi se där bl. a. en krönt Maria hållande två ljus. 

Ortved, a. a., 1, 2927, s. 4; Frödin, a. a., 1942, s. 146. 
2  Auniord—Thomas, Citeaux et Notre Dame, 1952, S. 579-624; se äv. Thierry d'Argenlieu, Marie, Reine du 

Nord, 2956, S. 381-468. 
3  Paulsson, Konstens världshistoria, 2, 1944, s. 443-446. 
4  Roschini, Royaute de Marie, 1949,  s. 6o2-618. Se även Bibliographie succincte sur la Royaute de Marie, 

1958, s. 1072, för litteraturanvisningar om Himladrottningen. 
5  Jfr bildmaterialet i A. Andersson, Madonnan från Gesäter och hennes anförvanter, 1955,S. 156-276; L. Carls-

son, Drottningbilden i Västra Sallerups kyrka, 2954, s. 143; Nygren, Gudsmodersbilden i Finlands medeltids-
konst, 1951, s. 22,  45, 48, 60, 73, 83, 86, 88, 121; Fett, Vår Frue jomfru Maria, 1937, bildmaterialet. 

6  Hildebrand, Sveriges medeltid, 2, 1898, s. 389, fig. z66, fig. 272. Härefter cit. Hildebrand utan årsangivelser. 
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Fig. 49c. Den s. k. Viklau-madonnan, troligen 
ett nordfranskt x roo-talsarbete, bär förutom en 
krona även en om den lapska kvinnans silver-
krage erinrande halskragsprydnad. S.H.M. 
18. 951. Foto ATA. 

Denna Himladrottning är framställd såsom en nordiskt blond flicka med tjocka gula flätor och 
med en krona på huvudet (Sign.: A 307 a., UUB). 

Vi finna även i en runkalender, ingående i ett tryckt verk från 1748,1  avsedd att tjäna såsom 
förebild vid uppgörandet av runstavar, huru sex kronor utspridda över ett kalenderår represen-
tera lika många märkesdagar helgade åt Jungfru Maria. I februari ha vi Jungfru Maria kyrko-
gångsdag eller Kyndelsmässan. »Kronan är Jungfru Marias tecken. Dagen firas till minne av 
Marias uppgång i templet på fyrtionde dagen efter Jesu födelse för att frambära honom för 
Herren och rena sig med offer enligt Mose lag ... Dagen kallas även Kyndelsmässa, dvs. 
ljusmässa, till följd av seden att på denna dag tända mängder av ljus i kyrkorna 	Dagen 

1  Carl Carlesson, Kort och tydelig undervisning huru man skall förstå och bruka runstafven, 1748. För hänvisning 
till denna litteratur ber jag att få tacka prof. C. M. Edsman. Se även Doering, Christliche Symbole, 1940, s. 76, 
»Das Monogramm Mariens ist aus den Buchstaben ihres Namens zusammengesetzt und seit dem 17. Jahrhundert 
in den Gewölbestuldcaturen, auf Altären und in Andachtsbildern auch kilnstlerisch verwertet worden.» 

5 — 62103019 Fiellströrn 
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kallas även Vårfrudag.g Andra bemärkta Mariadagar, vilka samtliga i runkalendern betecknas 
med en krona, äro Jungfru Marie bebådelsedag i mars, Jungfru Marie besökelses dag i juli, 
Marie himmelsfärdsdag i augusti, Jungfru Marie födelsedag i september och Marie avlelsesdag 
i december (o. a. a., s. 244-286).2  Den gotiska m-minuskeln med krona har säkerligen 'också 
paralleller på medeltida europeiskt område. Materialet är emellertid svårtillgängligt och föga 
bearbetat, varför jag för närvarande får inskränka mig till framhävandet av endast ett fynd. 
Detta är dock av allra största intresse för vår undersökning och ger en fingervisning om typens 
ålder och spridning. På i 800-talets mitt upphämtades från botten av Seine i Paris vid de 
broar, som leda över nämnda flod, en samling blysigill och pilgrimsmärken av medeltida 
ursprung.3  I denna samling fanns också ett blymärke ornerat med ett gotiskt m prytt av en 
krona (fig. 49 b). Märket upphittades invid Pont du Neuf och alldeles intill foten av Notre 
Dame (»Vår frus kyrka»). Forgeais, som 1862-65 utförligt beskrivit fyndet och som även iakt-
tagit andra på platsen upphittade märken med enbart bokstaven m, finner det tänkbart att 
bokstaven åsyftar Jungfru Maria. Märket daterar han till I400-talet (a. a., 5, s. 182). 

Under medeltiden voro märken och tecken av bly av stor betydelse i Europa särskilt ifråga 
om handels- och skatteförhållanden. De nyttjades inom alla samhällsklasser. Städer och korpo-
rationer av olika slag förde sina särskilda märken. 

Dessa märken användes inom de mest skilda områden och i en omfattning, som man numera 
knappast kan ana, skriver Otto Rydbeck, men som var lättförklarlig i en tid då skrivkonsten 
var så gott som okänd bland folket.4  

Väl kända redan från tidig medeltid äro pilgrimsmärken av bly.° Denna form av kontroll-
märken erhöll den botgörare som besökt en vallfartsort såsom bevis på att boten var utförd. 
Pilgrimstecknen voro i regel försedda med vederbörande helgons bild eller attribut och buro 
ofta en inskription med vallfartsortens namn. Märket var i regel försett med en ögla för att 
lättare kunna fastsys i dräkten eller på hatten.° 

De många blytecknen, som påträffats i Seine, få med stor sannolikhet anses vara pilgrims-
märken från stadens många kyrkor. 

Det synes mig i hög grad plausibelt att pilgrimer, som vallfärdat till Notre Dame vid 
Pont du Neuf, tillhandahållits pilgrimsmärken bärande himladrottningens symbol, ett krönt 
gotiskt m. 

1  Linderoth—Norbrink, Den svenska kyrkan, 1952, S. 243-244. 
2  Seitz, De tre kronorna, 1961, S. 46-49,90-92. På Statens historiska museum, Stockholm, förvaras två me-

deltida bildkalendrar (S.H.M. 21288 och S.H.M. i 28 i). Enligt uppgift som vänligen tillställts mig av lic. Odenius 
uppvisa samtliga i kalendrarna ingående Mariadagar en bröstbild av en krönt kvinna. Se äv. Odenius, Bild-
kalender, 1956, sP. 532-534. 

3  Forgeais, Collection de plombs histori6s, trouv6s dans la Seine, x862-66, T. 
4  Rydbeck, Medeltida kontrollmärken av bly, 1928, s. 150-174. 
5  Hildebrand, a. a., 3, s. 8o8; af Ugglas, Kultbild och pilgrimsmärke, 1944,  S. 129; Norberg, Pilgrims-

märken från Wilsnack i Alvastra klosterruin, 1954, s. 16i; Amark, Sankt Olofs pilgrimsmärken, 1942, s. x x; Fett, 
Studier over middelalderens norske sigiller 1903, s. 65; Hauglid, Pilegrimsferd og pilegrimsmerker, 1938, s. ii It 

Jfr här Warncke, Mittelalterliche Pilgerzeichen 	1930/31, S. 164, fig. 4 visande »Der heilige Rochus als 
Pilger mit Pilgerzeichen am Hut». 
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Under dessa förhållanden väcker det ingen förvåning att inom klosterområden tillhörande 
cistercienserorden, den Mariadyrkande orden framför alla andra, finna omsorgsfullt förfär-
digade prydnadsbeslag återgivande ett krönt gotiskt m, som fallet är med Gudhemsbeslaget. 
Dylika beslag ha på något vis nått lapparna och ha sedermera anbringats på runda ringar, och 
vi ha sålunda vår lapska malja av typ i fullt utformad, så karakteristisk för lapskt dräktsilver, 
men så unik utanför den lapska kulturkretsen. 

På vilka vägar kunna nu dylika beslag av möjligen cistercienserursprung tänkas ha vandrat 
innan de nått lapparnas område? 

Beträffande cistercienserkloster i övriga Norden bör tillfogas att Danmarks äldsta kloster av 
denna orden grundades ii44 i Herrevad i Skåne. Ett annat var Esrom på Själland, anlagt 1154 
som dotterkloster till Clairvaux. Esrom blev Danmarks rikaste cistercienserkloster och därifrån 
grundlades flera dotterkloster. 

I Finland finnes under medeltiden ej något kloster av denna orden.1  
I Norge anlades 1146 Lyse kloster strax söder om Bergen med hjälp av engelska munkar. 

Lyse, dedicerat till S. Maria, blev således dotterkloster till Fountains kloster i Yorks biskops-
döme. Efter 1213 lades emellertid Lyse kloster under Alvastra, sedermera under Sor0.2 

Cistercienserorden anlade förutom Lyse även andra kloster på västnordiskt-nordeuropeiskt 
område. Ett tillkom i Rushen på Man 1134, ett på Enhallow på Orkneyöarna omkring 1130.3  
1147 grundlades Hovudoy vid Oslo, och detta kloster tillägnades S. Maria och S. Edmund. Ett 
nunnekloster, Nonneseter i Bergens närhet, tillägnades ävenså Maria. 

Vi må i detta sammanhang lägga märke till att det funnits inte mindre än två cister-
cienserkloster belägna längre norrut. 1207 grundlades på Tautra (numera Tutens), en ö 
i Trondheimsfjorden, i mil norr om Trondheim i Nidaros' biskopsdöme, ett dotterkloster till 
Lyse (o. a. a., s. 184 if), vilket liksom andra kloster av denna orden dedicerades till Jungfru 
Maria. Det är känt, att Tautra kloster åtnjutit ett icke obetydligt anseende, ty två av dess 
abbotar valdes till ärkebiskopar. Om en abbot från Tautra kloster omtalas, att under Nidaros' 
domkapitels stridigheter med kungamakten 128o och senare, fick Tautra-abboten domares 
myndighet (Lange, a. a., 1856,s. 239 if.). Ett annat nordligt cistercienserkloster omtalas i »Passio 
et miracula beati Olaui», som ärkebiskop Eystein av Nidaros skrev under sin landsflykt i 
England i början av i I 8o-talet. 4  Denne berättar bl. a. om en dövstum »av cisterciensernas 
familj», som bodde i närheten av Stiklastads kyrka och blev botad på stället där Olav lidit 
martyrdöden. Denna uppgift har förefallit gåtfull med hänsyn till att Tautra grundades först 
1207. 

Alexander Bugge fann emellertid vid handskriftsstudier i Rom år 1906 ett brev daterat 23 dec. 
1475, i vilket påven Sixtus IV kungör, att han beviljat en ansökan av abboten Stephanus de 
Trugge i klostret »Munchaby» av cistercienserorden i Nidaros' biskopsdöme. Detta kloster, 
omtalar brevet, ligger långt upp mot norr och har länge varit förfallet. Det skall nu återupp- 

Kerkkonen, Cistercienserordenen, 1957, sp. 571-573. 
2  Lange, De norske Klostres Historie i Middelalderen, 1856, s. 348. 
3  Kolsrud, Noregs Kyrkjesoga, i, Millomalderen, 1958, s. 186, not 33, S. 184. 
4  Bugge, Et ukjendt kloster nordenfjelds, 1909, s. 72 if. Se äv. Kolsrud, o. a. a., 1958, S. 328. 
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byggas. Bugge anser det troligt, att cistercienserklostret i Stiklastads närhet troligast är det 
Munkaby kloster som enligt ortnamnstraditionen legat i Munkaby, Levanger sogn. Platsen 
ligger helt nära Stiklastad. Munkaby kan möjligen vara ett dotterkloster till Tautra men tro-
ligare är, menar Bugge, att Munkaby är äldre än Tautra. Ännu en sakral byggnad böra vi 
notera i sammanhanget, nämligen den i Troms — i nordligaste Norge och i omedelbar närhet 
av samiskt område — av Håkan Håkonsson grundlagda kyrkan »ecclesia S. Marie juxta 
paganos» (Kolsrud, o. a. a., 1958, s. 234). 

Jag har i det föregående påvisat, att den krönta gotiska minuskeln m påträffats på smycken 
från Danmark och Norge samt på smyckeföremål från lapskt område, ävensom att maljan 
med krönt gotiskt m endast finnes hos samer. Den krönta gjutna minuskeln finns alltså på 
dräktsilvermaterial inom de nordiska områden, där cistercienserorden verkat. Förbindelser 
mellan Tröndelagen och Paris ha påvisats bl. a. av Fett. Särskilt pekar denne på Nidaros-
domen vars höggotiska bildhuggare enligt Fett studerat i Paris. Även på övriga konstområden 
märkes influenser från franskt område.' Inom svenskt silverbestånd förekommer ofta gotiska 
minuskeln som dekor på ringar av medeltida ursprung. För undvikande av missförstånd bör 
understrykas att den gotiska minuskeln m även finnes inristad på nordiska medeltidsskedar.2  

Lapparnas malja av typ i kan, efter det ovan anförda, sägas i sitt mönster ha bevarat en 
smycketyp som under medeltiden varit vanlig i Norden — kanske framför allt i Västnorden — 
och som ursprungligen möjligen tillhört de medeltida cistercienserklostrens hantverksproduk-
tion och inspirerats av dessa klosters Maria-kult. Det är vidare möjligt, att just de nordligare 
belägna cistercienserklostren i Norge — Tautra och Munkaby — blivit förmedlare av denna 
smycketyp, detta Himladrottningens monogram, till lapparna. 

Att döma av de antydningar, som finnas i de tidigaste källskrifterna till lapparnas mytologi 
synes Jungfru Maria-kulten ej heller varit okänd bland samer. I Hans Skankes Epitomes 
historia missionis lapponica nedtecknad åren 1728-1731 återfinnas följande uppgifter: 
»Marian-Ugse, et Afgudsvasen giort af Jomfrue Maria, hvilket eendeel Lappiske Familjer 
troer at vogte dörren hos dem i deres Kotter, og oplade dörren for dem naar Noiderne skulle 
ind og ud af Jamik-aimo.»3  Skanke nämner även »Marianedni Maria Moder i. e. Peiwe, 
Soolen. betyder stoor Lykke, naar Ringen falder deroppaa.» Ord såsom Marian-Ugse och 
Marianedni tyda alltså på att jungfru Maria varit känd åtminstone till namnet bland norska 
lappar, vilka denna uppgift närmast åsyftar. Grundström 4  som observerat dessa uppgifter hos 
Skanke menar, att även om norska lappar fått kännedom om kristendomen och därmed om 
Maria-kulten tidigare än svenska lappar — sannolikt skedde detta redan under medeltiden — 
ha likväl de svenska samerna på grund av sina förbindelser i västlig riktning över Kölen även 
de lärt känna Maria-kulten på ett ;tidigt stadium. Grundström har i detta sammanhang ej 
relaterat en betydligt äldre uppgift än den Skanke lämnat om Maria-kult hos samerna nämligen 
den hos svenska lappar i Ume lappmark. 

Fett, Norges malerkunst i middelalderen, 1917, s. 87. 
2  Jfr hår Holmqvist, a. a., 1949, fig. 581, 595. 

Hans Skankes Epitomes historix 	1910, S. 103. 
4  Grundström, Jungfru-Maria-motivet i lapska jojkningslåtar, 1959, s. 164. 
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Samen Nicolaus Lundius har i sitt opus om »Uhmå-lappar», som nedtecknades på 1670-
talet, bl. a. meddelat följande synnerligen värdefulla upplysning: »Lapparna de tillbedia också 
Maria som jag och det hördt hafwer med mine egna öron, att om de falla säga de hielp Maria, 
eller när som de undra på något ting då korssa de sig och säja hielp Maria, (:heter på deras 
tunga tungomål wecket Maria) så mycket sagdt hielp Maria: ...»1 

Emellertid har Grundström visat på en utomordentligt intressant omständighet i samband 
med samernas Mariadyrkan. I de lapska folkliga sångerna de s. k. jojkningarna återfinna vi 
jungfru-Maria-motivet. Då låtarna med detta motiv av allt att döma synas ha ett visst samband 
med en medeltida katolsk trosuppfattning äro de av stort intresse för vår maljanalys. 

Det synes vara i egenskap av Jesu moder som Jungfru Maria anropas. Det jojkningsmaterial, 
som innehåller Maria-motivet hör huvudsakligen hemma i Arjepluogs socken, men enligt 
Grundström torde sådant material sannolikt även finnas på annat håll. Låtarna äro tillägnade 
jungfru Marias ende son »neida Marja aidnel» och lyda sålunda: 

Jungfru Marias ende son skall icke kasta 
ut en gammal same, då jag en gång kommer; 
jag kan (vet) ingenting, men det vet jag, 
att jungfru Marias ende son icke kastar ut mig.2  

Ehuru ovanstående kulturhistoriska och språkliga material förvisso ej ger en säker lösning 
av stilursprunget för maljan av typ T, synes det mig likväl vara av vikt att presentera det 
material, som framkommit, såsom ett lösningsförslag. Anmärkningsvärt är även, att de lapska 
silverkragsprydnaderna synas i sig gömma vissa vaga stilanvisningar, som rätt tolkade möj-
ligen kunna hjälpa oss att förstå tidigare dunkla skeenden i den lapska kulturhistorien. 

Det synes således av ovanstående att döma, som om lapparna under medeltidens mitt och 
senare hälft på något vis skulle ha fått del av katolska prydnadsbeslag analoga med maljan av 
typ T. Måhända ha klosterbröderna på Tautra i Trondheimsfjorden direkt kontaktat lapparna 
vid exempelvis en fjordmarknad och som ersättning för renhudar och skinn förärat lapparna 
dylika beslag. Eller också ha dessa beslag kommit till lapparna först via norsk köpenskap under 
medeltiden? Därom veta vi intet med bestämdhet. 

Berge har i sin historik över maljorna antagit, att dessa smyckeformer uppkommit under 
senmedeltiden och att de ursprungligen voro prydnadsmaljor, som först senare fingo funktionen 
av snörrnaljor (Berge, a. a., sp. 432). Svenssons opponerar med rätta mot detta antagande och 
hänvisar till att det redan under tidig medeltid (T T oo-talet) funnits kläder sydda medelst snör-
hål eller sydda ringar. 

Emellertid torde dels släta maljringar och dels prydnadsbeslag, analoga med Gudhems-
beslaget, funnits sida vid sida under medeltiden. Då en slät maljring ges extra ornamental 
utstyrsel är det ju naturligt att nyttja de samtida prydnadsbeslagen. 

Sannolikt har lapska maljan, typ T, genomgått en sådan utvecklingsfas. Beträffande stil- 

1  Lundii, Descriptio Lapponiae, Sv Lm x7: 5, s. 15. 

2  Grundström, a. a., 1959, s. 169. 
3  S. Svensson, a. a., 1935, s. 34. 
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dateringen av malja i torde dess bakre tidsgräns kunna sättas till efter Gudhemsbeslagets 
tillverkning, alltså tidigast efter 1400-talet. Maljan med beslaget kan möjligen vara färdigut-
formad redan under 2400-talets första hälft, men den kan även tillhöra medeltidens senaste 
skede. Enbart beslaget, den gotiska minuskeln, kan möjligen ha nått lapparna redan under 
1400-talets förra del med hänsyn till förekomsten av cistercienserkloster i Trondheimsfjorden. 
Allt detta förblir blott vaga antaganden. Däremot håller jag för i hög grad sannolikt att under 
2400-talets senare del —1500-talets början var maljan av typ i känd på lapskt område, ty vid 
den tiden var handelskontakten mellan nordnorska invånare och lappar synnerligen livlig 
(se Kap. VI). 

Till samma grupp av maljor — ehuru ej ornamental samhörighet råder — vill jag hänföra 
de S-maljor, som finnas på en lapsk brudkrona (fig. so). Kronan består av fyra remsor rött 
kläde korslagda över näverremsor, som bilda stommen i bågarna. En pårynkad, vit spets är 
fäst nedtill på kronan. Spetsen är en s. k. lagniett-vävd spets, tillverkad sannolikt under 1700-
talets slut — i 800-talets början.' På kronan äro fastsydda 17 st. silversmycken, vilka äro av 
maljtyp, och delvis förgyllda. Förutom S-maljor förekomma runda prydnadsmaljor hörande 
till lapska maljorna, typ iv. Kronan krönes av en hängknapp av typ iv. S-maljorna äro, så 
vitt jag funnit, sällsynta inom lapskt silvermaterial. Krönta S-maljor återfinnas emellertid i ett 
fåtal exemplar i norskt dräktsilvermaterial (jfr Berge, a. a., Pl. XXXI: 5, 3). Berge benämner 
dem »krönta Kristus-monogram» (Berge, a. a., sp. 41i). Benämningen, som antyder ett sakralt 
samband, torde ha sin riktighet, ty uti Gudhemsklostrets rika fyndbestånd ingår även ett krönt 
S-beslag2  (fig. s i). Detta Gudhemsbeslags S torde vara en ornamental symbol som möjligen 
åsyftar Salvator — Kristus (Berge, a. a., sp. 411). Detta beslag dateras till äldst i300-talet.3  

S-maljans förekomst parallellt, ehuru sparsamt, med Maria-monogrammet bestyrker enligt 
min mening den ovan framförda åsikten att malja typ 1 med krönt gotisk minuskel har sitt 
stilursprung i en sakral miljö och då troligast i cistercienserklostrens miljö, och ytterst torde 
maljan med sakralt monogram höra hemma i en västeuropeisk kulturkrets. 

Malja tt 
Maljan typ ii (fig. 37 och 38) är sannolikt en kraftigt utförd stilisering av typ i. Påståendet 

grundar sig dels på stilmässiga, dels på kompositionella överväganden. Således kan man å ena 
sidan konstatera att minuskeln och kronan fortfarande finnas kvar, medan å andra sidan den 
axiala förskjutningen nu är borta. Den lätt stiliserade minuskeln har anbringats symmetriskt 
på ringen (jfr fig. 37), vilket också gör maljtypen bättre lämpad såsom prydnadsrnalja. 
Emellertid är snörmaljefunktionen ännu ej helt utplånad på typ ii. Man kan på vissa maljor 
tydligt iaktta, huru minuskeln på ena sidan (jfr fig. 37) getts en lätt konkav form, vilket torde 
underlätta ett eventuellt snörarrangemang. Fig. 38 visar den slutliga stiliseringen av den gotiska 
minuskeln. Den sirligt utformade bokstaven på fig. 36 har här (fig. 38) förgrovats och för- 

1  Denna upplysning har jag docent Anna-Maja NyMn att tacka för. 
2  SHM 23950: 1929 : 803. 

För dateringen ber jag att få tacka fil. lic. Rune Norberg. 
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Fig. 50. Fig. 5i. 

Fig. 50. Lapsk brudkrona. Kronan består av fyra remsor rött kläde, som äro korslagda över en stomme 
av näverremsor. En vit lagniettvävd spets har fästs nedtill. En dylik spets dateras till I700-talets slut—
aoo-talets början. På kronan äro sjutton silversmycken fastsydda. En jämtrådsställning har senare (1936) 
tillkommit under den förtorkade nävern. Smyckena äro maljor av typ v, dvs, rena prydnadsmaljor. 
Kronan krönes av en rund, slät hängknapp (Typ iv). Från Karesuando socken. Nb.m. 2568. Foto Nb.m. 
D 617, H 530. 
Fig. 51. Ett krönt S-format beslag av metall har upphittats bland de medeltida klosterfynden från Gud-
hem i Västergötland. Dateras till äldst 1300. S. H. M. 23950, 1929:803. Foto ATA. 

vanskats, ehuru »kronans» hål och minuskelns staplar ännu äro urskiljbara. Denna maljtyp 
(fig. 38) är utan tvekan ur kronologisk synpunkt den sist tillkomna, beroende bl. a. därpå, att 
den ej är gjuten, utan utklippt ur förgyllt silverbleck, men framför allt på att den ingraverats 
med omisskännlig lapsk ornamentik, i detta fall hornsnideriets ständigt återkommande 
sicksacklinjer, som överförts på silvermaterialet av guldsmeden. Här möta vi för första gången 
i silverbeståndet ett utslag av lapskt konstkynne. Jag håller för troligt att förebilden till fig. 38 
är en tidigare i ben utförd malja, vilken av sin lapske tillverkare försetts med denna folkgrupps 
säregna ornamentik. Benmaljan har därefter lämnats till guldsmeden, som kopierat den i silver. 

Redan Klein' har beträffande silverskedarna (se även kap. Skedarna) påvisat att en ornamen-
tal växelverkan kan iakttas mellan nordiska guldsmeder och lapska hornslöjdare på så sätt, att 
exempelvis en ursprungligen nordisk barocksked av silver översattes i ben av lapparna. Därvid 
framställdes silverskedens plastiskt utformade barockornament, av naturliga tekniska skäl vid 
överföringen till benmaterialet, i så att säga ett plan. Benskeden försågs tillika med den karak-
teristiska lapska inristade ornamentiken. Slutligen fördes denna bensked, en typisk lapsk 

1  Klein, Lapsk hornslöjd och nordiskt silversmide, 1922, S. 65 1T. 
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hantverksprodukt, till silversmeden och denne kopierade i sin tur benskeden i silver. Av silver-
skedarnas stämplar att döma har lapparnas uppskattning av den egna hornslöjdsproduktionen 
fått ett mer konkret uttryck under 1700-talets första årtionen (se avsnittet om Skedarna). 

Med hänsyn till ovanstående torde det vara troligt att ovannämnda silvermalja (fig. 38), som 
uppvisar en lapsk ornamentik, har framställts först efter 1700. Maljan saknar emellertid stämplar 
och antagandet kan således inte bekräftas. I det hela kan sägas att även typ ii— i likhet med 
typ i — nått lapparna från västnordiskt område. 

Det är sällsamt att se, huru dagens unga samekvinna ännu nyttjar maljan av typ n såsom 
dominerande smycke framtill på den över axlarna lagda sidenhalsduken, vilken i vår tid 
ersätter den nu alltmer sällsynta silverkragen. Einar Wallquists teckning (fig. 45) utförd år 
1956 åskådliggör på ett markant sätt den stilkonservatism, som utmärker den lapska kultur-
kretsen. Smyckeformer med rötter i det katolska tidevarvet leva med oförminskad styrka kvar 
bland de moderna samerna. Teckningen visar också huru följsamt och smidigt den sannolikt 
ärvda silvermaljan anpassats efter den nuvarande kvinnodräktens krav. Maljsmycket har nu-
mera ej enbart en prydande utan framför allt en hopfästande funktion. Maljan har i våra dagar 
apterats till brosch. 

Malja in 
Denna maljtyp av förgyllt silver, erinrande om ett rutat galler, och anbringad på en rund 

ring är oftast gjuten (fig. 39 a, b). Maljtypen är mycket talrikt förekommande i materialet. 
Huruvida den är att anse såsom en hårt driven stilisering av typ i är svårt att avgöra. I varje fall 
håller jag inte för troligt, att typ ni är guldsmedens utformning av en lapsk konsthantverkares 
förebild i ben, analogt med typ ii b (fig. 38), därtill är maljan av typ in alltför perforerad. Det 
glesa gallret vore ur teknisk synpunkt närmast omöjligt att skära ut ur det sköra benmaterialet. 
Maljtyp ni är ej känd utanför lapparnas krets. Således saknas den i finskt, norskt och svenskt 
dräktsilvermaterial. 

Emellertid är det tänkbart på grund av den ornamentala släktskap, som malja in visar med 
malja i och n, att hänföra den förstnämnda till västnordiskt tillverkningsområde. Tänkbart 
är att malja in utformats först under nyare tid, och måhända är den en stadsguldsmeds egen 
personligt utförda stilisering av typ n. Såvitt jag funnit vid förfrågningar hos norrbottniska 
guldsmeder tillverkas ej dylika maljor av typ III i våra dagar. 

Malja iv 
Maljan av typ iv är av förgyllt silver och alltid gjuten. Dess ornamentala formgivning erinrar 

om parvis sammanställda, krönta dubbelåttor (fig. 40). Typ iv är till skillnad från de övriga 
maljorna i sina ytterkonturer fyrsidig och ej anbringad på en rund ring. Maljans uppgift är att 
vara en prydnadsmalja och den bär oftast hängen i form av en gotisk krönt minuskel eller små 
korsfigurer (fig. 40, 41). 

Emellertid är det ej ovanligt att på silverkragarna finna parvis anbringade maljor av typ iv, 
försedda med respektive hyska och hake. Dessa äro då att uppfatta såsom maljspännen (fig. 41 a, 
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b, c). Maljtyp iv är, såvitt man nu vet, helt okänd inom svenskt, norskt och finskt dräktsilver-
material från nyare tid. 

Maljtypens tekniska utförande, det alltid gjutna arbetet, dess hängen i form av en gotisk 
minuskel, dess förekomst blott hos de stilkonservativa lapparna — allt detta talar för att 
här har bevarats en malja av synnerligen intressant och ålderdomligt stilursprung. Motivet 
»dubbelåttan» förekommer som en dekorativ detalj även på ett enda norskt »beltehekte» 
(Berge, a. a., Pl. XX: 8). För övrigt saknas »dubbelåttan» i det nordiska smyckematerialet, 
såvitt jag kunnat finna vid min granskning av de nordiska museernas smyckesilver. När man 
ser »dubbelåttans» liksom djurlikt hopslingrade linjer, associerar man den gärna till de got-
ländska bildstenarnas närbesläktade »dubbelåttor». Vi finna på bildstenarna Alskog Tjängvide I 
och Ardre VIII' ett flertal dylika åttaliknande figurer på den kantbård, som löper runt stenens 
ytterkant. Om dessa motiv och deras troliga stilursprung skriver Lindqvist följande: »Einen 
ganz anderen Ursprung mässen wir indessen fiir ein anderes Muster suchen, das ebenfalls 
in den Randborten auf allen drei zur Tjängvidegruppe gerechneten Monumenten auftritt: 
die — grob gesehen — einer 8 gleichende Figur. Wenn diese richtig klar ausgebildet ist, wie 
auf dem Tjängvidestein unten rechts, scheint sie als ein Bandtier gedeutet werden zu können, 
dass derart verdreht ist, dass sein mit kurzem Nackenband versehener Kopf sich in der 
einen, sein auf einem kurzen Bein sitzender Fuss in der anderen Schlinge befindet, die den 
'Körper' bildet 	Vermutlich hat man dieses neue Motiv am ehesten der angelsächsischen 
oder einer anderen auf den britischen Inseln bliihenden Kunst entlehnt.»2  »Dubbelåttor» vilka 
ur ornamental synpunkt helt svara mot vårt lapska spänne, återfinnas även i iriska illuminerade 
manuskript från 700-talet och början av 800-talet. Evangelariet St. Gall Gospels uppvisar bl. a. 
dylika »dubbelåttor», vilka nyttjas —analogt med Ardrestenen — i inramande syfte runt en 
bildframställning av evangelisten Matteus.3  

S:t Patriks handklocka förfärdigad 1091-1105 uppvisar ävenså dessa karakteristiska dubbel-
åttor.4  

Emellertid är det av vikt i sammanhanget att även kunna peka på nordiska tidigmedeltida 
mellanled, som kunna utgöra en tänkbar förbindelselänk mellan det vikingatida materialet av 
»dubbelåttor» och de sentida lapska ornamentala motsvarigheterna. 

Jag vill här fästa uppmärksamheten vid ett lapskt spänne av häkttyp, vars tvenne spänne-
delar består av dylika »dubbelåttor» (fig. 52a). Spännet med en längd av 6,7 cm är det enda i 
sitt slag i föreliggande material. Det uppvisar inga stämplar. Föremålet ingår i den Strömska 
silversamlingen. Intressant är att jämföra sagda lapska spänne (fig. 52 a) med ett smyckebeslag 
(fig. 52 b) från i i oo-talet ingående i Hjortsbergafyndet (S.H.M. Inv. nr 3491) från Blekinge. 
Hjortsbergabeslagets ornamentala utformning synes mig bliva det naturliga resultatet av en 
medvetet genomförd stilisering av vikingatidens härovan beskrivna åttaformigt hoprullade 
djur (se citat Lindqvist). Blekingebeslagets och det lapska spännets dubbelåttor uppvisa så 

1  Lindqvist, Gotlands Bildsteine, x,194i, fig. 137, 139. 
2  Lindqvist, a. a., x, 1941, s. 120. 

Henry, Early christian Irish art, 1955,Pi. 43, 41; Se även »Book of Lindisfame» i o. a. a., Pl. 22. 
4  Arbman—Stenberger, Vikingar i västerled, 1935, S. 117. 
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påfallande stilanalogier, att det är rimligt att antaga, att deras stilursprung torde komma ur ett 
gemensamt stilutflöde. Med hänsyn till vad Lindqvist ovan anfört beträffande de åttaliknande 
figurerna på de gotländska bildstenarna och deras troligen insulära stilursprung och med 
hänsyn till att dylika åttaliknande figurer till våra dagar överlevt, såvitt jag vet, företrädesvis 
på lapskt område, är det knappast för djärvt att antaga, att stilursprunget till Hjortsberga-
beslaget liksom till det lapska spännet på fig. 52a snarast är att söka på insulärt område. 

Det lapska spännet torde med största sannolikhet ha haft tidigmedeltida förebilder av väst-
nordisk tillverkning. Ifrågavarande spännes mönster torde sammanhänga med en långt driven 
stilretardering av sannolikt insulära ornament, vilka brukats företrädesvis på västnordiskt 
område under medeltiden och därifrån nått lapparna, kanske redan under senare delen av 
medeltiden. 

Möjligen äro de ursprungliga beslagen av denna typ »dubbelåttor att anse såsom Bergens-
arbeten. Under i i oo- och i zoo-talen stod nämligen Bergen i livlig förbindelse med England. 
Ekonomiskt och kulturellt ägde detta stor betydelse. 

Engelska guldsmedsarbeten omnämnas flera gånger i medeltida norska källor från denna tid. 
Således omtalas, att då den norske konungen Inge dog 1217, offrades till hans själamässa 
ett guldkar, som Inge fått av konung Johan av England.' 1222 sände Henrik III av England 
ett bälte, ett spänne och en ring till den norske hövdingen Skule jar1.2  

Det finns sålunda vissa fakta, som kunna sägas tala för att engelskt guldsmide varit känt i 
Norge under Sverre-ättens tid och under sådana omständigheter vågar man säkerligen antaga, 
att även insulära stildetaljer kunnat påverka norsk smideskonst, detaljer, vilka sedermera retar-
derat hos de stilkonservativa samerna. 

Malja v 
Maljan av typ v är rund, gjuten och att uppfatta enbart såsom prydnadsmalja (fig. 42). Det 

ornamentala motivet återger sannolikt ett stiliserat bladverk. (Jfr även med maljorna i Före-
målskatalogen.) Typen är ej talrikt förekommande i det lapska silvermaterialet. Närbesläktade 
maljtyper finnas i norskt material. 3  Berge anser, att de bladverksprydda maljorna inom norskt 
bondesilver till en början äro präglade av gotikens mer återhållsamma växtlinjer för att seder-
mera få renässansens svällande bladverkskonturer, vilka slutligen smälta ihop till otydliga 
mönster på grund av det tekniska skeendet vid stöpning (Berge, a. a., sp. 417). Den lapska 
maljan på fig. 42 torde höra till de av stöpningen omformade bladverksmaljorna. Man kunde 
förmoda — ej utan skäl — att denna malja är ett arbete av en bondesmed. 4  Sådana funnos på 
norska sidan, och dessa eftergjorde ofta stadsguldsmedernas smyckearbeten, ehuru kopiorna 
oftast fingo ett klumpigare utförande och sällan höllo lagstadgad silverhalt. Dessa bondesmeder 
stämplade av lätt förklarliga skäl sällan sina arbeten. Emellertid är det knappast troligt att 

Bugge, Handelen mellem England og Norge, 1898, s. 19. 
2 DN, 29, 141. 
3  Berge, a. a., 1925, PI. XXX: ix, 14- 

Berge, a. a., 1925, kap. IV. 
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Fig. 52 a. Fig. 52 b. 

Fig. 52a. Häktspänne av silver. Stämplar saknas. Strömska samlingen. N. M. ark. L. A. 77i. Foto 
N. M. 324 L.j. Kat. nr 156. 
Fig. 52b. Beslag av metall från Hjortsberga, Blekinge. Dateras till Iioo-talet. S. H. M. 3491. Foto ATA. 

fig. 42 är ett verk av en bondesmed, ty prydnadsbeslaget är anbringat på en »skruvtråd». Berge 
anför om denna trådtekniska detalj följande: »Bysylvsmeden brukar mykje skruvetraad istaden-
for tvinnetraad; men ikkje bondesylvsmeden.» (Berge, a. a., sp. 8z.) 

Malja v torde ha inkommit till lapskt område från västnordiskt område, måhända redan 
under I500-talet med hänsyn till de renässansmässiga bladverksformerna. Emellertid är det 
även tänkbart att dessa runda prydnadsmaljor redan på ett tidigt stadium kunde ha tillverkats 
av guldsmeder, boende i de på i 600-talet uppväxande kuststäderna vid Bottniska viken, såsom 
Luleå, Piteå och Umeå. Runda prydnadsmaljor ha tillverkats bl. a. av guldsmeden Ström-
berg, verksam i Haparanda vid x800-talets slut, vilket meddelats mig av nämnde guldsmeds 
lärling, guldsmed Laittinen, f. 1867, Haparanda. 

SPÄNNET 

1pL ruohkkg 
1pN roak i ke (gol' le-roak i  ke el. sil l  bii-roak l  ke) 

Med spänne avses här nedan ett smycke bestående av tvenne delar, där den ena spännhalvan 
hakas fast i den andra. (Jfr fig. 54-59.) Enligt nordlapskt språkbruk benämnes den ena hyskan, 
honkrok — njiyyalik-roak Ike och den andra häktan, hankrok — vä(r)resroak r ke. 

Det lapska spännets uppgift har varit att fungera som smycke på silverkragen, analogt 
med maljspännet (jfr malja Iv, se fig. 3) och att hålla ihop kragens halsöppning. Det före-
kommer även såsom bältesspänne (fig. 53 a).1 våra dagar då den lapska kvinnans silverkrage 
praktiskt taget är helt ur bruk nyttjas spännet bl. a. på männens kolt, placerat strax under 
ståndkragen för att sammanhålla den nu mycket djupa koltöppningen (jfr Manker, a. a., 1947, 
fig. Ii, s. 283). Spännets längd varierar från 4 cm till 14 cm. 

Det lapska spännematerialet, bestående av 50 lösa spännen (här medräknas således ej det 
stora antal spännen, som finnas fastsydda på silverkragarna) visar följande geografiska sprid-
ning (jfr även med det kartografiska materialet). 
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Fig. 53a. Häktspänne av silver, 
typ i, som här nyttjas såsom 
bältesspänne. Från Sorsele sn i 
Västerbottens lappmark. V. L.M . 
718. Foto V. L. M. Kat. nr 123. 

Nordnorge 	to 
Finska lappmarken i. 
Lule lappmark } s Torne lappmark 
Pite lappmark 	6 
Ume lappmark 	5 

so 

Spännematerialet är, som synes, relativt jämnt fördelat över samtliga lappmarker, vilket 
sannolikt hör samman med att spännet har varit och alltjämt är ett allmänt förekommande 
smycke i den lapska dräkten. Lule och Torne lappmarker ha i ovanstående uppställning 
sammandragits till ett lappmarksområde. Detta beror på att samtliga dessa 15 spännen härröra 
från ursprungligen två privata samlingar, nämligen dels från f. d. landsfiskal Erland Ströms 
i Jokkmokk, dels från lappfogde Erik Holms i Luleå samling. Mera sällan finnas exakta här-
komstuppgifter knutna till privata samlingskollektioner. Vi veta dock, att både Ström och Holm 
insamlade föremål företrädesvis från lulelapskt område, men även från tornelapskt, då möjlig-
het därtill erbjöds. 

Beträffande dateringen av spännematerialet kan konstateras att de äldsta av stämplar daterade 
spänneformerna tillhöra I700-talet. En ofta förekommande stämpel är EM, sannolikt avseende 
Engelbreth Knudsen Medier, verksam i Trondheim 1771-1812 (jfr Föremålskatalogen: 
Pl. i: i a, Pl. 1: 2). Piteå-guldsmeden Johan Westerberg, verksam under åren 1807-1829, har 
likaledes tillverkat åtskilliga spännen för lapsk kundkrets (jfr Föremålskatalogen: Pl. i: io, 
Pi 	12). Det stora flertalet lapska spännen äro emellertid 	ej stämplade. 

Ordet spänne kan i nordiskt språkbruk hänsyfta på en mångfald olika hopfästande smycke-
former. Berge har i sin historik över spännet vidrört den begreppsförvirring, som råder på 
området, och fastslår därvid, att, ehuru ord som sölja och spänne i litteraturen brukas urskilj-
ningslöst för olika spänneformer, ordet spenne likväl inom norskt folkmål alltid avsett sådant 
dräktsilver, som häktas ihop (Berge, a. a., sp. 448). 
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Fig. 53b, c. Brosch av silver, 
som i vår tid nyttjats av en same-
kvinna i Arjepluog lappmark. 
Tillhör E. Wallquist, Arjepluog. 
Foto Sune Jonsson. 

Ett mycket intressant språkligt material rörande fornnordiska och medeltida spänneformer 
föreligger otvivelaktigt i Falks Altwestnordische Kleiderkunde. Utan anspråk på fullständighet 
skulle jag i det följande vilja säga några ord om de av Falk behandlade spännetyperna, varvid 
min avsikt i främsta rummet är att ställa dem i relation till numera tillgängligt arkeologiskt 
material. Härigenom vinnes också en mer konkret bakgrund till vårt lapska material. 

Falk' noterar om spenni följande: »spenni bezeichnet ... eine aus zwei runden Platten (mit 
Haken und Öse) bestehende Spange, vgl. DN. V, 451: svartr kyrtill meö xv små forgyha silfr-
knöpa ok III par spenni blci kcipa me6 VI par spenni». Sannolikt avses med spennii Falks citat 
en form av maljspänne ungefär motsvarande lapskt spänne typ ii (fig. 56 a, b). Berge (a. a., 
sp. 448) anför, att han inte funnit ordet spenni i den norsk—isländska litteraturen; först i I400-

talets norska handlingar (jfr Falks citat ovan från 1434!) dyker ordet upp. Falk omtalar även 
spenz/ och säger härom: »Spenz/, aschwed. spänsl (ärmaspänzl, ärmaspännilse, vgl. ags. spennels 
»fibula») muss ebenfalls zweiteilig geswesen sein, da das Wort ein plurale tantum ist: vgl. DN.I, 
253: tvenn spenzl ögyld er standa fimm ertogar» (a. a., s. 87). Med spenz/ torde sannolikt avses 
ett slags remsölja med torn och tillhörande rem. I fsv tycks emellertid spensze/ även betyda 
»häkta» enligt ett belägg från år 1346 (lat. tenaculum).2  Berge anför (a. a., sp. 448), att ordet 
spens/, som i Norge brukas nord- och västanfjälls, hänger ihop med spänne och att det enligt 
Aasen3  har betydelsen »Fxstebaand, Stroppe til at omspxnde eller fxste med». Ross4  antecknar 

Falk, a. a., 1919, s. 87. 
2  Hildebrand, a. a., 2, S. 386. 
3  Aasen, Norsk Ordbog, 1873, s. 734. 
4  Ross, Norsk Ordbog, 5895, s. 976. 
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Fig. 54. Spänne av förgyllt silver 
med vidhängande gotiska 'm' 
och 	Ave-Maria—monogram. 
Typ i. Från Västerbottens 
lappmark. N. M. 100.939: a, b. 
Foto N. M. 15 q. a. a. Kat. nr 
125. 

för samma ord betydelsen »Rem(mer) med Spande(r) ...». Emellertid nämner Falkl även ett 
annat slags dräktspänne, nämligen »nesti (nisti, nist), womit die Kleider auf der Brust zusam-
mengeheftet wurden». Här anför Falk ett citat ur Laxdolasagan Kap. 75, som är synnerligen 
intressant: Halldörr haf öi samaa skikkju ok d nist lQng =Halldor hade en hophäktad mantel 
och på den ett långt sammanhållande spänne (med krok) (översättningen av sam& i an-
slutning till E. Ö. Sveinsson, fslenzk Fornrit V, 1934, s. 219 not 2). 

I sam& (av verbet semja) ligger förmodligen — med E. Ö. Sveinsson a.st. — betydelsen 
'hopkrokad', 'hophäktad', och ej med K. Kålund (Arkiv för nord. filol. 9, 1893, s. 89) bety-
delsen 'hopsömmad', eller — som Kålun d uttrycker det — »sammenholdt ved en syning». 
Skikkja var en slängkappa eller mantel som kastades över axlarna. 

Uttrycket nist leng ger oss en anvisning om ifrågavarande spännetyps form, nämligen att 
det är långt, närmast avlångt, i varje fall är spännet ej runt. I norska dialekter finns också 
ordet betygat i formen neste. Aasen översätter det med »et Spande, en Malle eller Hagte i 
Klader» och anger det från Telemarken och Voss.2  Torp' anför följande: »neste, n. (spande, 
hegte i klar, Vo Tel), gno. isl. nist, nisti n krok, hegte, gsv. (gutn.) nast hegte, a.da. nest(e) 
spande». 

Av det språkliga materialet att döma är sålunda nist ett häktspänne och till formen närmast 
påminnande om en krok. Till typen grundväsentligt olika häktspännet är fibulan med hop-
knäppande nål. Den förhistoriska fibulan motsvarar, skulle man kunna säga, våra dagars 
säkerhetsnål. Bronsåldern uppvisar en serie av dylika »säkerhetsnålar» vilka sedermera ut-
smyckas med dekorativa ändplattor av allt mer växande storlek 4  och i synnerhet under vikinga-
tid och medeltid uppstå praktfulla spännen av fibulatyp. 

Det lulelapska ordet för spänne är ruohkkå vilket betyder hake, krok, häkta (i kläder).2  
Såvitt jag hittills kunnat finna har fibulaspännet — i varje fall ej under nyare tid — brukats 
inom lapskt silverbestånd. Först i vårt århundrade har spännet med hopknäppande nål trängt 
in i den lapska dräkten, ehuru i mycket sparsam omfattning (fig. 53 b). Sammanfattningsvis 

1  Falk, a. a., 1919, s. 86. 
2  Aasen, a. a., 1873,5.534. 
3  Torp, Nysvensk etymologisk ordbok, 1919, S. 456. 
4  Se här bildmaterialet hos Holmquist, a. a., 1949, fig. iii, samt Almgren, Studien iiber nordeuropäische Fibel-

formen, 1897. 
5  Grundström, Lulelapsk ordbok, 2, 1948-50, S. 872. 
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kan konstateras att uti orden nist, spenni och ruohkld avspeglas en smyckeform, som alltid har 
en hophäktande funktion. 

Under förhistorisk tid voro spännen av häkttyp ej vanliga i Norden att döma av det fåtal 
fynd som gjorts. Från äldre järnålder i Norge finnas dock några exempel på rektangulära häkt-
spännen, som Norlund efter Dedekaml menar möjligen ha fastsytts på dräkten för att sam-
manhålla ärmslitsen vid armleden. 

Dessa här berörda norska förhistoriska häktspänneformerna äro funna med vävda textil-
rester liksom fastnitade vid spännet. Emellertid äro spännenas lägen i gravarna icke alltid på-
visbara varför det ej låter sig med bestämdhet avgöras var dessa häktspännetyper anbringats på 
dräkten (D edekam, a. a., s. 52). Smyckeformerna förekomma både i mans- och kvinnogra-
varna. Emellertid tyda vissa fynd (Sotved, Solum samt Snartemo) på att denna häktspänneform 
även nyttjats för att sammanhålla något plagg i brösthöjd. I fyndet från Sotved, Solum låg 
häktspännet i odisputabel närhet av bröstspännet. Det anses troligt att häktspännets funktion 
har varit att sammanhålla en mantel eller en djup halsöppning (o. a. a., s. 5o). Emellertid 
synas häktspännen inte ha varit gouterade under vikingatid att döma av bristen på dylika fynd. 

Först med gotiken torde häktspännen ha blivit mer allmänt förekommande i dräkten och ha då 
som Svensson anfört2 till en början sannolikt nyttjats såsom hopfästande spänne på den över 
axlarna lagda kappan. Den sålunda burna kappan eller manteln fanns även under vikingatiden, 
ja, redan under folkvandringstiden och tidigare. Tacitus omtalar bl. a. att germanerna nyttja 
»en mantel sammanhållen av ett spänne eller, om sådant saknas, av en tagg».3 Under vikingatid 
torde sådana smycken som ovala spännbucklor, dosspännen och dubbelarmade spänneformer 
haft en i dräkten sammanhållande funktion. Emellertid utträngas under medeltiden av allt 
att döma dessa förhistoriska spänneformer bl. a. av häktsmycket. Att häktspännen förekomma 
relativt rikligt under gotiken bekräftas bl. a. av det tidigare omtalade arkeologiska fyndet från 
Amunde, Burs socken på Gotland (fig. 68), daterat till 'zoo-talets slut — I300-talets början.4  

Dessa medeltida gotländska spännen av häkttyp ha uppmärksammats av bl. a. Norlund 
(a. a., 1941, s. 64). Denne skriver om deras troliga användning följande: »Isar er der dog 
Grund tu l at navne de ganske smaa Haver, sadvanlig af Solv, som i I300-Aarene brugtes 
tu l at lukke de snavre Dragter i Livet, og Kvinderne har sikkert ogsaa anvendt dem paa /Er-
merne. De har siddet tt og maa vare brugt i stort Tal, Formerne er meget pyntelige, de har 
ofte heraldisk Karakter med et Vaabenskjold mellem oprejste Lover». 

Jag anser det föga troligt, att nämnda häktspännen, vilkas längd varierar från 3,6 cm och 
upp till 4,5 cm skulle ha nyttjats såsom häktor på ärmen. Av praktiska skäl kunna dessa spännen 
omöjligen ha använts på ärmen, ty vid varje armrörelse skulle den grunda haken ha glidit ur 

Norlund, a. a., 194z, s. 64, fig. 65 not 117; Rygh, Norske Oldsager, 1885, fig. 268. Se även Dedekam, To 
tekstilfund fra folkevandringstiden 1924-1925, S. 1-57; Shetelig, Vestlandske graver fra Jemalderen, 1912,s. 112, 
fig. 225. 

2  S. Svensson, Förhistoriska och medeltida traditioner i nordisk bondedräkt, 1941, S. 150. 
3  Tacitus, Germania, 1960, s. 57. 
4  af Ugglas, a. a., 1938, s. 134. 
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Fig. 55 a. 

Fig. 55 d. Fig. 55 b. 

Fig. 55a. Spänne av förgyllt silver. Typ i. Jfr den gjutna knappen på spännets mitt med motsvarande 
knapp på fig. 55b! Strömska samlingen. N. M. ark. L. A. 771. Foto N. M. 324 L.o. Kat. nr I In 
Fig. 55b. Medeltida häktspännen av förgyllt silver bestående av treflikiga blad, vilkas delar förenas av en 
kula, uppbyggda av rader av filigranringar. L. 4,5 cm. Funna i Burs sn, Gotland och daterad till 1200-
talets slut—I300-talets början. S. H. M. 2485: 37. Foto ATA. 
Fig. 55d. Den på lapska häktspännen så vanliga mittknappen återkommer i övrigt nordiskt dräktsilver-
material såsom en självständig spänneform av häkttyp. Fig. 55d är ett fynd från Bunge sn, Gotland och 
dateras till '50o-talets första årtionden. S. H. M. 6347. Foto ATA. 

hyskan. För övrigt torde det varit både hindersamt och osmidigt för bärarinnan att på ärmens 
undersida ha en rad dylika stela metallspännen. 1 Det rimliga torde väl vara, att man såsom 
ärmspänne vid handleden nyttjat ett litet remspänne således en sölja med torn, varigenom 
träddes en rem, vilken tillfredsställande drog åt ärmens vidd vid handloven. 

Ett sådant ärmspänne skulle också fornvästnordiskt spenzl (se Falk ovan) kunna syfta på 
liksom även norska dialektens spens/, vilket senare ord efter Aasen och Ross just har betydelsen 
remsölja. 

Att spännen av häkttyp uppleva en särskilt rik blomstring under gotiken, vilket det fylliga 
fyndmaterialet från medeltiden antyder, torde höra samman med att den kvinnliga klädnaden 
vid denna tid sannolikt får en markerat uppslitsad barmöppning, en dräktdetalj som kräver 
smycken av hophäktande typ. Deras funktion är att ge livet den snäva kontur som modet då 
föreskrev. Men troligt är också, att häktspännen under medeltiden framförallt nyttjas för att 
sammanhålla den över axlarna lagda kappan. Då det i lapskt dräktskick ej förekommer något 
dylikt mantelplagg, placerades således spännen av häkttyp på silverkragen. Den lapska silver- 

1  af Ugglas, a. a., 1936, S. 14, samt Pl. VII, Amunde. Jfr här angivna mått! 
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Fig. 55c. Förgyllt silverspänne 
motsvarande lapskt spänne typ i. 
Funnen i Hjortshög nr 3, Kropp 
sn, Skåne. Daterad till omkring 
1500. S. H. M. 201.88. Foto 
ÅTA. 

kragen, försedd med en djup halsöppning och tillverkad av stadigt ylletyg, är med sin mångfald 
av spännen ett skolexempel på den lämpliga bakgrunden för spännen av hophäktande typ. 

Från nyare tid omtalar Olaus Magnus,1  att den svenska kvinnan äger en rik smyckeutstyrsel 
och omnämner särskilt de unga tärnornas bröstspännen. Emellertid är det omöjligt att avgöra 
om ifrågavarande spännen äro av fibula- eller häkttyp. Samma oklarhet beträffande smycke-
formernas utseende och funktion råder hos Hylten-Cavallius,2  vilken radar upp namnen på 
olika spännetyper, omnämnda i äldre domböcker, såsom upplöta-spänne, tröje-spänne, kjortla-
spänne och kåpe-spänne, utan att någon närmare förklaring står läsaren till buds. I förbigående 
kan påpekas att ordet kaapespenne återfinnes hos Berge jämte en avbildning av denna spänne-
typ, som visar att den är av häkttyp (jfr Berge, a. a., Pl. XXXII: 8). Detta norska spänne har 
anmärkningsvärda ornamentala likheter med de ovan omnämnda medeltida »heraldiska» spänne-
typerna från Amunde (se af Ugglas, a. a., 1936, Pl. VII, Amunde). 

Beträffande skånska spännen har Svensson gjort analoga erfarenheter med hänsyn till tröje-
spännenas utseende. Bouppteckningsmaterialet har nämligen föga att säga därom. »Förgyllt 
silver omtalas, och även skiljes mellan stora och små spännen. Mera sällan förekomma spännen, 
som äro avlånga» (Svensson, a. a., 1935, s. 77). Vanliga äro i Skåne runda och hjärtformade 
spännen. Sigfrid Svensson har med rätta framhållit att man, trots den hos Olaus Magnus 
förekommande uppgiften om silverrikedom på hans tid i Göta- och Svealand och trots Hylten—
Cavallii notiser ur äldre domböcker om olika silversmycken i Småland, icke är berättigad att 
antaga att silverprydnader funnits i samma utsträckning i allmogedräkten norrut som i Skåne, 
där dräktsilvret in i sen tid varit anmärkningsvärt rikligt förekommande. Tydligare spår 
härav borde då ha bevarats. Silversmycken i form av spännen och maljor förekomma t. ex. 
ej i domböcker för i 600-talets första hälft från Uppland, påpekar Svensson, men väl i de 
motsvarande från de då norska landskapen, Jämtland och Härjedalen. Saknaden av speciellt 
tröjspännen norrut, dvs. spännen av häktkaraktär, skulle enligt Svensson bl. a. kunna förklaras 
av att den öppna tröjan där kommit så sent i bruk, att dräktsilvret i borgerlig klädsel hunnit 
ändra karaktär.3  

1  Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken, Bd 2, 1912, S. 23. 
2  Hylten-Cavallius, a. a., 2, 1868, s. 252. 
3  S. Svensson, a. a., 1935, s. 79. Se även Jämtlands Domböcker, 1933, i , s. i, 89, (år 1623) »daatter 

Kierstenn skulle haffue ind paa For:e Klede i [sin] hiembgaffue 4 par Forgylltte Söllff moller ...» [Ordet måste 
6 —62103019 Flellstrdm 
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Fig. 56a. Spänne av silver, del-
vis förgyllt. Typ ii. Från 
Västerbottens lappmark. N. M. 
100.938: a, b. Foto N. M. Kat. 
nr 126. 

Dessa antaganden av Svensson synas accentuera av mig nedan gjorda iakttagelser 
att vissa av lapparnas spännen av häkttyp haft en markerat västnordisk—västsvensk—skånsk 
förankring. Till skillnad från det av allt att döma dräktsilverfattiga Uppsverige och mellersta 
Norrland finner man hos svenska, norska och finska lappar, en anmärkningsvärd rikedom av 
förgyllda silversmycken och framförallt av spännen av hophäktande typ. 

Anmärkningsvärt ur teknisk synpunkt är även, att det lapska spännet oftast består av gjutna 
föremålsdetaljer. Sålunda är till exempel spännets på mitten fastlödda halvkula oftast gjuten, 
ibland äro vissa figurala motiv som förekomma på en del spännetypers mittparti gjutna. Malj-
spänne iv av typ »dubbelåttor» är alltid gjutet. 

En annan smidesteknisk detalj av intresse i detta sammanhang är att lapska spännen så 
gott som alltid äro slagna arbeten. Med ett slaget guldsmedsarbete avses att föremålet har 
slagits för hand och ornamenten således utarbetats med handkraft. Just med avseende på 
denna tekniska detalj skilja sig lapska spännen markant från övrigt nordiskt material enligt 
vad jag funnit. Skånska och norska spänneformer av typ 1 framställas nämligen i regel endast 
av pressat silverbleck att döma av musealt material (se bildmaterialet hos Svensson, a. a., 
1947, S. ii, fig. 6, 7, 8. Obs! fig. 6 är det lapska spännet N.M. 100939, fig. 7 är från Skåne N.M. 
98362, fig. 8 är från Norge). 

Ett pressat guldsmidesarbete representerar en mer mekanisk teknik än ett slaget arbete. Med 
pressade arbeten avses att tunn plåt tvingas att antaga form eller mönster efter ett järn med 
graverade nedsänkningar. 

Bengtsson har beskrivit tekniken i sin ursprungliga form på följande sätt: »Tunn silverplåt, 
ju lödigare desto bättre, lägges över stansen, som vilar mot ett fast underlag. Ett stycke bly 
lägges över plåten och med en tung hammare slår man på blyet, så att detta tvingar plåten att 
tränga in i det nedgraverade mönstrets alla fördjupningar.»1  

här betyda silvermaljor enligt min mening och ej »silverbäcken, silverskålar», som angives i a. a., Ordförklaringar.] 
— »Jt Söllff Kiede Veiiger till 4 daller» ... »it Huid söllffbeltte Veiigett 23 Lod for xij daller». — Se äv. S. 164 
»Söllffspänger»; Edling, Vendels sockens dombok 1615-1645, S. 101, »et förgylt bälte medh tampt Vthi; wogh 59 
Lodh tilhopa medh Remen. Doch affdrages ther fyre Loodh, blifr fördenskuldh ther af behållit —55.  Loodh, dedh 
och på bältet Noterat war». Se äv. a. a., s. 12 och S. 146. I Uppland förekommer således bältet under x 600-talets 
förra hälft, spännen och maljor lysa med sin frånvaro. 

1  B. Bengtsson, a. a., 3, 1944-45, S. 221. 
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Fig. 56b. Spänne av silver, del-
vis förgyllt. Typ ii. Från 
Fauske Salten, Nordnorge. 
E. M., Bergen. E 2841. Foto 
E. M. Kat. nr 83. 

Införandet av den s. k. skruvpressen medförde att pressade arbeten kunde framställas i större 
skala. Först under 1700-talets senare hälft börjar tekniken avsätta märkbara spår i guldsmides-
produktionen. Detta sker tydligast i allmogesmyckena". Bengtsson visar emellertid med bo-
uppteckningsmaterial från I500-talet, huru guldsmederna redan vid den tiden torde ha utfört 
allmogesmycken i denna teknik (Bengtsson, a. a., 1944-45, s. 222). 

Även det lapska dräktsilverbeståndet uppvisar silverföremål som framställts med den 
pressade metoden. I synnerhet äro lapparnas bältesbeslag utförda i denna teknik. Författa-
rinnan har av guldsmedsfirman Waltari i Haparanda (f. d. Strömbergs guldsmedja, känd för 
sin lappsilverproduktion) tillställts en dylik stans med ett ingraverat »tretorns»-motiv (fig. 66 a). 

Emellertid äro de lapska spänneformerna mera sällan pressade arbeten. De slagna spännena 
dominera inom lapskt silverbestånd. Detta är inte utan intresse. Ett slaget arbete representerar 
nämligen ett tekniskt förfaringssätt som är vida äldre än användandet av den mekaniska skruv-
pressen. Det förefaller således troligt, att slagna guldsmedsarbeten tidigt ha kommit in i 
lapskt dräktsilverbestånd och att de ha retarderat längre inom lapskt silver än inom övrigt 
nordiskt smyckebestånd. Denna omständighet antyder tillika, att samerna särskilt krävt av 
guldsmederna vid nybeställningar att få arbetet utfört i denna ålderdomliga teknik, ty under 
1700- och i 800-talen nyttja både norska och svenska guldsmeder företrädesvis den mindre 
arbetskrävande tekniken, den att pressa silverbleck över en stans vid smyckeframställningen. 
Varför ha nu lapparna föredragit slagna arbeten? Enligt min mening beror det på att ett slaget 
spänne med gjutna detaljer representerar en större lodvikt i silver än ett likformat pressat spänne. 
Ju mer lod silver ju värdefullare blir föremålet. Att de slagna arbetena äro betydligt tyngre 
än de pressade kan envar själv förvissa sig om. Redan i Inga Oriwans uppbördsförteckning 
torde vi möta dylika solida spännen av häkttyp. Där står bl. a. antecknat att »9 par Spenne och 
en sölie» väger »22 1/4 lodh». En sådan anmärkningsvärd mängd lod silver, fördelade på to 
föremål, talar för att i varje fall spänneformerna äro slagna arbeten. 

Då slagna spännen äro karakteristiska för lapsk kulturkrets och därmed en klar teknisk 
skillnad finnes mellan exempelvis norska och lapska spänneformer av typ i, talar denna differens 
för att dylika slagna spännen ursprungligen beställts av och varit avsedda att brukas av ett 
lapskt klientel. Med andra ord — de lapska spännena ha enligt min mening inte inköpts från 
norsk allmoge, vilken »avstått» dem till samerna därför att dylika spännen skulle kunna 
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Fig. 57. Fig. 58. 

Fig. 57. Spänne av förgyllt silver. Gjutet. Typ in. Strömska samlingen. N. M. ark. L. A. 771. Foto 
N. M. 324. L.o. Kat. nr 112. 
Fig. 58. Spänne av förgyllt silver. Typ III. Från Tärna sn, Västerbottens lappmark. V. L. M. 
3488: e, d. Foto V. L..M. Kat. nr 127. 

tänkas ha blivit omoderna hos den. Nej, samerna ha beställt dylika silverföremål direkt från 
guldsmeden. Den lapska beställningskretsen har tillika krävt att arbetet skulle utföras i en 
speciell ålderdomlig teknik och man har krävt, att få de former som av hävd funnits och brukats 
under århundraden inom deras starkt stilkonservativa krets. 

Självfallet bli spännen av pressat silverbleck betydligt billigare att utföra än ett slaget spänne 
bestående av delvis gjutna delar, något som fordrar gjutformar, provgjutning och därtill 
hörande komplicerat detaljarbete. 

Av ovanstående kan man också dra den slutsatsen, att ett så kvalificerat guldsmidesarbete 
som ett delvis gjutet spänne betingade en avsevärd summa i inköp. Smycket i och för sig 
representerade också inom den lapska kretsen ett överskjutande kapital, ett extra tillgodo-
havande (se Kap. V). Givetvis måste silversmyckets kvalité då vara den bästa tänkbara, vara av 
bestående värde. Ett gjutet och slaget guldsmidesarbete fyller också dessa önskemål och håller 
i århundraden samt ärves från generation till generation. 

Silverspännen i den lapska kvinnans dräkt omtalas redan på 1670-talet av prästen Tuderus, 
verksam i Kemi lappmark:' »Theras qwinfolk så gifta som ogifta bruka ena handa drächt 
samt kortlar ihop med tröijor sömmade med en klädes lapp baak isatt, öpna i bröstet med ... 
bäfwerskinn silfwer spännen och knappar omkring bräddarne beprydt.» Att citatet avser spän-
nen av häkttyp torde vara ställt utom tvivel. Bland bouppteckningar från de västerbottniska 
lappmarkerna, närmare bestämt Marsfjäll, omnämnas 1780 spännen under formen kröike. I 
bouppteckningen efter skattlappen Jan Hanssons hustru Margret Månsdotter uppräknas 
bl. a. »6 par silfwer kröike å z rix.»2  

Att dylika spännen emellertid voro i bruk på lapskt område redan vid I soo-talets slut fram-
går av den förut omtalade uppbördsförteckningen från år i 600 över Inga Oriwans silver, vari 
uppräknas bl. a.: »Sulier och spenner / om 16 lodh.» 

Tuderus, En kort underrättelse om the österbothniske lappar ..., Sv Lm 17: 6, 1905, s. zo. 
2  Laquist, a. a., 1947, S. 183. Se även Drake, Västerbottenslapparna 	1918, S. 176, Krukke= silverhäkta. 
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Fig. 59. Spänne av silver. Typ Iv. Spän-
net bär inskriptionen: AMAD 1841. 
Strömska samlingen. N. M. ark. L. A. 771. 
Foto N. M. 324 L.j. Kat. nr 113. 

Häktspännen och söljor med torn (se för de senare avsnittet om söljan) utgöra således 
två olika, klart utdifferentierade smycketyper på tornelapskt område redan vid 1500-talets 
slut. Huru spänneformerna sågo ut då, kunna vi inte veta med bestämdhet. Men ingenting 
talar emot att de voro av samma form och typ som i det här framlagda materialet. 

Följande spänneformer äro representerade i det lapska silverbeståndet: 

Spänne i, av förgyllt silver, med delvis gjutna beståndsdelar och bestående av i regel 
slagna rombformade spännedelar med respektive hyska och hake, förenade av en halv-
kula, vilken oftast är gjuten. Spännet är försett med vidhängande löv eller s. k. Ave 
Maria-monogram (fig. 54, 55 a). 

Spänne Ix , av förgyllt silver bestående av tvenne runda spännedelar med respektive hyska 
och hake, oftast förenade av ett figurmotiv. Figuren är oftast gjuten (fig. 56 a—b.). 

Spänne iii, av förgyllt silver och alltid gjutet. Spännedelarna äro bladformade, försedda 
med respektive hyska och hake (fig. 57, 58). 

Spänne iv, tillverkat av silverbleck, och som regel bladformat (fig. 59) samt försett med 
hyska och hake. 
Samtliga typer ha hål för fastsyning. 

Spänne i 
Spänne i är av förgyllt silver, delvis gjutet, och bestående av två rombformade delar för-

sedda med respektive hyska och hake (fig. 54, 55 a). De rombformade spännedelarnas ytter-
konturer äro krusiga liksom på ett löv. På spännets mitt, täckande haken och hyskan, anbringas 
alltid en halvkula, vilken oftast är gjuten. Kulan lödes alltid fast på den spännhalva som 
tjänstgör som häkta (jfr fig. 64b). Spännet är försett med vidhängande löv, Ave-Maria-mono-
gram eller små ringar. Utmärkande för det lapska spännet av typ i ur ornamental synpunkt 
är de karakteristiska liksom upphöjda bucklorna, oftast 5 till antalet, vilka i sin tur omgivas 
av grenlikt ingraverade linjer. Ur teknisk synpunkt representerar typen i regel ett slaget arbete. 
Spännetypens längd varierar mellan 4 cm och 14 cm. Mera sällan är denna spännetyp stämplad, 
ehuru vissa undantag förekomma, vilket anförts i inledningen till detta avsnitt. 

Att söka datera dessa som regel ostämplade silverarbeten är en vansklig uppgift. Svensson 
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uttrycker den etnologiske forskarens dilemma uti en sådan situation sålunda:' »För tids-
bestämningar av sitt material har folklivsforskningen i regel icke tillgång till exakta årtal. 
Och även om sådana stå till buds gälla de endast det enskilda föremålet och säga ingenting 
om föremålstypens uppkomst ... Och ofta ger materialets form icke möjlighet att uppställa 
någon som helst kronologi. För att då få någon dateringsmöjlighet måste etnologen studera 
utbredningen av sitt föremålsbestånd och följa spridningen av dess olika typer.» Svensson har 
utifrån den synpunkten med kartografisk metod sökt bestämma vissa skånska silversmyckens 
utbredning bl. a. skånska spännetyper motsvarande lapsk typ i och ii och därvid funnit, att 
nämnda typer förekomma i Norge, Skåne och Lappland men ej i övriga Sverige. 

Orsaken till en sådan säregen spridning av vissa spänneformer anser Svensson, såsom jag 
tidigare påpekat, vara den hanseatiska handelns starka influens och kulturpåverkning på nämnda 
geografiska områden, vilket i sin tur sammanhänger med särskilda handelshistoriska orsaker, 
som jag närmare kommer att beröra i kapitlet om den ekonomisk—historiska bakgrunden. 

Att den hanseatiska handeln, så betydelsefull för Nord-Europa under medeltidens senare 
skede, indirekt bidragit till distribueringen av dessa lapska smyckeformer torde vara säkert. 
Emellertid önskar jag här fortsättningsvis även framlägga sådant material, som talar för att 
vissa lapska smyckeformer — och till dessa hör lapskt spänne i — möjligen höra samman 
med det medeltida västnordiska guldsmedshantverket, dvs. det konsthantverk, som förefanns 
på västnordiskt område, innan den tysk—lybska infiltrationen2  gjorde sig märkbar inom samma 
guldsmide. 

Föreliggande långsträckta lapska spänne i är synnerligen talrikt förekommande inom lapskt 
silverbestånd. Motsvarande typer av spännen äro ej lika vanliga inom skånskt och norskt 
material, såvitt jag kunnat finna. 

Denna spännetyp förekommer bara sporadiskt på sydsvenskt—västsvenskt område, nämligen 
dels i Halland (N.M. 79. 429a, b, Väro sn, Viske hd) och dels i Bohuslän (N.M. 175.160, 
Bro sn, Stångenäs hd). Vi måste dock antaga att denna proveniens talar för den förut iakt-
tagna förbindelsen med Västnorden. 

Den lapska kvinnan har nyttjat denna typ av häktspännen såsom prydnad företrädesvis på 
silverkragen. Som tidigare anförts äro de lapska spännena, framför allt de av typ i, delvis 
gjutna arbeten, något som antyder ett ålderdomligare tillverkningsdatum för dessa spännen 
jämfört med motsvarande skånska och norska exemplar, vilka i regel äro helt tillverkade av 
tunn pressad silverplåt, ett material som först i senare tid kom att dominera inom nordiskt 
bondesilver.3  

Emedan silverstämplar saknas på de flesta lapska spännen, frånsett några mycket sena 
exemplar av typ i, är det synnerligen svårt att avgöra den exakta åldern på föreliggande spän-
nematerial. Att — liksom Svensson har gjort med skånskt material — framlägga en etnologisk-
kartografisk studie över de lapska silverföremålen torde i föreliggande fall inte ge ett korrekt 

1  S. Svensson, a. a., 1947, S. 2. 
2  Kielland, a. a., 1927, s. 227 if.; Krohn-Hansen & Kloster, a. a., i, 1957, S. II if. 
3  Bengtsson, a. a., 3, 3944-45, S. 221-222. 



DRÄKTPRYDNADER OCH ÖVRIGA SMYCKEN 
	 87 

Fig. 6o. 	 Fig. 61. 

Fig. 6o. Spännehalva av förgyllt silver med gjuten knapp och ett hängande gotiskt 'm'. Hyskdelen saknas. 
Jordfynd från Jukkasjärvi sn. S. H. M. 2121. Foto ATA. 
Fig. 6.r. Spännehalva av förgyllt silver med knapp av pressat silverbleck. Hyskdelen saknas. Jordfynd 
från Jukkasjärvi sn. S. H. M. 2121. Foto ATA. 

resultat, med hänsyn till att de lapska föremålen ej kunnat ortsbestämmas inom ett nomad-
område som lapparnas så exakt som det varit möjligt att göra med silverbeståndet hos den 
bofasta skånska allmogen. En helt annan sak är att med utgångspunkt i respektive föremåls 
guldsmedsstämplar, då sådana eventuellt finnas, söka utröna föremålens spridning och frekvens. 

Emellertid torde det löna sig bättre att genom jämförande stilanalyser av närbesläktat arkeo-
logiskt spännematerial söka nå fram till de lapska föremålens eventuella stilursprung och ti-
digast tänkbara förekomst inom den lapska kulturkretsen. 

Av stort intresse för vårt lapska silvermaterial äro i detta sammanhang de medeltida jord-
fynden från Nordsverige, som av Serningl rubricerats såsom varande lapska offerplatsfynd. 
Dessa fynd innehålla även rombformade metallföremål (av brons- och tennliknande metall) 
försedda, förutom med en hyskliknande anordning, även med de för det lapska spännet i 
karakteristiska fem uppdrivna bucklorna, ehuru de rombformade jordfynden ej äro försedda 
med en yttäckande dekor av inristade linjer. Huruvida dessa nordsvenska arkeologiska arte-
fakter äro att anse såsom motsvarigheter till lapska spännen av typ i, är vanskligt att avgöra. 
Emellertid är det intressant att konstatera, att dylika rombformade metallföremål med dekor 
av fem bucklor ingå bland nordsvenska jordfynd, omfattande i stort sett tidsavsnittet yngre 
järnålder — äldre medeltid och att de tillika äro funna inom ett område, som bevisligen nyttjats 
och genomkorsats av den lapska stammen under århundraden.2  

En iakttagelse som kan göras ifråga om spänne i är, att den gjutna halvkula som på fig. 55a 
är placerad mellan de rombformade spännedelarna, har en hittills ej observerad och därför ej 
heller diskuterad motsvarighet på ett till I300-talet daterat spänne av häkttyp från Amunde, 
Gotland (fig. 55 b). överensstämmelsen i dekor mellan halvkulan på det lapska spännet fig. 55 a 
och det gotländska fig. 55 b synes avgjort tala för att mönstret till ifrågavarande halvkula på det 
lapska spännet fått sin första utformning under medeltiden. 

Om vi granska det gotländska I300-talsspännet på fig. 55b, så har detta medeltida spänne 

1  Seming, Lapska offerplatsfynd, 1956, PI. so: 6, 7; s. 149. 
2  Beckman, A contribution to the physical anthropology and population genetics of Sweden 	1959; Dens., 

Antropologi, 1961, S. 234. 
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förvisso ej det lapska spännets (på fig. 55 a) liksom långdragna rombformade konturer. Trots 
denna olikhet föreligger dock en påtaglig släktskap. Jämför de gjutna mittknapparna på fig. 55 a 
och 55 b, jämför även den liksom krusade bladkonturen och spännedelarnas dekor av floristisk 
ornamentik på respektive föremål! 

Till medeltiden föra oss också andra stildetaljer i det lapska spännet av typ 1. I det märkliga 
fynd som gjordes i Hjortshög nr 3, Kropps sn, Skåne, år 1932,1 då bl. a. 377 svenska, danska 
och tyska mynt tillvaratogos jämte ett bältesbeslag av sannolikt lybskt ursprung, fanns även 
ett spänne av frappant likhet med lapskt spänne i (fig. 55 c). Detta Hjortshögspänne är av 
förgyllt silver, 14,3 cm långt och 4,8 cm brett och av stansat silverbleck. Det består av två 
rombformade delar med resp. hyska och hake samt en mittknapp, som ej är gjuten. Fyndet 
dateras i sin helhet till omkring 1500. Att detta Hjortshögspänne har ett stilursprung som torde 
tillhöra senmedeltidens smideskonst synes mig evident och lika evident är, att det lapska romb-
formade spännet med sina bucklor och sin mittknapp utgår från samma medeltida mönster-
givning. 

Den här ofta omtalade lapska mittknappen med sin karakteristiska utformning och sina 
vidhängande löv förekommer även i ett annat gotländskt fynd, nämligen i silverfyndet från 
Ducker, Bunge sn, Gotland (af Ugglas, a. a., 1938, s. 127 if.). Skatten anses vara nedlagd 
senast 1532. I detta fynd återfinna vi en spänneform hopfogad av tre dylika »lapska mittknap-
par» (fig. 55 d) med vidhängande löv. Även i Rotebrofyndet, daterat till omkring 1600, åter-
finnas dylika knappar (af Ugglas, o. a. a., S. 127 if.). 

I detta sammanhang vill jag även fästa uppmärksamheten vid ett anmärkningsvärt faktum 
rörande jordfynd av spännetyp i från lapskt område. Det är inte ovanligt att finna »halva» 
spännen av typ i bland arkeologiska fynd från svenska lappmarken. Fig. 6o och 6i (S.H.M. Inv. 
nr 2121, Jukkasjärvi sn.) uppvisa således häktor från 2 skilda spännen. Ett annat jordfynd från 
Bossekop, Alta i Nordnorge uppvisar (fig. 62) likaså endast häktdelen av ett spänne, förutom ett 
komplett spänne. Det synes anmärkningsvärt, att spännehalvan med hyska ej är representerad 
i något enda fall av dessa »halva» spännen, och med hänsyn härtill kunde man tänka sig att 
det förr varit vanligt att införskaffa blott den spännehalva som var försedd med hake, alltså 
endast kroken, häktan, med sin gjutna mittknapp. Denna krok, om vi nu hypotetiskt föreställa 
oss att blott denna del tidigare nyttjades, fästes då sannolikt i en i plagget isydd hyska. Givetvis 
kunna vi inte helt utesluta den förmodan, att det helt enkelt rör sig om en borttappad spänne-
»halva», då hyskdelen saknas i jordfynden. Likväl är det anmärkningsvärt att just dessa 
spännehalvor, dvs. hyskorna, ej förekomma lösa i jordfynden. 

Anmärkningsvärt är även ifrågavarande spännetyps markerat västnordiska—västsvenska—
skånska förankring. Typen förekommer, som tidigare framhävts, förutom i Lappland även 
i Skåne (jfr 1 500-talsspännet från Hjortshög), i Bohuslän och Halland samt i Norge, där den 
bl. a. förekommer på Vestlandet. Typen finnes i historisk tid ej i övriga Sverige och är helt 
okänd i finskt dräktsilvermaterial. Under medeltiden uppträda däremot även på gotländskt 
område (jfr Amundefyndet) häktspännen med rombliknande utformning och gjuten mitt- 

1  af Ugglas, a. a., 1938, s. 161. 
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Fig. 62. Jordfynd från norska lappmarken innehållande nio bältesbeslag (2,5 cm >< 2,5 cm) med rosett-
motivet, ett bältesspänne och ett ändbeslag, allt av silver, samt tre halskedjor av silver, två med kors-
hängen och en med ett runt hänge. På det runda hänget finnes en i halvrelief framställd madonnafigur 
med Jesusbarnet på armen och en spira i andra handen. På hängets motsatta sida återfinnes ett kvinno-
porträtt, vars huvud täcks av en medeltida dokliknande huvudbonad. Förutom en silverring och ett 
komplett häktspänne av förgyllt silver ingår i fyndet även en spännehalva (hake-delen). Fyndet torde 
vara en av samer nedgrävd familjeskatt. Funnen vid Bossekop, Alta, Nordnorge. T. M. Foto T. M. 

knapp, men så vitt jag vet, förekomma dylika inte senare. Man frågar sig här, om de gotländska 
medeltida häktspännena äro inhemska arbeten eller äro de importerade, möjligen västnordiska, 
närmast bergensiska arbeten? Detta senare antagande kan äga sin riktighet, ty det är historiskt 
bevisat att gotlänningar, som handlade på England under I300-talets första årtionde, togo 
vägen över Bergen och lågo för ankar utanför staden.' Gotlänningarna ha då haft möjlighet 
att införskaffa dessa kostbara prydnader av guldsmeder i Bergen. Det är tänkbart med hänsyn 
till denna utpräglat västliga spridning av spännetyp i, att den är en rent västnordisk produkt, 
närmast en bergensisk guldsmedsprodukt. 

En annan detalj värd att observera i samband med spänne i är, att det ofta under mitt-
knappen förekommer likasom ett foder av rött ylletyg (fig. 63). Den röda färgen har på lapskt 
område i vissa fall haft en intressant folkloristisk betydelse. När lulelapparna på i 600-talet till 

1  Bugge, a. a., 1898, s. 19 if. 
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Fig. 63. Spänne av silver. Typ 
i. Under knappen är rött ylle-
tyg fastsatt på ett sådant sätt att 
det ej har varit menat att skydda 
underlaget, dvs. kolten eller sil-
verkragen, mot nötning. Från 
Kirkenes. E. M., Bergen. E 
2755. Foto E. M. Kat. nr 84. 

Fig. 64. Spänne av förgyllt sil-
ver. Tillverkat år 1831 av Erik 
Linderoth d. y. i Umeå. Nb.m. 
3036: a, b. Foto Nb.m. Kat. nr 
114. 

exempel offrade en ren, utmärktes på olika sätt att djuret tillhörde en viss gudom. En röd 
ylletråd sydd genom renens öra betydde att offerdjuret tillhörde Storjunkaren, en grå tråd 
visade att renen invigdes åt Tor och en vit tråd att djuret skulle tillhöra solen.' Det kan ha sitt 
intresse att i detta sammanhang ta del av vad Olaus Magnus har noterat om polarfolkens av-
gudatro rörande rött tyg. Han skriver: »Så t. ex. tillbedja de med ifriga böner och särskilda 
ceremonier ett rödt tygstycke, som uppfästats på en stång eller lans, emedan de tro, att i det-
samma innebor någon gudomlig kraft på grund af den röda färgen, som liknar djurblod.»2  
Huruvida spänne i med rött tyg under mittkulan på något vis i den lapska folktron kan antas 
ha haft någon anknytning till Storjunkaren eller ansetts besitta en »gudomlig kraft» vet jag ej. 
Iakttagelsen synes mig likväl värd att notera, ty då ett spänne av ädel metall uppvisar en sådan 
oorganisk sammanblandning av tyg och metall är detta ej en kombination, som kan antas vara 
utförd av guldsmeden, utan detta är snarare att uppfatta som ett sekundärt verk av en lapsk 
kvinna, som på så sätt måhända givit uttryck för en kvarlevande övertro.3  

1  Rheen, a. a., s• 34-35• 
2  Olaus Magnus, a. a., Bd 1, 1909, S. 132. 
3  Bindtröjspännen av mässing, som förekomma bl. a. i Vingå'kersdräkten, vila på en matta av rött kläde. Detta 

kläde fyller här en praktisk funktion, det förhindrar nötning av underliggande klädesplagg. En sådan funktion har 
ej det röda tyget på lapska spännet. 
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Fig. 65. Spänne av silver. Tillverkat år 
1895 av Oscar Strömberg, Haparanda. 
Strömska samlingen. N. M. ark. L. A. 771. 
Foto N. M. 324. L.k. Kat. nr 115. 

Under århundradenas lopp förvanskas form och dekor på spänne av typ i, vars ursprungliga 
medeltida utformning sannolikt motsvaras av fig. 54 och fig. 55 a. Bucklorna äro där fyra eller 
fem till antalet. Typen degenererar såtillvida att bucklorna öka i antal, gravyren utmynnar i raka 
streck och punkter (fig. 64, fig. 65), den lövliknande konturen försvinner, de medeltida hängena 
bestående av korsfigurer, krönta minuskler och Ave-Maria-monogram ersättas av små ringar 
(fig. 65). Beträffande de skoltlapska kvinnornas spänneförråd ha vi endast sparsamma under-
rättelser. Endast ett spänne från Petsamo är bevarat i finska samlingar (F.N.M. Inv.nr 5076: 9). 
Dr Ilmari Itkonen har personligen meddelat mig, att den skoltlapska kvinnan i något enstaka 
fall burit spänne av typ i. Enligt Itkonen voro dessa spännen av norskt ursprung, sannolikt 
köpta i Kirkenes. 

Med hänsyn till spännetypens västnordiska—västsvenska—skånska utbredning är det troligast 
att spännet av typ 1 nått lapparnas område från väster, och sannolikt har detta skett redan under 
medeltiden. 

Spänne ii 
Spänne ii (fig. 56 a—b) är av förgyllt silver, bestående av tvenne runda spännehalvor med 

respektive hyska och hake, oftast förenade av ett figurmotov. Figuren är i regel gjuten. Figur-
motiven växla, ibland utgöras de av Jungfru Maria omgiven av en corona (fig. 56a), ibland 
möta vi en vingförsedd figur bärande ett stavliknande föremål (fig. 56 b). Möjligen åsyftas på 
fig. 56 b ärkeängeln Mikael, vars attribut är en lur eller en basun.1  Emellertid reserverar jag 
mig tills vidare för denna tolkning, ty figuren är något oklar i utförandet. Längden på spänne ii 
uppgår i allmänhet till i z cm. 

Spänne ii förekommer relativt rikligt inom norskt bondesilver (jfr fig. 67a, b, c; se även 
Berge, a. a., Pl. XVIII: i-8). Berge benämner typen troyehekte. Den kallas ibland även svarte-
bordespenni (Berge, a. a., sp. 44o-441). Unga flickor buro såsom hårprydnad i nacken en rosett, 
svartebore,2  och därpå fästes ett spänne av typ H-karaktär. Berge påpekar, att de även kallas 
Maria-spenne, enär Mariafiguren är en mycket vanlig figural utsmyckning på dessa spännen 
(Berge, a. a., sp. 441). Även i Skåne är denna spänneform väl känd och dylika spännen ha 
där framförallt varit hophäktande tröjspännen. Svensson skriver:' »Framför allt ha spännen 
brukats på den vid fester och högtider av kvinnorna använda tröjan. Under i5oo-talet ersattes 

1  Linderoth—Norbrink, a. a., 1952, s. 269. 
Visted—Stigum, Vår gamle bondekultur, 2, 1952, s. 217. 

8 S. Svensson, a. a., 1952, s. 67; Se även där fig. 29. 



92 	 FÖREMÅLSTYPER 

Fig. 66a. Stans som nyttjats för att framställa 
lapska bältesbeslag av silver. Stansen har tre-
tornsmotivet ingraverat. Tillhör Waltaris guld-
smedja, Haparanda. L. 7,7 cm. H. 3,2 cm. Br. 
4,5 cm. Foto Upsala-Bild. 

Fig. 66b. Spänne av förgyllt sil-
ver motsvarande lapsk typ i. 
Från Vang, Valdres, Norge. Ej i 
samisk ägo. N. F., Oslo N. F. 
1196 (97). Foto N. F. L. 52.957. 

även hos allmogen den långa medeltida kolten av en framtill öppen tröja och i samband därmed 
fick man större behov av spännen. De äldsta sydsvenska spännena visa också i sin dekor 
en blandning av sengotik och renässans, dvs. av 14.00- och i 500-talens stilar. Bilden av Jungfru 
Maria, som ännu i sen tid prytt skånska spännen, vittnar också om en härstamning från katolsk 
tid.» 

I norrländskt och uppsvenskt samt finskt dräktsilvermateriall är denna spänneform helt 
okänd, såvitt jag hittills kunnat finna. 

Om vi analysera fig. 56 b finna vi, att grundstommen utgöres av två runda plattor med upp-
drivna bucklor runt ytterkanterna. På plattorna ha applicerats ytterst en ring av skruvtråd 
och därinnanför en kransformad smyckedetalj, vars mittpunkt utgöres av en ädelstensliknande 
infattning. På spännets mittparti, täckande hyskan och haken, äro anbringade två gjutna 
figurer. 

Den kransformade detaljen innanför skruvtråden på spännehalvans mitt återfinnes även i 
medeltida smyckematerial, nämligen i det tidigare omnämnda Amunde-fyndet (fig. 68 b). af 

1  Typen är ej representerad bland finskt dräktsilvermaterial på Nationalmuseet i Helsingfors. 
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Fig. 67a. Norskt spänne av för-
gyllt silver motsvarande lapsk 
typ ii. Ej i samisk ägo. L. 9,2 cm. 
0. K., Oslo 0. K. 2105. Foto 
0. K. 

Fig. 67b. Spänne av förgyllt 
silver. Ej i samisk ägo. Från 
Norge. 0. K., Oslo. 0. K. 
2164. Foto 0. K. 

Fig. 67c. Spänne av förgyllt sil-
ver. Ej i samisk ägo. Från 
Norge. B. M., Bergen. Foto 
B. M. 

Ugglasl beskriver dessa medeltida kransformade Amunde-spännen sålunda: »Förgyllt silver. 
Kretsformiga, bildade av sammanbundna, hjärtformiga, palmetter av filigranstrådar, livade 
av kulbesättning.» 

Lapskt spänne ii hör med hänsyn till sina figurala och tekniska detaljer uppenbart samman 

1  af Ugglas, a. a., 1936, Pl. VI: 22-24, Amunde, s. 14. 
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Fig. 67 d. Spänne av förgyllt silver. Typ n. Den gjutna figuren (se detaljbilden) återger sannolikt 
S:t Mikael, som iförd en krigsmansrustning med sin lans dödar draken. Under de runda spänne-
delarna mellan plattor och »krans» ligger rött tyg. Från Utsjoki i Finska lappmarken. F.N. M. 4935: 
a, b. Foto F. N. M. Kat. nr 'ox. 

med ett medeltida smyckematerial. Att det lapska smyckebeståndet i många avseenden av-
slöjar en gotisk stilkaraktär och i vissa detaljer även avspeglar ett anmärkningsvärt tekniskt 
samband med gotikens konsthantverk framhäves markant av den figurala utsmyckningen på 
fig. 67 d. Berörda spänne ingår i den finska lappsilverkollektionen och härstammar från Utsjoki. 
(F.N.M. Inv.nr 4953: a, b.) Spännets figurmotiv, som är ett massivt gjutet arbete, återger med 
största sannolikhet S:t Mikael, iförd en krigsmans rustning och med sin lans dödande draken.' 

Drakkroppen på detta lapska smycke uttrycker med sitt linjespel en intensiv, uppåtriktad 
aktivitet. Lägg märke till den likasom i spiral sig uppåtvridande drakstjärten och djurets 
uppåt—bakåt vridna nacke! Intressant är att i detta sammanhang jämföra det lapska spännets 
S:t Mikaels-figur och drakdjur med den S:t Georg-framställning, som förekommer på det 
medeltida altarskåpet i Lunds domkyrka.2  Mästaren till Lundaskåpets S:t Georg-framställning 
återger — liksom guldsmeden till vårt lapska spänne — ett drakdjur vars stjärt vrider sig uppåt 
i spiral och en nacke, som böjer sig bakåt i smärta. Denna uppåtriktade aktivitet är karakteristisk 
för gotiken som starkt betonar den vertikala riktningen och strävar efter rörelse och spänning.3  

Spännet från Utsjoki som bevarats inom lapsk kulturkrets till våra dagar, är helt unikt inom 
det nordiska smyckematerialet. Inget liknande exemplar har av mig påträffats i de nordiska 

1  Linderoth-Norbrink, a. a., 1952, 5. 249. 
2  Wrangel, Det medeltida bildskåpet från Lunds domkyrkas högaltare, 1915, s. I-155, fig. 71. 
8 Cornell, a. a., 1, 1944, s. 75; Lindblom, Sveriges konsthistoria, 1, 1944, S. 173; Paulsson, a. a., 2, 1944, S. 392. 
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Fig. 68a. Häktspännen av för-
gyllt silver, funna i Arnunde, 
Burs sn, Gotland. Daterade till 
1200-talets slut—I300-talets bör-
jan. L. 3,6 cm-4,5 cm. S. H. M. 
2485: 36, 38, 6o-64. 43-59. 
Foto ATA. 

Fig. 68b. Söljor av förgyllt sil-
ver. Diam. 3,5 cm-3,8 cm. 
Funna i Amunde, Burs sn, Got-
land. Daterade till 'zoo-talets 
slut-1300-talets förra del. 
S. H. M. 2485: 22-24. Foto ATA. 

museernas :dräktsilverbestånd. Spännets gedigna utförande, den utsökt formade helgjutna 
helgongestalten, aktiviteten i drakkroppens linjer, allt talar för att vi här ha ett mästerstycke 
av en hantverkskunnig sannolikt nordisk guldsmed med starka rötter i gotikens tidevarv och 
med konstnärlig anknytning till det västnordiska—danskskånska kulturområdet. 

Lapskt spänne ii som ifråga om form och dekor överensstämmer med liknande norska och 
skånska spännen, torde ha varit en fullt färdig spänneform på västnordiskt—skånskt område 
under sengotiken, dvs, under 1400-talet. Typen har med ovanligt seg livskraft retarderat på 
västnordiskt område och inom sådana dräktkonservativa områden som Skåne och Lappland. 
Spänne ii torde med all sannolikhet ha nått lapparna från västnordiskt område, och detta har 
möjligen skett redan vid medeltidens slut. 

Spänne in 

Spänne ni (fig. 57, 58), är av förgyllt silver och gjutet. Spännedelarna äro bladformade och 
försedda med hyska och hake. Hål för fastsyning finnas. Något figurmotiv finnes ej på denna 
spännetyp, utan häktanordningen är fullt synlig. Typen är av relativt litet format. Fig. 58 
visar ett dylikt spänne som är 4,8 cm långt och 2,3 cm brett. Det har många motsvarigheter 
inom norskt dräktsilvermaterial (fig. 69 a, b). Berge har avbildat liknande spännen (Berge, 
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Fig. 69a. 	 Fig. 69b. 

Fig. 69a. Spänne av förgyllt silver. Gjutet. L. 7 cm. Ej i samisk ägo. Från Norge. N. F., Oslo N. F. 
410-04. Foto N. F. L 52.958. 
Fig. 69b. Spänne av silver, delvis förgyllt. Gjutet. L. 5,5 cm. Ej i samisk ägo. Daterat enligt katalogupp-
gifter från 0. K. till 1700-talets mitt. Från Norge. 0. K., Oslo. 0. K. 9560. Foto 0. K. 4767. 

a. a., Pl. XX: 9, II, 13, 19). Av allt att döma har spänne III en markerat norrön utbredning. 
Ornamentalt synes spänneforrnen närmast anknyta till bladverk av gotisk stilkaraktär. Spännets 
ålderdomliga stilursprung understrykes av smidestekniska detaljer, såsom det alltid gjutna 
arbetet. Det förefaller troligast att typen nått lapparna närmast från västnordiskt område. 

Spänne iv 
Det lapska spännet iv (fig. 59) tillverkas alltid av oförgyllt silverbleck. Typen är aldrig 

gjuten. Spännedelarna äro bladformade och försedda med hake och hyska. Utmärkande för 
typen äro spännedelarnas likasom flata, släta, sparsamt dekorerade ytor. Typen förekommer 
rikligt inom norskt bondesilver (Berge, a. a., sp. 4.4.2, Pl. XXI: 2-7). Berge benämner typen 
fiatspenne. Även inom skånskt dräktsilver återfinnas liknande spänneformer.1  

Enligt min mening är det troligt, att spänne iv i denna utformning har ett betydligt senare 
stilursprung än de ovan behandlade spänneformerna. Dekoren, de frodiga blommotiven, upp-
visa närmast en stil av barockkaraktär. Även ur teknisk synpunkt torde det vara sannolikt 
att spänne iv är av sent datum. Denna spänneform är nämligen aldrig gjuten, och vidare ut-
föres den graverade orneringen på denna spännetyp så gott som alltid med hjälp av trambole-
rings-tekniken. Under '70o-180o-talens förra hälft är gravyren sällsynt som självständig 
dekorationsteknik. »På de s. k. bondbägarna, de degenerade rokokobägarna under I700-talets 
senare del och i 800-talets första decennier uppträder en sorts speciell gravyr den s. k. tram-
boleringen (eller 'fräcklingen'). Den åstadkommes med en bred bollstickel som vaggas fram 
över ytan, varvid en zigzag-linje uppkommer.» (Bengtsson, a. a., 3, 1945, s. 250.) 

Det lapska smycket på fig. 59 är ett vackert exempel på denna teknik. Det är troligt att även 
typ iv analogt med de övriga formerna nått lapparna närmast från norskt område. 

Jag vill slutligen fästa uppmärksamheten vid en spänneform av häkttyp, som är enastående 
i det lapska materialet och ej kan underordnas den här ovan uppställda spännetypologien. 

1  S. Svensson, a. a., 1952, s. 74, fig. 31. 
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Fig. 69c. Förgyllt silverspänne med en »heral-
disk» stilutformning. Spännet är helt unikt inom 
det lapska spännematerialet och har sin motsva-
righet blott i det medeltida Amundefyndet från 
Gotland (se fig. 68a). Från Jokkmokks sn, Lule 
lappmark. N. M. 73.226: a, b. Kat. nr 116. 

Den spänneform jag avser är från Jokkmokks sn, Lule lappmark, och är avbildad på fig. 69 C. 
Den är till form och dekor av närmast >>heraldisk» karaktär. Smycket saknar de ornamentala 
detaljer, som vi i det föregående lärt oss igenkänna såsom karakteristiska för lapskt spänne-
material. Enligt min mening uppvisar detta spänne stora likheter med liknande »heraldiska» 
spännen, som ingå i det flera gånger tidigare omnämnda I300-talsmaterialet från Amunde 
(fig. 68 a). Anmärkningsvärt är även, att detta lapska »heraldiska» spänne saknar hake och 
hyska. Den ena spännedelen uppvisar dock på baksidan en fastlödd smal ten, som möjligen 
är resterna av en avbruten hake. Denna ten kan också tänkas ha haft en förstärkande och sam-
manhållande funktion. Spännet har i stället för att häktas samman sytts fast på dräkten eller 
silverkragen, vilket de många symmetriskt ställda genomborrade hålen vittna om. 

Jag har hittills funnit ett enda spänneexemplar av heraldisk karaktär även i norskt material 
(Berge, a. a., Pl. XXXII: 8). Förekomsten av »heraldiska» spännen av gotisk stilkaraktär un-
derstryker, vad jag vid flera tillfällen redan tidigare framhävt (jfr Hängknappen, Maljan), 
nämligen att ett gotiskt inspirerat smyckemod levat kvar med en osedvanligt seg livskraft på 
framför allt norrönt—västsvenskt—skånskt område. 

BÄLTET 

1pL siVpa-avvä 
1pN sir bä-boagan 

En av den lapska dräktens kostbaraste prydnader är det silverbeslagna bältet (fig. 70a). Med 
ett lapskt silverbeslaget bälte avses företrädesvis den typ av bälte, som uppvisar fyrsidiga 
eller runda, oftast förgyllda silverbeslag, vilka anbringats i en relativt gles rad på ett underlag 
av tyg eller läder. Beslagen äro oftast tillverkade av tunn pressad silverplåt samt beträffande 
de fyrsidiga försedda med vidhängande små ringar. 

För fastsättandet av beslagen på bältesbandet nyttjas två på beslagets baksida sittande 
öglor. Dessa öglor pressas genom bältesunderlaget och en smal läderrem trädes genom öglorna, 
varefter remmen fästes på bältets undersida så att de fyrsidiga och runda plåtarna ligga an mot 
bältesbandets framsida (fig. 7o b). Bältesspännet av silver är som regel gjutet. 

Längden på bältesbandet varierar från omkring no cm upp till 132 cm (jfr fig. 7o b), 
7 — 62103019 Fjellstrom 
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Fig. 70a. Tre praktfulla lapska silverbälten, vilka alla ingå i den Wallquistska samlingen i Arjepluog. 
(Jfr Föremålskatalogen pl. 5: 16, 5: 19 och fig. 75 i textdelen.) Bältet nyttjas av både män och kvinnor 
och bäres utanpå kolten för att tillsluta detta plagg värmande och fast runt livet. Foto Sune Jonsson. 

beroende ej så mycket på bärarens eller bärarinnans midjemått som därpå, att det är brukligt 
att låta ena bältesändan med särskilt vackra, oftast runda silverbeslag hänga fritt ned mitt fram 
(fig. 83). Silverbältet nyttjas av både män och kvinnor och är fortfarande i bruk, där kolten 
ännu brukas (fig. 71a). 

Silverbeslagen äro i regel ostämplade, i synnerhet är detta fallet med de beslag som av 
ornamentala och tekniska orsaker torde vara de äldsta. De äldsta av stämplar daterade beslagen 
i föreliggande material äro tillverkade av norrbottensguldsmeden Olof Löfvander i Luleå, 
verksam under åren 1753-1785 (fig. 71 b).' 

Det lapska bältesmaterialet visar följande geografiska spridningsbild: 

Nordnorge 
Finska lappmarken 

Bälten 
I I 
3 

Bältes- 
beslag 

2 

18 

Bältes-
spännen 

Torne lappmark 3 4 
Lule lappmark 6 7 
Pite lappmark 9 29 2 

Ume lappmark 3 
Okänd härkomst 2 

34 	73 	7 
1 Upmark, Guld och silversmeder i Sverige 152o-185o, 1925, S. 512. 
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Fig. 70c. 

Fig. 7ob. Bälte av läder överklätt med tyg. 
Fyrsidiga och runda silverbeslag prydalbältes-
bandet. Typ i. Stämplar saknas. L. 132 cm. 
Br. 4,1 cm. Sannolikt från Lule lappmark. 
Nb.m. 2372. Foto Nb.m. D 625. Kat. nr 186. 
Fig. 70c. Bältesbeslag med »rosen»-motiv till-
hörande lapsk bältestyp i. Samling: E. Wallquist, 
Arjepluog. Foto Börje Granström. Kat. nr 272. 

Fig. 70b. 

Det silverbeslagna lapska bältet har varit allmänt förekommande i de norska, finska och nord-
ligaste svenska lappmarkerna (Torne, Lule, Pite lappmarker) men har av allt att döma ej 
varit lika vanligt inom Ume lappmark, vilket ovanstående tabell ger belägg för. Ume lappmark 
redovisar endast 3 bältesbeslag. Från Jämtlands och Härjedalens lappmarker föreligga inte 
några silverbälten. Det tenn- och senare även pärlbroderade bältet överväger i våra dagar i dessa 
sydliga svenska lappmarkerl och det förefaller sannolikt att det tennbroderade bältet har gam-
mal hävd i de svenska sydlapska områdena. Silverbälten ha med all sannolikhet tidigare före-
kommit även i det sydlapska området, då ekonomisk möjlighet härtill förelegat. Med hänsyn 
till språkligt material synes det även som om bälten med tennbeslag förr varit relativt vanliga 
inom Åsele och Lycksele lappmarker i Västerbotten. Drake anför bl. a. ett flertal differen-
tierade benämningar i samband med tennbältet (ex. »Naste-belte, inre bältet, när det är prytt 
med tennstjärnor»; »Tsevveck, krus av tenn, ringar, silver, sömmas av kvinnor å bältet.») (Drake, 
a. a., 1918, s. 175.) 

Det lapska bältet är intimt förbundet med det nordiska bältesmaterialet. Det förra kan ej 
studeras utan ingående kännedom om det senare. Emellertid finnes ännu ej något uttömmande 
arbete som till behandling tagit upp de nordiska bältestyperna, deras stil och formutveckling.2 

1 Se här bildmaterialet i Manker, a. a., 1947,  S. 300-303. 
2  Berge har i Norskt bondesylv behandlat bältet i ett särskilt kapitel. Emellertid har sedan Berges bok utkom 

(1925) nytt arkeologiskt material tillkommit, som synes ge nya aspekter på bältets utvecklingshistoria. 



Fig. 71a. Paulus Persson Ruong och den-
nes hustru Pårvek. Kortet, som tagits vid en 
vintermarknad i Jokkmokk omkring 1910, visar 
sameparet klädda i högtidskläder såsom brukligt 
var vid marknadshelger. Båda bära skinnkoltar, 
han en knäkort, hon en ankellång. Paulus Persson 
Ruong bär tillika ett tennbroderat barmkläde 
samt ett rikt silverbeslaget bälte med ned-
hängande bältesända. Hans hustru bär fest-
plagget, silverkragen, innanför koltens barm-
öppning och hon har runt livet ett silverbeslaget 
bälte. Fotot tillhör fil. dr H. Grundström. 
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Att närmare studera det nordiska bältet ur etnologisk, arkeologisk och konsthistorisk syn-
vinkel vore en synnerligen behjärtansvärd forskningsuppgift. Det vore i samband härmed 
intressant att göra en etnologisk—konsthistorisk föremåls- och stilanalys av de bältestyper, 
som finnas avbildade bl. a. uti medeltida nordisk kyrklig skulpturkonst och träsnideri. Jag 
har vid en förvisso mycket flyktig granskning av detta konsthistoriska material funnit att de 
medeltida bältestyperna återgivas med en anmärkningsvärd detaljrikedom uti den kyrkliga 
konsten. 

I den kortfattade och mycket ofullständiga historik över bältet, som följer nedan, har jag i 
mer blygsam omfattning studerat bältet, sådant det kommer till uttryck i den medeltida nor-
diska kyrkliga konsten. 

I Norden har redan i förhistorisk tid ett band eller bälte anbringats runt livet för att kläderna 
skulle sluta åt fast och varmt. 

»Fra Bronzealderen og igennem hele den Periode, som her behandles, var Bxltet en uund-
vxrlig Bestanddel sxrlig af Mandens Dragt», skriver Norlund.1  Vid bältet hängde man icke 

Norlund, a. a., 1941, s. 66. 
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Fig. 71b. Bälte med zz silverbeslag. Typ ii. Spännet och remändbeslaget av silver äro tillverkade av 
Luleåguldsmeden Olof Löfvander verksam under åren 1753-1785. Samling; E. Wallquist, Arjepluog. 
Foto Sune Jonsson. Kat. nr 193. 

blott sitt svärd, utan också sin kam, sin brynsten, sitt eldstål, sin kniv, påpekar samme för-
fattare. Det är vanligen av läder, men kvinnobältena voro ofta av brickvävda band. Förutom 
spännet med torn hör till bältet ett ändbeslag och ofta även andra beslag. 

Från vikingatid härstamma utsökta bältesbeslag av silver, exempelvis de från Vårby i 
Sörmland.' Detta vikingatida fynd innehåller 19 bältesbeslag vardera med 4 genomborrade 
hål för beslagens fastsättande, vilket talar för att de sannolikt ha anbringats i en tät rad på ett 
underliggande bältesband. Vårbybeslagen ha en yttäckande ornamental dekor av delvis nordiskt, 
delvis orientaliskt stilursprung. Till beslagen höra hängen, vilka utgöras av arabiska mynt 
eller av nordiska »djurhängen». Ändbeslaget är tungformat och rikt ornerat. 

Som synes överensstämmer detta vikingatida bälte i fråga om själva uppbyggnaden med det 
lapska bältet. Ur ornamental synpunkt skiljer sig emellertid det lapska bältet helt från det vi-
kingatida. 

Under medeltiden nyttjas alltjämt silverbeslagna bälten. Vid min granskning av de medel-
tida bältesbeslagens placering på kyrkoskulpturernas bältesband fick jag den uppfattningen 
att före 1400 anbringas beslagen i en relativt gles rad på bandet, omkring och efter 1400 placeras 
dessa beslag tätt intill varandra (fig. 71 c.)2  Det kan emellertid i det senare fallet vara svårt att 
avgöra på exempelvis en träskulptur, huruvida dessa sistnämnda bälten äro bältesband beslagna 
med silverplåtar eller om de möjligen äro att uppfatta såsom enbart metallbälten, dvs, silver-
metallplattor kedjade tätt intill varandra utan underlag. 

Ett synnerligen vackert exempel på ett silverbeslaget bälte från I300-talets förra del är det 
som ingår i fyndet från Dune, Dalhems sn på Gotland. 3  Bältet består av omkring 30 för- 

1  Holmquist, a. a., 1949, S. 125, fig. 272. Se även Frimannslund, Baelte, 1957, si). 484 
2  Se Holmquist, a. a., 1949, fig. 505, 506 (glest sittande beslag); Se äv. Nol-lund, a. a., 1941, S. 70, fig. 69. 
3  af Ugglas, a. a., 1936, S. 20-21, Pl. XXII, Dune; Holmquist, a. a., 1949, fig. 593. 



102 	 FÖREMÅLSTYPER 

gyllda bältesbeslag av silver samt bältesspänne (sölja med torn) och remändbeslag. Beslagen 
ha varit fästade på ett underlag bestående av ett brickband av ursprungligen mångfärgat silke, 
och bältets ursprungliga längd är beräknad till omkring 125 cm. Det förefaller enligt min 
mening troligt att detta Dune-bälte burits med en remända fritt hängande mitt fram, analogt 
med det lapska bältet på fig. 83. 

Med medeltidens senare skede införes ett nytt dräktmod i Norden. Den förut vida kolten 
får en efter livet snävt tillskuren form. Bältet får härigenom mindre betydelse som åtdragande 
livrem. I stället lägges tonvikten i fortsättningen på bältesbeslagen och deras dekor, och bältet 
utvecklas till att bli framför allt kvinnodräktens kostbaraste prydnad. Bältesbeslagen voro 
med hänsyn till denna prydande funktion särskilt under 1300-talets senare del och 1400-talets 
början mycket plastiskt utformade.1  Som illustration till denna förändring i det medeltida dräkt-
skicket kan fig. 71 c tjäna. Bilden återger en S:t Olofs-skulptur i trä från Mora kyrka, ett in-
hemskt arbete, och daterat till sannolikt omkring 1400-talets senare del. S:t Olofs klädnad 
utgöres av en efter kroppen åtsmitande kolt med ett dekorativt på höften vilande bälte med 
kraftiga plastiskt utformade beslag, av vilka varannan ornerats med ett »rosen»-motiv.2  

Den norröna sagalitteraturen omnämner ofta silverbeslagna bälten. Falks anför bl. a. 
följande bältesvarianter: »Besonders häufig wird silfrbelti (einmals s. grafit) erwähnt, was wohl 
auf einen mit Silberspangen geschmiickten Borten hinweist (vgl. DN. V, 451: ryskt belti med 
silfr spengt forgylt).» Falk omnämner även tannbelti (omtalat i Eireks s. rauöa, Kap. 5) dvs. 
ett bälte, som var beslaget med plattor av valrosstand (Walrosszähnen), med andra ord av 
valrossens betar. Vidare skriver Falk: »Beim stokkabelti (Sturl. I, 518) bestand das Band aus 
viereckigen, aneinander geketteten Metall- (besonders Silber-) Platten.» Således skulle stokka-
belti vara av typ metallbälte (motsvarande fig. 72), något som vi senare återkomma till. 

I Norge benämnas bältesband, vilka äro beslagna med silverplåtar, stolebelte4  (fig. 76a—e). 
Beslagen kallas inom norska folkmål även kistan och bältet kistebelte. Denna benämning synes 
vara ålderdomlig. Vi möter den också i folkvisan:6  

Og deö var ungan Eirik'e 
han let gulliö smiöe, 
nie liljur i kvorjom kistunn, 
&ö sette han på håriö &ö frie. 

Ordet stolebelte omnämnes redan 1518 i Bergens kongsgaards regnskaber 1516-1523. Det 
framgår av dem att hövitsmannen Jorgen Hansson av Hans guldsmed hade erhållit ett »stole-
belte paa ii i lod Solv».7  

1  NyMn, Folkligt dräktskick i Västra Vingåker och österåker, 1947, s. 122. 
2  Forssman, Medeltida träskulpturer i Dalarna, 1961, S. 122, nr 63. 
3  Falk, a. a., 1919, s. 85. 
4  Aasen, a. a., 1873, S. 770 »Stelebelte, n. et Bxlte som er belagt med smaa fiirkantede Metalplader. B. Stift*. 

Stol sen liden Jernkrog eller Krampe ( = Kjeng)». 
5  Aasen, a. a., 8.351. i) Kiste, stort Skrän. 2) en fiirkantet Skive; isaer om Pladerne paa et »Stelebelte». Saet; 

Kistebelte se äv. Berge, a. a., 1925, S. 165. 
6  Landstad, a. a., 1853, s. 52x: 4. Se även Berge, a. a., 1925, sp. 165. 
7  Nicolaysen, Uddrag af Bergens kongsgaards regnskaber 1516-23,188o, s. 295 ft 
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Fig 71c. Träskulptur från Mora 
kyrka föreställande S:t Olof. 
Sannolikt ett inhemskt arbete, 
som dateras till omkring 1400-
talets senare del. S:t Olof bär ett 
på höften vilande bälte med 
starkt plastiskt utformade bältes-
beslag. Foto Karl G. Svensson. 
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Ett annat gammalt norskt ord för sistnämnda bältesvariant är spangebälte. I norska boupp-
teckningar förekommer ofta ordet »spanger». »Et forgyldt Solvbelte med 15 Spanger» (1699) 
(Berge, a. a., sp. 479). Berge menar, att spangebelte torde motsvara stele- eller kistebelte, såle-
des den bältestyp, som har silverbeslag anbringade på ett bältesband. Spongabelti är däremot ej 
omnämnt i norröna källor enligt vad Berge funnit (a. a., sp. 480). 

De norska folkmålens spong i bet. »metallplatta», »beslag» m. m. (fno. och isl. speng) har sin 
motsvarighet i fsv. spang, som av Söderwall anges betyda »smal el. tunn skifva, plåt; smal plåt 
som håller ngt samman, liten skiva (af metall, horn el. dyl.) som nyttjas för att med hjälp af en 
nål hopfästa klädesplagg, spänne»? I den heliga Birgittas klosterregler från 1300-talet heter det 
om klostersystrarnas bältesprydnader bl. a. »Systranna bälte warin aff swarto lädhre, sölghian 
oc skon, spängrena oc sölghio thornen skulu wara ganst enfaldh oc aff slätto gärning antiggia 
aff horn ällir been, oc engaledhis aff silff.>>2  Citatet visar att »spängrena» anbringades på ett 
underlag av läder. Nylen har påvisat ordets förekomst i Vingåkers kyrkas inventarium redan 
1668 (en brudkrage prydd med »24 tunna silfvuer-spengheng, och ännu på i 800-talets mitt 
noteras ordet »spängep i bouppteckningar från Vingåker.3  

Isländska källor uppvisa, enligt citat ovan av Falk, ordet stokkabelti. Falk menar, att det 
isländska stokkabelti svarar mot, »entspricht>>, de norska folkmålens stelebelte. (Falk, a. a., 1919, 
s. 85). 

Falks formulering är här något vilseledande, emedan läsaren får den uppfattningen att det 
föreligger identitet mellan isländska stokkabelti och norska stelebelti. Ehuru Falk rätt uppfattat 
det norska stolebelti som ett bälte, »dessen Metallspangen an einem Zeugborten befestigt 
sind» (Falk, o. a. a., s. 85), har han likväl inte klart markerat de typologiska olikheter, som här 
föreligga, olikheter som ursprungligen torde höra samman med differenser i det tekniska fram-
ställningssättet. 

Om vi kasta en blick på det ovan relaterade språkliga materialet så finna vi att ordet 
kista närmast avser något, som innehåller en hålighet eller omsluter ett tomt rum, med 
andra ord, något som ej är massivt. Stokkur, stolpi4  med betydelsen stock, stolpe återspeglar 
däremot företeelser av massivt slag. Med hänsyn till detta språkliga material ges även 
indirekt en anvisning om beslagens beskaffenhet ur teknisk synpunkt. Således är det rimligt att 
finna att ordet kista avser beslag som ej äro massiva utan framställda av pressat bleck; stokkur 
i stokkabelti återspeglar däremot massiva, dvs. gjutna beslag. Dessa våra förmodanden stämma 
också med de faktiska omständigheterna. Kistebelte eller stelebelte avse alltid i musealt material 

1  Söderwall, Ordbok öfver svenska medeltidsspråket, 2: 1, 1891-1900, s. 462. 
2  Birgitta, Uppenbarelser, 5, 1883-84, s. 40; Se äv. Söderwall, o. cit. st. 
3  Nykn, a. a., 1947, s. 122, se äv. s. 121, not xo. 
4 Berge anför att i Tinn-målet, som bevarat många ålderdomliga ord, finnes ett slags beslag, 'stol', som kallas 

för stapul, m. (pl. stöpula). Stopulbelte i Tinn-målet skulle svara mot stalpebelte i Sunnmore. Även på Vestlandet är 
benämningen känd. »Beltet [er] samansett av firkanta einskilde stykke, stolpar, som var gylte med ledar i» enligt 
en sagesman från Sunnfjord (Berge, a. a., sp. 478). Jfr äv. Blöndal, Islandsk-dansk Ordbog, 1920-24, under 
stokkabelti: »Bxlte, sammensat af (firkantede) Plader (i Reglen af Solv el. Solvplet): Stokkabelticl er samfestir silfur — 
eba silfraöir stokkar (Eimr. x. 28); Stokkur se Blöndal, o. a. a; stapi se Fritzner, Ordbog over det gamle norske 
Sprog, 3, 1954, s. 561. 
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bältesband med därpå anbringade beslag som utförts av pressat silverbleck. Stokkabelti 
representerar den av gjutna metallplattor sammanlänkade bältestypen. Bakom de etnologiska 
föremålsformerna, vars tidigare historia och ursprungliga framställningssätt vi veta mycket 
litet om, ligger dock ett medvetet språkbruk, som många gånger kan ge oss värdefulla led-
trådar. 

Ej blott kvinnor utan även män buro under senmedeltiden i Norden dyrbara bälten, vilket 
även omvittnas av Olaus Magnus: »Likaledes plägade förnäma män fordom använda silfver-
bälten, gemenligen kallade silffskena.»1  

Under 1500- och r600-talen voro bältena smala med tunna beslag eller utförda enbart av 
vid varandra fästade tunna metallplattor (Nylen, a. a., 1947, s. 122). 

Hylten—Cavallius omtalar huru Wärendskvinnan, vars dräkt uppvisar stildrag, som gå tillbaka 
till medeltidens mod, kunde ståta med silverbälten vägande 13, 19, 26, 28 lod, ja, ända upp 
till 64 lod! Dessa silverbälten voro oftast förgyllda och i domböckerna omtalas beslagen såsom 
»spänger». Dessa representerade även ett synligt buret kapital, en privat förmögenhet. »Vanligt-
vis var det sammansatt af ett antal drifna och upphöjda, till formen aflångt fyrkantiga silfver-
bucklor. Dessa bucklor, hvilka med lätthet kunde fråntagas och åter insättas, voro af en gifven, 
sins emellan lika vigt. Så länge silfver-lodet var landets mest gällande värd-öre, blefvo de der-
före allmänneligen använda såsom god-värden, vid större utredningar, byten och gårda-köp.»2 

Även de lapska silverbältena representerade familjens överskjutande kapital — se Kap. V: 
Silvret såsom kapitalplacering — och värderades efter sin vikt i lod. Med hänsyn härtill och för 
underlättandet av bältets värdering vid köpenskap och handel inristades ofta bältets lodvikt 
på spännändbeslagets eller remändbeslagets baksida (Föremålskatalogen: Pl. 5: 15). 

Silverbälten torde under medeltiden och delvis även under I500-talet ha ingått i den borgerliga 
dräkten, men de ha samtidigt också kunnat förvärvas av förmögna bönder.3  Denna dräkt-
prydnad utgjorde en förmögenhetsplacering, och bältet kunde användas oberoende av dräkt-
skickets art, understryker Svensson. 

1749 nyttjas det silverbeslagna bältet alltjämt i den skånska folkdräkten. Linne har antecknat 
därom: »Någre få hade s il f w e r-bälten om lifwet, hwilka woro hopsatte af fyrkantige drifne och 
uphögde silfwerbuklor.»4  Sannolikt avsåg Linne med denna beskrivning en bältestyp liknande 
den på fig. 74b. 

Ännu efter 1830 tillverkades dylika ålderdomliga bälten av skånska guldsmeder för avsalu 
till allmogen. Dessa silverbeslagna bälten ha tidigt fått en specialkaraktär av brudutstyrsel och 
ha i den användningen levat kvar även då de försvunnit ur den vanliga dräkten.5 

Således finna vi, att från förhistorisk tid och framåt har i Norden nyttjats silverbälten, vilka 
omväxlande bestått av silverbeslag på ett underlag av läder eller tyg eller av gjutna silverbeslag, 
länkade till varandra utan underlag, s. k. metallbälten. 

Olaus Magnus, a. a., Bd 2, 1912. S. 23, S. 75. Se äv. Granlunds kommentar Bd 5, 1951, S. 183. 
2  Hylt61-Cavallius, a. a., 2, 1868, s. 254. 
8  S. Svensson, a. a., 1935, S. 257. 
4 Linné, a. a., 1956, 5. 44. 
6  S. Svensson, a. a., 1935, S. 257. 
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Så vitt jag kunnat finna, voro förhistoriska och medeltida bältestyper huvudsakligen av 
bältesbandstypen med därpå fästade beslag. Redan under medeltiden förekommer även det 
kedjade metallbältet av Falks material att döma (jfr is!. stokkabelti). 

Största livskraften uti nordiskt dräktsilver har emellertid den bältesvariant visat sig ha, som 
uppvisar beslag av ädel metall, anbringade på ett underliggande bältesband. Under vikingatid 
och medeltid torde denna bältestyp ha dominerat såsom kostbar bältesprydnad och typen har 
fortlevat in i nyare tid och retarderat i det nordiska bondesilvret, särskilt inom vissa utpräglat 
stilkonservativa områden i Norden såsom i Skåne, Norge och Lappland. 

Det lapska silverbeståndet uppvisar utomordentligt praktfulla silverbälten. En sådan iögon-
fallande dräktprydnad har självfallet attraherat de författare, som behandlat lapskt folkliv och 
kultur. Rheen noterar redan på 1670-talet, att de rika lapparna i Lule lappmark »bruka och 
dageligen Sölfwerbälten om sigh, som på särdeles Maneer giorde ähro, lijka som stoore släte 
knappar».' 

Från 1750-talets Norge föreligger i manuskript följande detaljerade beskrivning av ett lapskt 
silverbälte:2  »Sölfbelter, som bestaar af en tyk og breed rem af leeder, hvorpaa sölfplader ere 
fxstede, der enten ere kantede som txrninger, eller runde og det saa tt till hinanden, at af 
remmen selv, hvorpaa de sidde, lidet eller intet kand synes. Disse plader ere ligesom spxnderne 
de have fxstede paa deres kraver og kioler overalt beprydede med löst hengende löfverk, som 
pleijer at vxre forgyldt ligesom txrningerne selv paa bxlterne.» Detta citat ger en klar illustra-
tion till det lapska bältet av typ i och ii (jfr här bältestypologien). 

Liksom fallet var inom skånsk och även inom norsk kulturkrets, har bältet även inom den 
lapska kulturkretsen fått specialkaraktär av brudutstyrsel. Rheen har noterat bältets betydelse 
i lapsk brudklädsel: »Brudhgummen tagher på sigh sine bästa kläder, och ett Sölfwer bälte 
om sitt Lijff. Bruden tager uthur sitt håår sitt fläte bandh, thet gifwer hon åth een pijgha som 
nährmast af slächten är, uthborstar sädan sitt håår, och sätter ett förgylt Sölfwerbälte eller 
tu på sitt hufwudh, Item binder och kringh om sigh ett Sölfwerbälte» (Rheen, a. a., s. 1z). 
(Se även Kap. IV, Bröllop.) 

Emellertid kan silverbältet beläggas på lapskt område långt tidigare än med Rheens uppgift 
från 1670-talet, enligt vad jag funnit. I den tidigare omnämnda uppbördshandlingen från i 600 
rörande Inga Oriwans silveregendom uppräknas bl. a. bälten, vilkas vikt uppgå till bl. a. 17 
lod (se Bilaga I). 

En annan skriftlig uppgift visar att bältet nyttjats hos samerna under 1500-talets slut. 
Det heter i en akt med åtta anklagelsepunkter från birkarlar och lappar riktade mot Nils 

Oriwan i dec. 1576:3  »Till thet Ottende haffuer han såld en Lapp benemd Per Jonsson ett 

1  Rheen, a. a., S. 62. 
a »En kort Underretning om det i Nordlandene sig opholdende Finne-folk udj hast efter aergiaering sammen-

skrevet og overleveret tu l Hans Höijwrvxrdighet hr Biskop Pontoppidan.* Thottske saml. no 1724, 4:0 (Bibi. 
Pont. p. 44 No. Ios), Kungl. bibl., Köpenhamn. Se äv. Drake, a. a., 1918, s. 175. 

3  Fellman, Handlingar och uppsatser ..., 3, 1912, S. 339. 
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Fig. 72a, b. Ett silverbälte vars 
stöpta metallplattor äro länkade 
intill varandra. Beslagen äro ut-
förda i renässansstil. Typ Iii. 
Bältet har burits av en same-
kvinna. Från Nordnorge. E. M., 
Oslo. E. M. 244. Foto E. M. 
Kat. nr 174. 

sölffbeltte um zo lodh Therfore han tilfyllest haffuer bettaledt honom, Men när lappen sedhen 
lott wäge belthet, då wog thet icke mere än ii lodh.» 

Emellertid är det mig här möjligt att presentera en hitintills okänd skriftlig uppgift från 
år 1544 som klart visar att silverbälten funnits i lapsk ägo under 1500-talets första hälft, ja, 
med all sannolikhet redan vid medeltidens slut. 

Det framgår av huvudräkenskaperna i samband med utställandet av årliga räntan »aff 
Vesterbotten anno 1544» bl. a. följande:' »Saköres sölff aff Törnöö Lappemarck etth liitetth 
Beltte rnedh 45 spenghr Wogh ... izi lott Item ro skedar och annatth smååtth söölff wogh 34 
lotth Summa 2 löödmarck 141 lotth». 

Ovanstående upplysning att rsoo-talets tornelappar nyttjade bälten med silverbeslag är 
bl. a. ett belägg för att det bland nordbor — i varje fall bland vissa myndighetspersoner — 
ej var helt okänt att samerna redan vid denna tidiga tidpunkt innehade sådana silverföremål 
som bälten och skedar. Förekomsten av dylika föremål bland samerna redan under i 500-
talets första hälft betonar ytterligare enligt min mening det troliga i att silverbeslagna bälten 
torde ha varit i bruk hos samerna betydligt före 1500-talets början. Det torde även vara evident 
att sådana silverföremål redan då voro en för lapparna naturlig kapitalplacering, vilken in-
vestering vid behov kunde omvandlas till saköressilver. 

Det är också intressant att i sammanhanget kunna uppvisa en så pass detaljerad beskrivning 
av ett lapskt I500-talsbälte, som här är fallet. Upplysningen att det var »etth liitetth Beltte 
medh 45 spenghr» talar för att bältet sannolikt var ganska smalt men i gengäld på grund av 
beslagens mångfald torde det ha varit ganska långt och sannolikt med en långt nedhängande 
bältesända. För att få en ungefärlig uppfattning av r5oo-talsbältets längd kan noteras att före-
målskatalogens bälten av typ i och II äro smyckade med bältesbeslag varierande i antal mellan 
15 till 22 stycken, och vilka beslag anbringats på bältesband, som i längd variera mellan 90 och 
115 cm. Från Pite lappmark föreligger ett långt och mycket smalt bälte (1. 125 cm, br. 2,7 cm) 

1  K A.: Västerbotten 1544: 6, Huvudräkenskaperna. 
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Fig. 73a. Bälte av läder med 
tennskodda slagna hål rikligt för-
delade över ytan. På bältets mitt 
äro runda stämplade silverbeslag 
anbringade. Typ Iv. Guldsmed 
John Pettersson har tillverkat 
några beslag 1907 och 1909. 
Knappen med slarv»-ornament 
är tillverkad i Haparanda 1920. 
Från Vittangi. N. M. 213.675. 
Foto N. M. Kat. nr 178. 

försett med 23 förgyllda silverbeslag. Dessa beslag äro små till formatet, 2,5 cm x 2,5 cm. Jag 
håller inte för osannolikt att ovannämnda 1500-talsbälte kan ha varit något längre än 125 cm 
och följaktligen även det burits med nedhängande bältesända. Det är också tänkbart att sak-
öresbältet med sina 45 spänger uppvisat en bredd ungefär motsvarande Pite-bältet. Även den 
upplysningen att bältet med 45 beslag vägde 12 1/2 lod är av intresse, då vi härigenom kunna 
få en anvisning om huru beslagen troligen voro beskaffade. 12 1/2 lod motsvarade sannolikt 
ungefär 166 g, om vi räkna med den gängse uppfattningen att i lod i viktualievikt = 13,29 g. 
Således bör ett av dessa I500-talsbeslag ha vägt ungefär 3,6 gram; med andra ord synes be-
slaget ha varit bladtunt. Av detta torde vi kunna dra den slutsatsen att beslagen sannolikast 
voro framställda av pressat silverbleck och ej slagna och absolut ej massiva dvs, ej gjutna. 
(Jfr här med citat ovan av Nylen: »tunna silfver spenger»). 

Det lapska bältet har mångfaldiga uppgifter. Det skall, förutom att vara en magnifik dräkt-
prydnad, även uppbära kniven åt männen och nålhus och sax åt kvinnorna (jfr fig. 77). Vidare 
skall bältet sluta kolten fast och värmande kring livet, och då bältet hårt åtdrages kring kolten 
uppstår ett vidgat utrymme ovanför livremmen, varigenom ett behövligt förvaringsrum bildas 
i den ficklösa kolten. 

De lapska skinn- och klädeskoltarna ha sedan urminnes tid varit försedda med bälten, 
ehuru i olika utförande och av olika material och även åtskilda av olika språkliga benämningar.' 
Jag citerar Drake: »Like belte, inre bälte; peingolts b., yttre bälte ... Like belte, å inre kapte, varå 
tasko [väska ...], kniv m. m., vilket kunde förloras, fastna, hindra, om det var å den yttre.» 
Drake uppräknar från Västerbottens lappmarker även andra bältestyper, som exempelvis från 
Arjepluog: Kedsald, »bältet, snott av renkalvskinn» och från Lule lappmark Like-avve, »bältet, 
av bred ullväv». Jämte silverbeslagna bälten ha även tennbälten brukats. I Pite lappmark be-
nämnas de pirrak och brukas på helgdagarna (Drake, o. a. a., s. 175). Ovannämnda bältestyper 
torde vara synnerligen ålderdomliga i den lapska dräkten och med all sannolikhet av förhistoriskt 
ursprung. 

Med det silverbeslagna bältet, som av allt att döma når lapparna redan under medeltiden, som 

Drake, a. a., 1918, s. 174. 



DRÄKTPRYDNADER OCH ÖVRIGA SMYCKEN 	 109 

Fig. 7 3 b. Bälte av rött ylletyg med tygapplikationer i kontrasterande färger, oftast gult och blått. Runda 
silverbeslag med »larv»-ornament pryda detta kvinnobälte. Från Jukkasjärvi, Svappavaara. Nb.m. 2391. 
Foto Nb.m. Kat. nr 179. 

jag ovan antytt, skänkes åt den lapska dräkten ett festligt yttre och tillika åt bäraren och bära-
rinnan ett socialt mervärde, då ett dylikt silverbälte alltid representerar ett överskjutande 
kapital, en synlig privat förmögenhet ( jfr här Kap. V). 

Av silvermaterialet att döma kunna följande fyra bältestyper urskiljas: 

Bälte i, av läder eller tyg med förgyllda eller °förgyllda fyrsidiga silverbeslag, ornerade med 
vad jag här benämner »rosettmotivet» (fig. 70 b, c) samt även ornerade med runda silver-
beslag med »larv»-ornament.1 

Bälte ii, av tyg eller läder med förgyllda eller °förgyllda fyrsidiga silverbeslag, ornerade 
med vad jag benämner »tretornsmotivet» (fig. 71b) samt även ornerade med runda silver-
beslag med »larv»-ornament. 

Bälte ni, bestående av gjutna, plastiskt utformade silverbeslag som länkats intill varandra 
utan något underlag av tyg eller läder (fig. 72 a, b). 

Bälte Iv, av läder med en bredd av cirka i o cm och beslaget med runda silverknappar samt 
perforerat av tennskodda slagna hål (fig. 73 a). Bäres av män. 

1  De runda silverbeslag, som här avses, ha alltid ett, vad jag kallar »larv»-liknande ornament diametralt placerat 
på beslaget. (Jfr Föremålskatalogen!) 
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Fig. 74a. Bältesband med därpå 
fastsatta, fyrsidiga, kraftigt välv-
da beslag av förgyllt silverbleck. 
Från Blekinge. N. M. 9218. 
Foto N. M. 

Fig. 74b. Brudbälte med beslag 
av förgyllt silverbleck. Beslagen 
äro kraftigt välvda och uppvisa 
ett starkt degenererat »ros»-motiv. 
Från Skåne, Gärds hd. Jfr med 
det lapska bältet på fig. 76 f. 
N. M. 94.204. Foto N. M. 
29. J.u. 

Bälte v, av ylletyg, med fastsydda applikationer och en påstickad mittremsa också av tyg 
i kontrasterande färg på vilken anbringats runda eller fyrsidiga silverbeslag. Barn och 
kvinnor bära dylika bälten (fig. 73 b). 

Bältestyp i och ii bäras av både män och kvinnor. Metallbältet, typ ni, har varit ett bälte spe-
ciellt avsett för kvinnor, såvitt vi nu veta. 

Bälte i 
Bälte i är av läder eller tyg, oftast av läder överklätt med tyg och försett med förgyllda fyr-

sidiga silverbeslag ornerade med rosettmotivet. Fig. 70 b, representativ för typ i, visar ett 
bältesband, vars längd uppgår till 132 cm, bredden till 4,1 cm och på vilket i en gles rad an-
bringats 25 st. förgyllda fyrsidiga silverbeslag ornerade med rosettmotivet. På bältesändan, den 
fritt framtill nedhängande remdelen, har placerats fem runda silverbeslag, vilkas dekor utgöres 
av ett diametralt anbringat larvornament. Kombinationen av ett stort antal fyrsidiga och ett 
fåtal runda beslag är mycket vanlig på denna lapska bältestyp. Bälte i förekommer ej blott 
inom lapskt dräktsilver utan även inom norskt, och närbesläktade dylika bältesbeslag åter-
finnas även i Skåne och Blekinge. På norskt område återfinnas med lapsk typ i identiskt lika 
bältesbeslag, som framgår av fig. 76a—e. (Jämför här det norska bältet på fig. 76a med det 
lapska på fig. 76f.) 

Föremålskatalogen Pl. 5: 5 visar även att bergensiska guldsmeder så sent som 1836 tillverkat 
dylika bälten av typ i för lappars räkning. Kielland har ansett dylika norska bälten, som helt 
motsvara lapskt bälte i, tillhöra i 400-talets formvärldl och att de sannolikt få anses vara bergen-
siska arbeten. 

1  Kielland, a. a., 1927, fig. 263, 264, S. 237. 
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Fig. 75.  Bälte av läder klätt med röd flanell och kantat med gröna band. Beslagen, spännet och remänd-
beslaget, äro av förgyllt silver. Samling: E. Wallquist, Arjepluog. Foto Sune Jonsson. Kat. nr 194. 

Bälte i har således under flera århundraden tillverkats för både norsk allmoge och lapsk 
kundkrets. 

Det är då rimligt att antaga, att bälte i nått lapparna från västnordiskt område. 
Typen visar, som ovan sagts, ornamental släktskap med liknande skånska dräktsilverbeslag, 

något som redan tidigare noterats av Svensson.1  Emellertid finnas enligt min mening betydliga 
ornamentala differenser mellan lapskt och skånskt bältesmaterial. Utmärkande för de syd-
svenska bältesbeslagen av typ 1-karaktär (jfr fig. 74 a och b) äro dels deras avsevärt större format 
(4, i cm x 4, i cm mot lapska bältebeslagens 2,3 cm x 2,3 cm, se fig. 76 f), dels de förra beslagens 
starkt välvda konturer och grovt förvanskade rosettmotiv, något som gör att bältesbeslag av 
denna typ inom de sydsvenska landskapen (Skåne, Halland och Blekinge) kunna sägas uppvisa 
en egen utvecklingslinje skild från den lapska och norska beslagstypen. 

Ehuru Norge kan uppvisa exakta motsvarigheter till lapskt bälte i och Skåne och Blekinge 
närbesläktade beslag, förekommer märkligt nog ej bälte i i ett enda exemplar på finskt område, 
frånsett inom de finska lapparnas bältesbestånd. I Österbotten, det tätt intill svensk—finska 
Lappmarkerna gränsande finska landskapets  finnes, såvitt jag kunnat se, ej någon bältesform, 
motsvarande lapparnas, däremot ett slags metallbälten (fig. 81) till form och dekor helt skilda 
från den lapska typen. 

Således kan konstateras att lapskt bälte i uppvisar direkta stilanalogier med ett bältesmaterial, 
som har sin huvudsakliga utbredning inom Västnorden och inom de till Västnorden angrän-
sande områdena. 

1  S. Svensson, a. a., 5935, 8. 256. 
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Fig. 76a. Bälte av rött kläde med 25 förgyllda silverbeslag. Spännet och remändbeslaget är silver. Från 
V. Slidre sn., Oplands fylke, Norge. N. M. 22.452. Foto N. M. 

Fig. 76 b. Norskt brudbälte — stolebelte — från Eidfjord, Hordaland. Tillhör (1916) Peter Jacobsen, 
Eidfjord, Hordaland. Tillverkat av Jacob Michelsen Steen (1722-1741) i Bergen år 1742. Ingår i N. F:s 
fotoarkiv, Oslo. Foto L 2792, 2791, 2790. 

Fig. 76 c. Sterlebelte av rött kläde med knypplad metalltrådsspets i silverfårg. Bältet, som bäres av kvinnor, 
uppvisar 21 silverbeslag med »tretorns-motivet. Från Möre fylke, Norge. N. M. 33.311. Foto N. M. 

I samband med detta konstaterande äger det sin stora betydelse att samma bältestyp också 
finnes representerad på en norsk kyrkomålning från Thorpe i Hallingdal, daterad till 200-
talets mitt. Målningen visar en Kristusgestalt iförd en fotsid, veckrik klädnad, vilken hålles 
ihop runt livet av ett bälte, som till form och funktion svarar mot lapskt bälte i och ii (fig. 82). 
Ornamental analogi föreligger ej mellan kyrkomålningens bältesbeslag och lapparnas. Likväl 
är det intressant att iakttaga Kristusgestaltens bältestyp med dess på bältesbandet anbringade 
runda och timglasformade beslag, och bandets framtill lågt nedhängande bältesända, vilken 
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Fig. 76 d. 	 Fig. 76 e. 
Fig. 76d. Stolebelte från Valdres, Norge. N. F., Oslo. N. F. 132.95. Foto N. F. L 52.954 och 52.956. 
Fig. 76e. Stelebelte från Valdres, Norge. N. F., Oslo. N. F. E 1663-1906. Foto L 52.955. 

Fig. 76f. Lapskt silverbeslaget bälte från Arjepluogs socken. På ändbeslagets baksida är inristat: XII 
Lot. N. M. 90.786. Foto N. M. Kat. nr 195. 

är skodd med det även i lapskt material förekommande typiska tungformade, rikt ornerade 
remändbeslaget. 

Man må här även observera den utsökta madonnaskulpturen från Hove Kirke, Vik pgd., 
Sogn, nu i Bergens museum (fig. 8o). Madonnan bär ett bälte med nedhängande bältesända 
och på bältet har anbringats runda och timglasformade beslag sannolikt av ädel metall. Av 
särskilt intresse är att närmast bältesspännet sitter ett fyrsidigt beslag med »rosett»-motiv. 
Sogn-madonnan dateras till uoo-talets mitt. 

Detta medeltida bältesmod med en fritt nedhängande bältesända förekommer även på 
västeuropeiskt område. Som exempel kan nämnas en skulpterad madonna, »une vierge sage», 
från katedralen i Strasbourg, och daterad till uoo-talet. Madonnan uppbär ett bälte med fritt 
nedhängande bältesända och här äro bältesbeslagen fyrsidiga.1  Fyrsidiga beslag med sned-
ställd fyröglad rosett, således ur stilsynpunkt samma beslag som de på det lapska bältet av typ 1, 
förekomma emellertid på västeuropeiskt område redan under mitten av i 000-talet, bl. a. på 
en portalstaty, som smyckar katedralen i Chartres.2  En träskulptur föreställande »Thronende 
Maria», ett Kölner-arbete daterat till I300-talets andra fjärdedel, återger madonnan bärande 
en fotsid vid klädnad, som om livet omslutes av ett bältesband med därpå anbringade fyrsidiga 
beslag sannolikt av metall och av vilka varannan utgörs av snedställda rosetter (jfr fig. 79).3  
På en staty, föreställande Isabeau de Baviåre, från omkring 1390 möta vi likaså beslag med 

Gorce, Le christianisme dans le monde feodal, 1947, S. 17, 18. Se äv. Lex. der Marienkunde, r, 1957, S. 64. 
2 Enlart, a. a., 1916, s. 33, fig. 21. 
3  Das Schniitgen-Museum. Eine Auswahl, 1958, S. 35. 

8 — 62103019 Ffellström 
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Fig. 77. Den vid bältet fästade, starkt genombrutna ring vid vilken sax, nålhus, kniv m. m. anbringades. 
Foto Sune Jonsson. 

starkt stiliserade rosettmotiv (Enlart, o. a. a., s. 78, fig. 59). Den fyrbladiga rosetten är över huvud-
taget ett mycket omtyckt motiv i den gotiska kyrkliga konsten, och förekommer ofta såsom en 
inramande bård runt ett centralt motiv eller såsom en djupverkande bakgrund till ett figur-
motiv, som vi se på fig. 78.1  

Det fyrsidiga bältesbeslaget med snedställd rosett torde sålunda med stor sannolikhet kunna 
attribueras till västeuropeiskt och närmast nordfranskt område, där det funnits redan under 
000-talet. Mönstret nyttjades under hela medeltiden i den västeuropeiska konsten. 
Att våra lapska rosettornerade fyrsidiga beslag stilistiskt sett ytterst sammanhänga med 

västeuropeiska mönster bestyrkes även av vissa fynd på östnordiskt område som, så vitt jag vet, 
ej ännu uppmärksammats i samband med här avhandlade beslag. 

I det fyndmaterial, som härrör från bl. a. medeltida cistercienserkloster i Sverige, ingå en 
mängd fyrsidiga beslag (fig. 84), vilkas ornering utgöres av elegant formade snedställda rosetter 
omgivna av en pärlrandsdekor, således till motiv och form överensstämmande med det lapska 

1  Michel, Histoire de l'art, Torne 2: 1, 1906, S. 146 (se Facade occidentale de Notre Dame d'Amiens). Se 
äv. S. 170. 
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Fig. 78. Glasmålning föreställande Marias krö-
ning. Ett Kölnerarbete från omkring 1220-30. 
Lägg märke till de snedställda »rosetterna» i bak-
grunden! Från Schniitgen-Museum, Köln. (Iv. 
— Nr M 3. Efter Das Schniitgen-Museum, Eine 
Auswahl, 1958, Abb 58.) 

bältesbeslaget av typ i. Dessa till olika svenska fynd knutna rosettbeslag ha självfallet också väst-
europeisk anknytning. Beslagen dateras till 400-talet och äro bl. a. från Alvastra och Gudhem. 

Om vi jämföra de lapska beslagen på fig. 70 c med exempelvis beslag c på fig. 84 finna vi 
identiska drag. Båda uppvisa en pärlrandsbård omramande ett centralt placerat rosettmotiv. 
Rosetten är på både Alvastrabeslaget och de lapska beslagen fyrbladig och snedställd. I 
vinklarna mellan »bladen» återfinna vi på båda runda bubbleliknande figurer: Bältesbeslagen på 
fig. 75 motsvaras närmast av beslaget på fig. 84 d. »Bladen» ha drivits ut i hörnen och de runda 
figurerna fått en mer nyanserad utformning. (Jfr även det lapska beslaget fig. 70 c med de 
nordfranska beslagen i Enlart, a. a., 1916, S. 33.) Det torde således vara konstaterbart, att de 
lapska bältesbeslagen av typ 1 uppvisa ett intimt stilsamband med klosterfyndens beslag, vilkas 
stilrötter ytterst gå tillbaka till den västeuropeiska kulturen. Det synes rimligt att antaga att 
samerna fått sina bältesbeslag från västligt område närmast genom västnordisk förmedling. 



Fig. 79. Träskulptur föreställande »Thronende 
Maria». Ett Kölnerarbete från 1300-talets andra 
fjärdedel. (Efter Das Schniitgen Museum, Eine 
Auswahl, 1958, Abb 68.) 

i i 6 
	

FÖREMÅL ST YP ER 

Det ges även språkligt material som talar för att lapparna möjligen ursprungligen fingo sina 
bältesbeslag från väster och ytterst från västeuropeiskt område. 

Lindahl—Öhrlingl har ordformen spakko — »fyrkantig silfver-plåt, sådan som de, hvilka 
Lapparne bruka på sina bälten». [Jämför här med Falk—Torps2  uppgift »oldn. spgng, f. i s. bet. = 
ags. spang 'spxnde' (eng. spangle 'liden metalplade' ...), och med folkvisans ord »Spångaa heve 
du belti ...»!3] 

Qvigstad4  omnämner spakko (1p.S), viereckige silberne Platte zur Verzierung des Giirtels = 
anw. spgng, f. Lagercrantz5  har ordet i en ljudlagsenligt motsvarande form från Tännäs i 
betydelsen »Zinnschmuck (am Gurt)» och från Snåsa »Zinnknöpfe (als Verzierungen am Gurt).» 
Wiklund anför ordet i ungefär samma betydelser från Vilhelmina, Frostviken, Offerdal, 
Undersåker och Härjedalen.8  Collinder har upptecknat ordet i Härjedalen7. 

Då ordet spakko föreligger hos Lindahl—Öhrling finnes det skäl att misstänka, som docent 
Tryggve Sköld haft vänligheten meddela mig, att ordet förekommit i Arvidsjaurstrakten.8  

1  Lindahl—öhrling, a. a., 1780, S. 427. 
2  Falk—Torp, Etymologisk ordbog, 2,1904-1906, S. 258. 
8  Landstad, a. a., 5853, s. 522: I I.  
4  Qvigstad, Nordische Lehnwörter im Lappischen, 1893, S. 312. 
5  Lagercrantz, Lappischer Wortschatz, 5939, no. 6837. 
6  Wiklund, Zur Kenntnis der ältesten 	1911, S. 246. 
7  Collinder, Lappisches Wörterverzeichnis aus Härjedalen, 1943, S. 87. 
8  Möjligen har Wiklund rätt, när han skriver, att ordets skrivning med -kk- hos Lindahl—öhrling tyder på syd-

lapskt ursprung (se a. a.). 
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Fig. 80. Madonnan från Hove kirke, Vik pgd., 
Sogn. I Bergens museum. Foto B. M. 

Beläggen hos Lagercrantz och Wiklund visa, att spakko förekommer på sydlapskt område. 
Beträffande ordets ålder i det lapska språket hyser Sköld den uppfattningen att spakko torde 
ha inlånats i lapska språket senast under medeltiden, beroende på att inlåningen måste skett 
före ljudövergången ng> kk i lapskan, som ägt rum någon gång under vikingatiden eller 
medeltiden. Intet hindrar, att ordet är ett urnordiskt lån.' Det synes mig vara rimligt att 
antaga att samtidigt med dessa utifrån kommande fyrsidiga metallbeslags uppträdande på 
lapskt område även den västnordiska termen upptas såsom låneord i språket. 

Jag håller för troligt att den gemensamma stilnämnaren för här uppräknade rosettornerade 
beslag är den västeuropeiska kulturen och dess stilströmningar som under hela medeltiden 
sköljde över Skandinavien. Det torde vara handel och köpenskap, som, i förening med andlig 
verksamhet, ursprungligen förmedlat dylika beslag till Norden. Via västnordisk förmedling 
ha sedan lapparnas rosettbeslag inkommit i den samiska dräkten. 

Det intressanta är nu i samband med vårt studium av de lapska bältesbeslagen av typ 1-
karaktär att finna, att gjutna fyrsidiga rembeslag med en dekor av snedställda stiliserade rosetter 

1  Wiklund, a. a., 1911, s. 246, och Nesheim, Noen nordiske ord- og kulturlån hos samene, 1953, s. 129. 
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Fig. 81. Finska kvinnobälten, varav det längst upp är av läder med påträdda bronsbeslag och kommer 
från Kuhmoinens socken [F. N. M. A. 7877], de övriga två uppvisa hjärt- och stjärnformade brons-
smycken och komma från Alahärrnä socken [F. N. M. A. 6440; A. 3120]. Foto F. N. M. 

äro kända från nordsvenskt område möjligen redan under i 000-talet. Sådana rembeslag 
av brons ingå nämligen i de såsom lapska ansedda offerplatsfynden från nordsvenskt område.' 
Vidare ingå liknande beslag även i ett fynd från Storholmen, Vajkijaur, Jokkmokks2  sn, Lapp-
land samt i ett fynd från Brotjärn,3  Överluleå sn, Norrbotten. 

Serning menar (a. a., 1956, s. 75-76) att dessa beslag böra rubriceras såsom »östliga», då så-
dana äro kända bl. a. från Finland och även från Lettland och St Petersburg. Serning har 
daterat offerplatsfyndens beslag till i 000-talet eller 1'0o-talets början och understryker, att 
»rosettornerade beslag som offerplatsfyndens ... att döma av utbredningen ha tillverkats inom 
Finlands västra delar». 

Enligt min mening bör en viss försiktighet iakttagas vid bedömandet av tillverkningsorten 
för dessa nordsvenska rosettornerade beslag. Man behöver ej antaga, att de berörda beslagen 
tillverkats i Finlands västra delar enbart av den orsaken att ett fåtal sådana artefakter förekomma 

1  Serning, a. a., 1956 S. 76, Pl. 23: 2-9 (Unna saiva), Pl. 53: 6, 8 (Gråträsk), Pl. 57: 11-13 (Vindelgransele). 
2 NihMn, Nyförvärv till Statens historiska museum 1926, 1927, S. 63. 
2 Odencrants, Brotjämsfyndet, 1943, s. 95 fr. 
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Fig. 82. Kyrkomålning från Thorpe, Hallingdal. 
i zoo-talets mitt. (Efter Norway, Unesco world 
art series 5, Pl. i.) 

   

där, ty intet hindrar att de finska beslagen kunna vara västeuropeiskt importgods till Väst-
Finland. 

Vid denna tid, woo-talet och i wo-talets början, var denna typ av bältesbeslag med rosett-
ornering ej okänd på västeuropeiskt område något som jag ovan sökt påvisa. 

Om vi med Serning antaga att tillverkningsområdet för de nordsvenska rosettbeslagen är 
beläget inom Västfinland synes det mig synnerligen anmärkningsvärt att dylika rosettorne-
rade beslag ej ha retarderat inom det väst-finska tillverkningsområdet i form av bältesbeslag. 
Så har nämligen ej alls skett. 

Som tidigare påpekats förekommer ej bälte i inom finskt dräktsilver, där finnas helt andra 
bältestyper (jfr fig. 81). Däremot är den rosettornerade bältestypen utomordentligt vanlig 
på västnordiskt område. 

Vi ha funnit, att bältesbeslag av typ i hos samerna snarast peka i riktning mot Västnorden 
och Västeuropa ifråga om mönstrets karaktär och att en stilpåverkan här kan ha ägt rum ganska 
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Fig. 83. Ett lapskt brudpar med rikt silverbeslagna bälten, vilkas bältesändar hänga ned till koltens fåll. 
Teckningen, som ingår i Kalendern Svea för år 1851, är sannolikt utförd av Johan Fredrik Höckert. 

tidigt. Därmed är ej med bestämdhet sagt att även de tidigaste nordsvenska fyrsidiga rosett-
beslagen från offerfynden kommit samma väg. Det blir, synes det mig, en särskild fråga att 
utreda och närmast i anslutning till förnyade överväganden rörande offerplatsfyndens ställning 
i de nordiska mönstersammanhangen. Härvid bör man i högre grad än vad som gjorts av 
Serning också beakta de västnordiska kulturpåverkningarna och förbindelserna i detta nord-
svenska fyndmaterial — förbindelser som bl. a. tagit sig uttryck i en påfallande rik förekomst 
av norska mynt i de nordsvenska offerfynd, som författarinnan behandlat. 

Vid vilken tidpunkt ha lapparna mottagit beslagen av bältetyp i? Den frågan är mycket svår 
att besvara. När jag i det föregående behandlade de lapska maljorna, framkastades såsom ett 



DRÄKTPRYDNADER OCH ÖVRIGA SMYCKEN 
	

121 

Fig. 84. Fyrkantiga metallbeslag från olika medeltida fyndkomplex. Beslagen torde dateras till tiden 
efter 1450 och fram till '5°o-talets mitt. 84a. S. H. M. 18011 : 282, 84b. S. H. M. 23950 : 1931 : 216, 
84c. S. H. M. 17033: 12, 84d. S. H. M. 23950: 1943: 18, 84e. S. H. M. 21742 : 24, 84 f. S. H. M. 
23950: 1931 : 215. a)= Vreta, b)— Gudhem, c)=Alvastra. 

preliminärt lösningsförslag den tanken, att maljan av typ i möjligen kunde leda sitt ursprung 
tillbaka till en sakral miljö tillhörande cistercienserbrödernas klosterhantverk. Vidare påpeka-
des, att cistercienserkloster under medeltiden förekommit så långt norrut som uti Trond-
heimsfjorden på ön Tautra. Därifrån kunde det tänkas, att dylika maljbeslag förmedlats av 
munkarna till lappar såsom ersättning för erhållna lappmarksprodukter såsom skinn, kött och 
fågel och under fastan fisk. På samma sätt, således via den medeltida handeln och köpenskapen, 
kan det synas rimligt att antaga att ovan beskrivna bältesbeslag av typ i skulle kunna ha nått 
lapparna. Dessa bältesbeslag, som bevisligen funnits i ett flertal exemplar bland klosterfynden 
bl. a. från Alvastra och Vreta och som äro representerade med närbesläktade typer på franska 
medeltida katedralskulpturer och på den kända Mariakyrkan, katedralen i Chartres, kunna 
möjligen ha nått västnordiskt område under medeltiden via cistercienserna och på så sätt för-
medlats till lapparnas område. Man kan härvid tänka på den roll som de på ön Tautra boende 
cisterciensermunkarna kunna ha spelat. 

Lapparnas malja av typ i och bältesbeslag av typ i äro av allt att döma de ålderdomligaste 
smyckeformerna i det lapska silverbeståndet och båda ha med största grad av sannolikhet nått 
lapparnas område från västnordiskt område sannolikt redan under medeltidens senare 
skede. 

Bältet som återges på fig. 75 är i sin helhet, liksom de flesta lapska bälten, ej en renodlad 
medeltida stilprodukt. Bältestyp i har genomlevat ett flertal olika stilepoker och har märkts 
därav. Vid ett närmare studium av fig. 75 är det för betraktaren uppenbart, att bältet uppvisar 
en märklig kombination av stilyttringar från medeltid, renässans och barock. 

Rosettbeslagen visa hän mot medeltiden, bältesspännet är renässansinspirerat med sina 
maskaroner, och remändbeslaget har en graverad dekor av närmast barocksvulstiga blommor. 

Denna stilblandning är ej utan intresse. Den visar nämligen huru den tekniska miljön, dvs. 
i detta fallet guldsmederna, sätter sin stilepoks prägel på det för lapparnas räkning tillverkade 
föremålet. Vi veta att samerna, sedan de en gång förvärvat dylika silverföremål, vid nybeställ-
ningar krävde att få en exakt kopia av den sak de redan hade i sin ägo ( jfr härmed Höckerts 
beskrivning av lapparnas beställningsmetoder i Kap. IV, Bröllop). 
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Trots denna pietet, denna förkärlek för det fäderneärvda, tillkommer under århundradenas 
lopp en och annan ornamental nyhet, och dessa nytillägg kunna iakttagas såsom årsringarna 
i ett träd på det lapska silverbeståndets föremål. 

Sammanfattningsvis kan konstateras, att bälte typ 1 har sin huvudsakliga utbredning på 
västnordiskt område och inom till Västnorden angränsande områden såsom Skåne, Blekinge 
och Lappland samt att bältesbeslag av typ i sannolikast nått lapparnas område från väst-
nordiskt område, och att detta torde ha skett redan under medeltidens senare skede. (Jfr här 
den skriftliga uppgiften om ett bälte i tornelapsk ägo så tidigt som år 1544.) 

Vi veta likväl ej vilken typ av bältesbeslag som avses i denna daterade uppgift. Men av 
följande bältesanalyser att döma är det troligast att bältet från 1544 varit försett med rosett-
ornerade beslag. 

Bälte n 

Bälte ii, av läder eller tyg, är försett med förgyllda eller °förgyllda fyrsidiga silverbeslag, 
vilka äro ornerade med vad jag kallar tretorns-motivet (fig. 71 b). Bältet på fig. 71 b uppvisar 22 
sådana beslag, vilka mot bältesändan kombineras med runda larvornerade silverbeslag. (Jfr 
Föremålskatalogen Pl. 5: 2, 6 m. fl.) 

Denna bältestyp är synnerligen vanlig på norskt område, men saknas helt på skånskt. Typen 
förekommer ej i övrigt svenskt dräktsilvermaterial, ej heller inom finskt material. Bältestyp ii 
förekommer således endast inom norskt och lapskt dräktsilvermaterial. 

Om vi närmare granska fig. 85 finna vi, att dessa beslag ej återge några realistiska tornbyggna-
der. Beslagen på fig. 85, som tillverkats i Haparanda 1899, äro nämligen en långt gående 
stilisering av äldre tretornsbeslag, vilka ursprungligen återgivit strängt arkitektoniskt upp-
byggda tornliknande byggnader. På ett norskt brudbälte från Hardanger återfinna vi sådana 
»äkta» tornbeslag (fig. 86 a, b). Utmärkande för dessa torn äro de horisontella linjer, som 
uppdela tornen i tvenne etager och vidare de markerade tornhuvorna. Även bland samiskt 
silver återfinna vi ett exakt sådant tornbeslag (fig. 87). 

Detta sistnämnda beslag med klart markerade tornbyggnader stiliseras kraftigt på 1700- och 
i800-talens tornbeslag (fig. 71 b). På det av Luleå-guldsmeden Forsberg 1842 gjorda beslaget 
(fig. 88) se vi ännu klart tornens horisontella linjer, medan tornens »huvor» ha ersatts av runda 
knoppar med korstecken. På Haparanda-beslagen (fig. 85) har stiliseringen gått ännu längre, 
och endast nedtill på »tornen» finnas de horisontella linjerna kvar. 

Berge har flera exempel på bälten av typ ii (se Berge, a. a., Pl. XI: 2, 4, 5). Denne omtalar 
typen såsom taarnbelte (Berge, a. a., sp. 496). Tornbältet omtalas även uti norska skiftesproto-
koll från 1700-talet: »Solvbelte bestaaende av 17 store Kubber med Taarne paa (Bringsverd, 
Vinje 1765)» (Berge, a. a., sp. 165). 

Tornmotivets stilursprung har länge vållat huvudbry inom lappologiska kretsar. 
Vid en förfrågan, som författarinnan gjorde hos några norrbottniska guldsmeder, meddelade 

guldsmed Laittinen (f. 1867), Haparanda, att samer vid beställning av dylika beslag talat om 
beslag med »tre jumala» — tre gudar. Guldsmed Fritz Olsson (f. 188o) från Luleå hade någon 
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Fig. 85. 	 Fig. 87. 

Fig. 86 a. 

Fig. 86 b. Fig. 88. 

Fig. 85. Bältesbeslagen av förgyllt silver med starkt stiliserade tretorns-motiv äro tillverkade i Haparanda 
1899. Samling: E. Wallquist, Arjepluog. Kat. nr 273. 
Fig. 86a, b. Stelebelte från Hardanger vars beslag uppvisa tretornsmotivet. N. F. Oslo. N. F. 1524-23. 
Foto L. 529 53, 529 51. 
Fig. 87. Bältesbeslag av förgyllt silver med tretorns-motivet. Från Dorotea socken. V. L. M. A. 1535. 
Foto V. L. M. Kat. nr 276. 
Fig. 88. Bältesbeslag av förgyllt silver. Tillverkat av Olof Forsberg (1805-47) i Luleå år 1842. Strömska 
samlingen. N. M. ark. L. A. 771. Foto N. M. 324 Kr. Kat. nr 238. 
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Fig. 89a. Bälte från Opdal, Sor-Tröndelag. Beslagen uppvisa en senmedeltida stilkaraktär. (Efter Berge, 
Norskt bondesylv, pl. X: 5.) 

gång hört beslagen omtalas såsom beslag med »tre kyrkstaplar>> eller »tre kyrkportar» på.1  
Som synes gå uppgifterna starkt isär. Dock förefalla dessa vaga muntliga uppgifter antyda, 
att dylika bältesbeslag i samisk folktradition ansetts ha haft något sorts sakralt samband. 

Av utomordentligt stort intresse i sammanhanget är ett norskt bälte, som förvaras på Oslo 
Kunstindustrimuseum (Berge, a. a., Pl. X: 5). (Se fig. 89a.) Här möta vi beslag, vilkas ornering 
utgöras av en likasom plastiskt utformad trerumsbyggnad flankerad av krenelerade torn. 
På beslagets mitt ses en gotiskt spetsbågig rumsbild, vari placerats en av huvudbonaden att 
döma, möjligen kvinnlig figur. Mittpartiet omramas av flyglar, som i sin tur flankeras av 
krenelerade torn. Lägg märke till de horisontella linjerna som uppdela tornen i två etager! 
Det är tänkbart att de sentida norska och lapska tretornsbeslagen höra samman med detta 
slags beslag, ehuru senare tids bälten med tornbeslag ersatt det komplicerade mittpartiet med 
ett enkelt utformat tredje torn. 

Man frågar sig vad dessa bältesbeslag på fig. 89 a ha för ursprung och i vilken miljö de höra 
hemma. Här associerar tanken gärna till något slags kyrkligt sigill eller dylikt. Det förefaller 
tänkbart, att det snarlika lapska tretornsmotivet, som av samer vid beställning omtalats bl. a. 
såsom beslag med »tre kyrkportar», möjligen även det kan ha haft något samband med medel-
tida pilgrimsmärken eller märken av medeltida ursprung. Det anmärkningsvärda är, att bältes-
beslagen av typ ii äro så strängt lokaliserade till norsk och lapsk kulturkets. Här föreligger 
möjligen en långt gående stilretardering av beslag, som företrädesvis höra hemma inom det 
dansk—norska kultur området och därifrån förmedlats till lapparnas område. 

Från danskt område föreligger bl. a. ett s. k. tiggarmärke av bly2  (fig. 89 b) med ett tretorns-
motiv, som starkt erinrar om vårt lapska bältesbeslag på fig. 87. Huruvida här föreligger något 
sorts samband, vet jag ej. Trots den påtagliga stillikheten synes mig sambandet långsökt. 
Jag vill i sammanhanget även dra uppmärksamheten till Bergens stadsvapen sådant det återges 
på ett medeltida sigill från omkring i z80. Sigillet bevaras i original i Li.ibeck.3  Vi se på 

1  I Nordiska museets föremålskatalog står noterat om ett par bälten av typ II (Inv.nr 90784; 90785) följande: 
»Hvarje plåt med de tre typiska kyrkoljusen.* 

2  Otto Rydbeck, a. a., 1928, S. 161, fig. 84. 
3  Se här upplysningar hos Kielland, a. a., 1927, fig. 157, 158. 
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Fig. 89 b. 

   

 

Fig. 90. 

 

Fig. 89b. Blymärke, s. k. tiggarmärke, från Köpenhamn. (Efter 0. Rydbeck, Medeltida kontrollmärken, 
1928, fig. 84.) 
Fig. 90. Bälte med typiska »lapska» silverbeslag med »tretorns>>-motiv. Enligt kataloguppgift från N. M. 
härrör det »från Delsbo, Helsingland. Gåva af H. M. Konung Oscar II.» Bältesbeslagen bära emellertid 
stämplar, som visa att de tillverkats av Fromholdt Strandberg i Uleåborg 1843. Bältet torde ursprungligen 
hört hemma i Kemi eller Torne lappmark och ej i Helsingland. N. M. 37491. Foto N. M. 

sigillets ena sida en tretorns-byggnad, vars mittorn är högre än de övriga och med krenele-
rade torn och en klart markerad »övervåning». Framför tornporten antydes vågsvall. Runt 
sigillet löper ett skriftband. 

Bland finska bältesbeslag av typ II återfinna vi ganska ofta runda beslag med tretorns-motiv, 
vilket bl. a. framgår av fig. 90. Dessa beslag ha vissa drag, som erinra om det medeltida 
Bergens-sigillet. De finska beslagen äro dels runda, dels uppvisa de tretornsbyggnader, som 
förvisso äro starkt stiliserade och av »vågsvallet» återstår blott punkter. I stället för ett skrift-
band finna vi blott snedställda streck. Trots att just en sådan stilisering av Bergens-sigillet 
vore tänkbar är även denna jämförelse otillfredsställande. Jag nöjer mig därför med att blott 
redovisa detta bildmaterial och därtill hörande spröda slutledningar. 

Det torde likväl inte råda något tvivel om att bälte, typ ii, har nått lapparna från norskt 
område. Det lapska beslaget av typ II återger emellertid ej med detta stiliserade tretorns-
motiv ett rent medeltida bildspråk utan snarare en senare tids stiliserade reproduktion av ett 
äldre motiv. Därför synes det troligast, att samerna erhållit bältesbeslag av typ ii betydligt 
senare än typ i, sannolikt först under 1600- och 1700-talen. Tornbältet är på norskt område, 
såvitt vi hittills veta, inte känt från äldre handlingar än 1700-talet (jfr Berge, a. a., sp. 165, 
sp. 496). Lapska tornbälten dateras äldst till 1700-talet enligt föremålskatalogen. 

Bälte m 
Bälte In består av gjutna, plastiskt utformade silverbeslag, vilka länkats samman utan något 

underlag av tyg eller läder. Denna bältestyp förekommer ej hos nutidens samer, såvitt jag vet, 



Fig. 92. Bältesbeslag av förgyllt silver L. 6 cm. 
Har tillhört en same i norska Finmarken. E. M., 
Bergen. E 2325. Foto E. M. Kat. nr 19o. 

126 
	

FÖREMÅLSTYPER 

Fig. 91. Metallbältet av förgyllt silver bestående av z6 stöpta länkar ingår i ett jordfynd från Enontekis 
socken och upphittades tillsammans med 26 svenska och danska I700-talsmynt. N. M. 147.877. Foto 
N. M. roo. E.o. 

men torde tidigare ha varit i bruk där ehuru troligen ej i någon större utsträckning, då endast 
några få belägg härpå finnas (fig. 72). Från Enontekis socken har emellertid inlämnats ett jord-
fynd innehållande bl. a. z6 svenska och danska mynt från 1700-talet och Gustav IV Adolfs tid 
samt ett bälte bestående av 29 sammanlänkade, förgyllda silverbeslag, allt liggande i en trasig 
skinnpung (fig. 91 N.M. Inv.nr 147.877). Av allt att döma ha vi här ett exempel på en ned-
grävd lapsk familjeskatt (jfr Kap. IV). Att dylika silvermetallbälten tidigare nyttjats av samerna 
talar ävenså beslaget på fig. 92 för, ty detta har med visshet varit i lapsk ägo. Dessa här berörda 
gjutna silverlänkar äro ornerade med motiv av renässanskaraktär. 

Denna bältestyp återfinnes uti i soo- och i 600-talets nordiska högreståndsdräkter.1  Fig. 93 
återger ett dylikt metallbälte av typ in-karaktär, som ingår i den mycket innehållsrika Kjell-
bergska silverkollektionen, permanent utställd på Nordiska museet i Stockholm. Det Kjell-
bergska bältet saknar dessvärre härkomstuppgifter. 

Det är givetvis möjligt att samerna ursprungligen erhållit dylika i 600-talsbälten av typ in 
från norskt område liksom fallet varit med övriga bältestyper. Emellertid måste vi hålla i 
minnet att just vid denna tid, i 600-talet, börja de svenska myndigheterna, och då framför allt 
de svenska guldsmederna, uppmärksamma den lapska kundkretsen, detta beroende på sär-
skilda ekonomisk—historiska faktorer som beröras närmare i Kap. VI. Följaktligen kunna me-
tallbälten av typ in lika gärna ha nått samerna från svenskt som från norskt område. Emellertid 
synes bälte ni av materialets få belägg att döma ej ha blivit lika omtyckt inom lapskt dräktskick 
som fallet var och är med bälte i och n. 

1  Olrik, Drikkehom og &Avtal, fra Middelalder och Renässance, 1909, S. z9; Se äv. Wistrand, Svenska folk-
dräkter, 1906-1907, S. 91, fig. i i i. 
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Fig. 93a, b. Bälte bestående av stöpta förgyllda silverlänkar, ledade till varandra. Inristat på en av plattor-
nas baksida: XXXVIIII /4 lot. Okänd härkomst. N. M. 119.186. Foto N. M. 

Bälte iv 

Bälte iv är helt av läder med en bredd av omkring n cm och försett med oftast runda, 
släta, larvornerade eller stjärnformade silverknappar (fig. 73 a) och är tillika rikt beslaget med 
tennskodda hål. Denna bältestyp har enligt vad jag kunnat finna en utpräglat central- och 
nordlapsk utbredning och nyttjas både av män och gossar. Bältets längd motsvarar bärarens 
midjemått utanpå kolten.' Det är av allt att döma en relativt sent inkommen bältestyp, vilket 
även silverstämplarna antyda (jfr Föremålskatalogen: nr 178). Bältet nyttjas alltjämt i våra 
dagar och då huvudsakligen såsom vardagsbälte. Att gossebarn burit dylika bälten med silver-
knappar på, har som jag tidigare anfört (jfr avsnittet Hängknapparna), ansetts ha en speciell 
betydelse, då det menats att »märkt silver» skyddade barnen mot att bli bortrövade av »uldat», 
ett underjordiskt småfolk. 

Bälte v 

Bälte v är av ylletyg, försett med tygapplikationer i kontrasterande färger (fig. 73 b). I en gles 
rad på en påstickad tygremsa fastsys runda larvornerade silverbeslag. Bältet bäres av barn och 
kvinnor. Det är relativt kort och motsvarar således blott midjemåttet utanpå kolten. Ingen fritt 
nedhängande bältesända förekommer på bältestyp v. (Jfr här bildmaterialet hos Manker, a. a., 
1947, s. 325, 427.) Bältestypen förekommer huvudsakligen på nordlapskt område. Den torde 
vara en relativt sent inkommen bältestyp av utformningen att döma. Bältet nyttjas alltjämt i 
våra dagar. 

Övriga lösa smycken 

Till denna grupp hänför jag söljor, örhängen, fingerringar, halssmycken och ett lapskt smycke 
kallat sålpd. Samtliga dessa prydnader brukas inom den lapska kulturkretsen endast av kvin-
norna. Det är anmärkningsvärt, att en så allmänt förekommande kvinnlig smyckeform som 

1 Jfr bildmaterialet i Rönn, Sameland, 1960, samt Manker, a. a., 1947, S. 395. 
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armbandet ej ingår i den lapska kvinnans smyckebestånd. Detta bekräftas även av Drake i 
hennes arbete om Västerbottenslapparna (Drake, a. a., 1918, S. 177). Först i våra dagar har 
samekvinnan börjat att bära armband. 

SÖLJAN 

1pL: Ord för sölja saknas.' 
1pN ris' ko, sol' jo, (1)1,xaclo 

Med sölja avses ett i folkdräkten förekommande hjärt- eller ovalformat, fyrsidigt eller ringfor-
mat spänneföremål med en kring söljramen ledande nål, även kallad torn. Söljan har i lapskt 
dräktskick nyttjats för att fasthålla den över axlarna lagda sidenhalsduken. 

1 Om härledningen av de lapska benämningarna på söljan skriver docent Sköld följande: 
sorjo. Ordet finns i Songelsk, men anges där som sällsynt, serra ,schnalle (schmuck)' (T. I. Itkonen). Det 

återfinnes vidare i följande dialekter, Nesseby so10jj9  ,Brosche, Spange` (Lagercrantz), Polmak, Karasjok sorjo 
,solje` (Nielsen). Ordet uppges av Nielsen vara okänt i Kautokeino (jfr nedan under ris'ko). Friis ordbok, vars 
belägg väl i allmänhet — då intet annat anges — är hämtade från Finnmarken, upptar so//jo ,Sylje, stor Spxnde i 
Halsen'. Övriga belägg: Kalfjord surrö, Balsfjord, Ibbestad silTö, Vesterålen 	Hattfjelldal salTu, 
Trondhjems län salTä ,Brustschnalle (der Weiber)' (Qvigstad), Snåsa sif4jå, Schnalle, Spange`, si.a9ä-sä.497jå 
,silberne Spange (Lagercrantz), Härjedalen kei/90 Asilberne) Brosche' (Collinder). Vi ser, att ordet upptecknats, 
dels i ett nordligt område omfattande det skoltlapska Songelsk, Finrunarken och den nordnorska kusten, dels i ett 
sydligt från Hattfjelldal till Härjedalen. Att det är fråga om ett lån från nordiskt håll, vet vi sedan gammalt (se 
V. Thomsen, Den gotiske sprogklasses indflydelse på den finske, 1869, S. 148, Qvigstad, Acta Societatis Scientiartun 
Fennicae 12, 1883, s. 219, och densamme, Nordische Lehnwörter im Lappischen, 1893, s. 310). Det torde vara 
naturligast att förklara ordets utbredning så, att det lånats in, dels i norr, dels i söder, från de norska grannarna i 
respektive trakter. Rent formellt sett kan man emellertid inte utesluta möjligheten av att det en gång funnits 
även i mellanliggande trakter och sedan försvunnit. Det är svårt att uttala sig om ordets ålder. I en trakt kan det 
vara äldre än i en annan. Intet tyder på att det skulle höra till de allra äldsta lånorden. 

so/ EKi. Enligt Lagercrantz Lappischer Wortschatz finnes ordet i Enontekis i formen soeki,Spange, Schnalle` och 
i Parkalompolo i formen söd•elg id. Ordet är — som Lagercrantz påpekar — lånat från finskan. Formen i Parka-
lompolo är förmodligen något äldre än formen från Enontekis, vars ljudskick tyder på ett mycket sent inlånings-
datum. Det finska solki ,sölja` är ett finsk—ugriskt ord. 

ris'ko. Detta ord firmes bara på två ställen i det lapska området, nämligen i Kautokeino och i Kveenangen, om 
den bild av utbredningen, som tillgängliga källor ger oss, är riktig. Därvid är att märka, att dialekten i Kvxnangen 
i hög grad varit utsatt från påverkan från Kautokeinolapskan (se Qvigstad, Die lappischen Dialekte in Norwegen, 
1925, S. 12). Nielsen anger uttryckligen, att ordet är okänt i Polmak och Karasjok (jfr sorjo ovan). Från Kautokeino 
anför han formen ris'ko ,solje el. spenne til å feste (kvinne)halstorklxde sammen med'. Den i Friis ordbok upp-
tagna formen risko ,Solje el. Spxnde, hvormed Kvinders Halstorklwde sammenholdes' kan mycket väl härstamma 
från Kautokeino. Qvigstad anför från Kautokeino ett risko ,Brustschnalle', från Kvxnangen ett riska id. (Acta 
Societatis Scientiarum Fennicae 12, 1883, S. 238). Qvigstad sammanställer (a. a.) det lapska ordet med det finska 
prisku, risku och anför även som jämförelse det svenska bråk. Lönnrots finsk—svenska ordbok översätter det 
finska ordet med ,brisk' och ger som finsk synonym rintasolki ,bröstspänne, bröstsmycke, stor bröstbrisk af silfver, 
som qvinnorna förr buro'. Det är sannolikt, att det lapska ris'ko är ett lån från finskan. Formellt sett skulle det 
kunna vara ett lån från nordiskt håll, under förutsättning att det svenska brisk har eller har haft en motsvarighet i 
norskan. Aasens ordbok saknar emellertid ett dylikt ord. Ej heller finner man något sådant i Rietz svenska dialekt- 
lexikon. SAOB anger beträffande brisk: »numera bl. ngn gg i Finl.». H. Vendell anför ett brisk stm. i betydelsen 
, i) Spänne, brosch' från östra Nyland och från Hitis, Kimito och Pargas socknar i Egentliga Finland samt i 
betydelsen ,2) spänntorn' från östra Nyland (Ordbok över de östsvenska dialekterna, 1904, s. 78). Vendells förslag 
att bråk skulle komma av fno. brisingamein är naturligtvis helt omöjligt. Däremot är det kanske inte alldeles omöj- 
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Lapskt dräktsilver uppvisar ring- och hjärtformade söljor och av dem dominera de ring-
formade. Av 19 registrerade söljor äro endast 3 hjärtsöljor (fig. 95). Den äldsta av stämplar 
daterade söljan är en ringsölja, tillverkad 1863 av guldsmed Johan Henrik Lehman (185°-
1867) i Uleåborg (fig. 94).1  Det bör dock observeras att stora flertalet söljor ej äro stämplade. 

De lapska söljorna visa geografiskt sett följande spridning: 

Nord-Norge 	4 
Finska lappmarken 8 
Torne lappmark 	6 
Lule lappmark 
Pite lappmark 
Ume lappmark 

19 

Den geografiska fördelningen av materialet visar att söljan på lapskt område har en utpräglat 
nordlapsk—nordfinsk utbredning. Att Lule och Pite lappmark ej uppvisa dessa smycketyper 
(här bortses från de söljor som bäras av till Arjepluogtrakten inflyttade Karesuando-lapskor) 
hör samman med att söljan sannolikt ej förekommit inom centrallapskt dräktskick förrän i vår 
tid och då i mycket sparsam omfattning. Det finnes ej heller något lulelapskt ord för sölja, 
vilket ytterligare talar för att söljan saknas på centrallapskt område. 

Liksom det stora flertalet lapska smycketyper hör även den lapska söljan samman med det 
nordiska dräktsilvermaterialet. En kort resumé av de nordiska söljformerna torde ge en väl-
behövlig relief åt vårt lapska söljmaterial. 

Berge har behandlat den norska folkdräktens söljmaterial (Berge, a. a., kap. X), vilket kom-
mer vårt lapska söljbestånd till godo, då detta hör intimt samman med det norska. 

Den enklaste formen av sölja är en slät rund ring med nål ( =torn), flat eller spetsig. Ring-
söljan har förhistoriskt ursprung2  och är äldre än den hjärtformiga typen. Den släta runda 
söljan får så småningom en rikt utskuren ringform, bl. a. i form av i krans ställda palmetter. 
I det flera gånger tidigare omnämnda Amunde-fyndet från Gotland ingå dylika palmettsöljor 

ligt att härleda det behandlade finska och svenska ordet från det ryska prjciika ,ett spänne genom vilket en rem, 
ett bälte e. d. drages' (Slovar' russkogo jazyka 3, 1959, S. 74.0). Vi finge då räkna med att vissa ljud i det ryska 
ordet substituerats med snarliknande ljud i finskan respektive svenskan (det är inte rätta platsen att här gå in på 
dessa processer). 

pHäsk A  . I östlapskan har vi ytterligare några benämningar för det behandlade föremålet. Från trakten av Pasviks-
älven har vi ett prUisk A  ,kleine schnalle, spange, hakenspange` (T. I. Itkonen). Liknande former i samma betydelse 
anföres (i Itkonens ordbok) från Notosero och Kildin. Itkonen härleder det lapska ordet från det nämnda ryska 
prjaika. 

pf Jk4 ,brosche, brustschnalle; fiber har upptecknats av Aimä efter Pasvik-lappar. Det återges av T. I. Itkonen i 
hans ordbok, där han också härleder det ur det ryska brofka. 

zåpne ,brustschnalle` från Songelsk härleder T. I. Itkonen ur det ryska zaponka. 
(.01w8Jo ,stor solje (uten tingeltangel)' (Nielsen) föreligger så vitt jag kan se endast i uppteckningar från Polmak 

och Karasjok. Jag vet ingenting om ordets ursprung. 
1  Borg, Guld- och silversmeder i Finland ... 1373-1873, 1935, S. 408. 
2  S. Svensson, a. a., 1952, S. 70; NyMn, a. a., 1947, s. 132. 

9 — 621o3o19 Ffellströnt 
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daterade till omkring 1300.1  Sådana palmettsöljor återfinnas även i sentida norskt bondesilver 
och benämnas där »rosesylgjur» (Berge, a. a., Pl. LII: 8, 9, lo, Ii). Berge har emellertid i sitt 
arbete om Norskt bondesylv inte noterat denna överensstämmelse mellan medeltida gotländskt 
söljmaterial och sentida norskt. 

I samband med de medeltida Amunde-söljorna kan det även ha sitt intresse att uppmärk-
samma ett annat medeltida arkeologiskt söljfynd, nämligen från Töre by, Töre sn, Norrbotten, 
innehållande fyra söljor, fyra häktor, ett runt hängsmycke och en sked, allt av silver.2  Fyndet 
dateras i sin helhet av Norberg till I300-talets förra hälft. En av söljorna i fyndet (Norberg, o. a. a., 
s. 72-84) pekar i riktning mot Norge, där sagda söljform varit mycket populär (jfr Berge, a. a., 
Pl. XXVII—XXXVIII) och senare retarderat i norska allmogens smyckebestånd ända fram 
till '80o-talets slut. Ett liknande söljfynd har även gjorts i Jämtland (S.H.M. 9007) och i Bohus-
län (S.H.M. 3277). Norberg håller för troligt, att typen uppkommit i Frankrike eller Tyskland 
under i 20o-talet och troligen genom de många tyska guldsmederna i Bergen senare spritts 
till nordligare trakter. 

Vi veta ej vem som lagt ned denna silverskatt, om det varit en nordbo eller en same, men vi 
veta genom Törefyndet att under 1300-talet söljor av omisskännligt västeuropeisk—västnordisk 
stilkaraktär förekommit på nordsvenskt område. 

Utmärkande för den norska folkdräktens söljor i allmänhet äro deras oerhört rikt dekorerade 
och variabla former. Snart sagt varje norsk socken har sin speciella söljtyp, skriver Berge. 
Berge menar, att söljan är ett rent kvinnosmycke på norskt område (Berge, a. a., sp. 321), vilket 
påstående emellertid ej är riktigt. Vid min granskning av folkdräktsmaterialet på Norsk Folke-
museum, Oslo, och vid förfrågningar härom, framgick klart, att söljan nyttjats av både män 
och kvinnor på norskt område. Smycket fästes på skjortan genom att den breda, trubbiga 
nålen stickes in genom skjorttyget och på så sätt tillsluter halssprundet.2  

Den norska söljan kunde vara av guld (gullsylgja4) eller av silver (silfsolgja6). Den kunde 
även vara utförd i filigranteknik (ein sylgja gylt med vira virki).6  

Hylten—Cavallius omtalar, att vid hopfästandet av kläderna över bröstet, brukade Värend-
kvinnan i forna tider spännformiga smycken av olika slag och storlek, i »domböckerna omtalade 
under namn af halsduka-sölfver och kjortla-sölfver. Den äldsta formen af ett sådant sölfver synes 
ha varit såsom bråssa, sölfbråssa, eller ett stort kupigt silfver-smycke med spänn-torn».7  

Hjärtsöljan, den andra huvudtypen av sölja, är av senare datum. Hjärtmotivet är enligt 
Berge en katolsk-kristen symbol, som kan följas i norska allmogesmycken från '60o-talet och 
troligt är att hjärtsöljan förekommit redan under medeltiden (Berge, a. a., sp. 403-404). 

1  af Ugglas, a. a., 1936, S. 74, Pl. VI. 
2  Norberg, Den medeltida silverskatten från Töre, 7932-33, S. 72-84. 
3  Att de norska folkdräkternas skjortor med tiden blevo starkt söndertrasade vid halsöppningen på grund av 

denna omilda behandling framgår av norskt musealt skjortmaterial och har även bekräftats av Astrid Bugge, 
Norsk Folkemuseum, Oslo, vid min förfrågan därom. 

4 DN, 1, S. 142. 
5  DN, 5, S. 292. 
6  DN, 2, S. 127. Se även Berge, a. a., 1925, PI. XLI. 
7  HyMn-Cavallius, a. a., 2, 1868, s. 252. 
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Stierling har i sitt I° år efter Berge utkomna arbete påpekat, att hjärtsöljan (Dreiecksspange) 
som jämte den ringformade söljan förekommer i den ostfrisiska dräkten omring 1500 sannolikt 
utvecklat sig ur den enkla medeltida tresidiga söljan. En sådan tresidig, närmast hjärtformig 
silversölja finnes representerad i ett exemplar på Leuwardens Museum och dateras till omkring 
1300. (Stierling, a. a., 1935, s. 68. Abb. 66.) 

Om hjärtsöljan från Värend antecknar Hylten—Cavallius bl. a. följande: »I en annan yngre 
form erhöll bråssan namn affäste,10-fäste. Hon bestod då af en hjertformig bråssa, med spänn- 
torn, och var på sidorna prydd med små, skåliga och förgyllda silfver-löf, alltid udda till antalet 
och af olika mängd, ifrån tre till elfva, allt efter fästets storlek» (Hylten—Cavallius, a. a., 2, 
S. 252). 

Sirelius har av finskt söljmaterial redovisat, dels runda släta söljor med relativt flat bred eller 
tillspetsad nål,' dels enkla släta hjärtsöljor (Sirelius, o. a. a., s. 260), men även stora, skivformade 
söljor (a. a., s. 256-257), samt en likasom halvmånformad oftast krönt söljform, rikligt behängd 
med små kläppar (a. a., S. 259). Denna sistnämnda söljform är en inom Sydösterbotten 
mycket vanlig typ. Så vitt jag kunnat finna är denna sölja ej känd hos finska, svenska eller norska 
lappar och ej heller hos norsk allmoge. Sirelius påpekar att på finskt område såväl män som 
kvinnor nyttjat söljan för att tillsluta skjortöppningen vid halsen. 

En intressant avvikelse föreligger på finskt område beträffande söljans fastsättande på 
skjortan i jämförelse med norskt dräktskick. Vid min jämförande granskning av respektive länders 
museala dräktsilvermaterial framkom, som jag tidigare påpekat, att den norska söljan stickes, 
huru grov nålen än är, direkt genom skjorttyget vid halssprundet. På finskt område fästes söl-
jan på plats genom att nålen trädes genom två små trådöglor som fastsytts på ömse sidor av 
bröstöppningen och mitt fram. På så sätt skyddas skjorttyget från slitage. På karelskt område 
var halsöppningen genom den framtill placerade lilla bröstlappen förskjuten upp mot ena 
axeln, där man också finner två stadigt fastsydda öglor för söljans fastsättande. 

Ännu på 18°o-talet buro männen i en stor del av Finland små ringformade söljor. Kvinnans 
halssölja försvann redan på 1700-talet i Tavastland och i landets västra delar. Däremot levde 
smyckeformen kvar i mellersta och södra Karelen i folkdräkten. (Se Sirelius o. a. a., Pl. I, vid 
s. 64.) 

De karelska kvinnornas söljor voro mycket större än männens. Söljan av ringform är känd 
redan från yngre järnålder från västra och södra Savolaks och Karelen (Sirelius, a. a., s. 253). 
Järnålderns sölja, som var så smal att nålen kunde fästas runt söljramen, har retarderat på vissa 
platser i Karelen. I norra Karelen användes i sen tid blott små söljor med 4,5 cm diam. Under 
medeltiden växer den finska söljramen ut till en kraftig bredd och får en konvex form, torn-
hålet blir starkt förminskat, nålen placeras vid inre kanten. En rik floristisk ornamentik är 
kännetecknande för dessa karelska skivformade söljor (Sirelius, a. a., s. 257). 

Den hjärtformade söljans tidigaste förekomst på finskt område är ännu ej fastslagen, men 
Sirelius håller för troligt, att den hjärtformade söljan introducerats på finskt område av svens-
karna (a. a., s. 260) och att detta skett i nyare tid. 

1  Sirelius, a. a., 1915, S. 253-254. 
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I Norge och Finland äro söljorna vanliga över hela landet. I Sverige synes söljans sprid-
ningsfrekvens vara något annorlunda. Svensson har nämligen för Skånes del iakttagit att 
söljorna där uppträda relativt sent i skånskt dräktskick, sannolikt först på r700-talet:1  »Söljan 
är en nykomling i den skånska allmogens rika och i övrigt ålderdomliga smyckeförråd. Den har 
endast kommit i bruk i en begränsad del av landskapet och inte ens där har den hunnit undan-
tränga sin föregångare, den med fot försedda knapp genom vilken särkkragen också kunde 
sammanhållas. Förutom att hålla samman halssprundet på särken brukades den skånska 
söljan även för att fasthålla den över axlarna lagda sidenhalsduken. Detta plagg kom emellertid 
först på 1700-talets slut in i den skånska kvinnans dräkt (a. a., s. 9).» Bruket att bära söljor har 
enligt Svensson spritt sig från norr (Halland) söderut till västra Skåne. Det är nämligen ett 
faktum att söljorna som intaga en blygsam plats i det skånska dräktsilvret dominera i allmogens 
smyckebestånd norr om Skåne. I svenskt folkdräktsskick fastsättes söljan vanligen genom att 
sölj-nålen stickes genom tyget på det plagg, som skall tillslutas. Emellertid har man, som docent 
Nylen meddelat mig, på svenskt område sannolikt även nyttjat sydda hyskor för söljans 
fastsättande, i synnerhet då flera söljor burits samtidigt. 

Enligt en kartografisk framställning av det svenska söljmaterialet, som gjorts av Svensson, 
framgår, att söljorna äro vanliga i praktiskt taget hela Sverige, men relativt sällsynta i Skåne 
och i svenska Lappmarken.2  

Vid den granskning jag företagit av det lapska söljbeståndet framkom emellertid en helt 
annan frekvensbild. Det är uppenbart att söljan finnes även hos lapparna, men förekommer 
blott hos de nordligaste av dem. Det är i sammanhanget av vikt att ånyo påpeka att tyngd-
punkten av vårt söljmaterial ligger företrädesvis inom nordlapskt och nordfinskt område. Syd-
och Centrallappland synes ej ha gouterat denna smyckeform. Vid en granskning av vårt 
lapska söljmaterial framgår klart att proveniensen oftast visar hän på nordlapskt—nordfinskt 
ursprung såsom Enontekis (fig. roi), Utsjoki (fig. 99) och Outakoski (fig. mo). Guldsmeds-
stämplarna äro i den mån de förekomma på söljorna av sent datum (fig. 96 från år 1902, fig. 97 
från år 1925) och mästarna äro företrädesvis verksamma på finskt område (fig. 94). Det stora 
flertalet söljor äro emellertid ej stämplade. Några av söljorna visa likväl en sydligare proveniens 
(fig. 96 fr. Tärna sn, daterad 1902, fig. 97 från Gellivare, daterad 1925). Med hänsyn till de 
sistnämndas sena tillverkningsdatum förefaller det sannolikt att söljmodet spritt sig från nord-
lapskt område ned till centrallapskt område i mycket sen tid. Avsaknaden av ett lulelapskt ord 
för sölja talar också för detta här antagna spridningsförhållande (jfr här det språkliga materialet 
rörande söljan). Med andra ord synes det föreligga inom Lappland en med Skåne analog 
företeelse, dvs, en spridning från norr mot söder, från ett söljbrukande område till ett som är 
i avsaknad av föremålsformen. 

Söljans funktion är, som tidigare sagts, att sammanhålla en halsduk lagd över axlarna. 
Då sidenduken i senare tid sannolikt ersatt silverkragen, vore det rimligt att räkna med ett 
mycket sent datum — närmast 1700-talet — för söljans uppträdande inom Lappmarkerna. 

i S. Svensson, Skånska dräktsöljor, 1936, S. 7. 
2  S. Svensson, a. a., 1947, S. 6-7. 
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Emellertid visar den tidigare omtalade i600-tals-förteckningen över silveregendom till-
hörande samekvinnan Inga Oriwan att söljan fanns redan vid den tiden, i varje fall inom 
Torne lappmark. En fråga, som omedelbart inställer sig i detta sammanhang är: Finnes även 
sidenhalsduken vid den tiden i lapskt dräktskick i Torne lappmark? Vi veta ej med bestämd-
het hur samedräktens enskilda detaljer tedde sig på 500-talet och vi veta ej heller om torne-
lapskan nyttjade en sidenhalsduk redan vid denna tid. Till klargörandet av dessa frågor citerar 
jag en norsk källa från 1736. 

Inom ett närliggande område, norska Finmarken har en lagman Bredal särskilt noterat 
silkeshalsdukens förekomst hos norska bönder. »Nordlands bonderfolk kan ikke distingveres 
fra kjobstadsfolk, — saerdeles fruentimmerne, som med floielshuer og solvsnorer, kniplings-
hatter, taftesbånd, silketorklxr og sådant mere utpynter sig.»' »Silketorklxr» kan brukas an-
tingen på huvudet eller axlarna. Det är tänkbart att sidenhalsduken började uppträda i de 
nordligaste svenska lappmarkerna under I700-talet i anslutning till influenser från dåtidens 
norska Finmark. Däremot förefaller det osannolikt att den samiska kvinnan nyttjat en siden-
halsduk redan vid I500-talets slut. Ty vid den tiden fanns ännu ej veterligen detta halsduks-
plagg i siden, som docent Nylen meddelat mig. 

Med hänsyn till Inga Oriwans söljor, som bevisligen förekomma redan omkring år i600 i 
Tingevara i Torne lappmark ser det emellertid ut, som om vi få räkna med ett mycket tidigt 
uppträdande av denna smycketyp hos lapparna och därmed även med att söljan haft en annan 
funktion omkring i 600 än att fästa sidenhalsduken. Att söljan hos lapparna skulle ha brukats 
för att exempelvis hopfästa halssprundet på en skjorta av lin- eller lärftstyg betvivlar jag starkt, 
ty, såvitt vi veta, ha aldrig dylika plagg tidigare nyttjats av samerna. i 600-talsförfattarna ha 
även påpekat detta förhållande: »aldrigh bruka the något lerft eller linne, hwarcken i barn-
domen eller Sedan the warda Åldrige» (Rheen, a. a., s. 62). Niurenius har antecknat följande: 
»Eftersom de icke ha något lin, ha de alla på lika sätt vant sig att leva utan skjortor.»2  

Tills vidare kunna vi blott konstatera, att omkring i 600 finnes söljan på tornelapskt område. 
Det är möjligt, att den då nyttjades antingen såsom prydnad på ett baktill i nacken knäppt 
barmkläde (av typ (s)liehppå) eller att samekvinnan vid den tiden möjligen använde en halsduk 
av linne, vilken hölls samman av söljan. 

Efter denna allmänna översikt av söljans förekomst och funktion på nordiskt och lapskt 
område övergår jag till en detaljanalys av det lapska söljmaterialet. 

De lapska söljorna kunna med hänsyn till form och dekor fördelas på följande två huvud-
grupper: 

i. Ringformade söljor av silver, ibland förgyllda med rund konvex söljram oftast med 
vidhängande löv, stort tornhål, bred, flat eller tillspetsad nål, fäst vid inre kanten. 
Diam.: 2,9 cm-6 cm (fig. 94). 

2. Hjärtformade söljor, av silver, gjutna, ibland förgyllda. Den krönta hjärtformen före-
förekommer i materialet. Fig. 95 har följande mått: H. 2 cm., br., 1,8 cm. 

1  Ms. U.B. 120 fol. a) Beretning om Nordlandene og Finmarken av lagmann Bredal, dat. 9 april 1736. 
2  Niurenius, Lappland eller beskrivning över den nordiska trakt ..., 1905, S. 13. 
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Fig. 94. 	 Fig. 95. 	 Fig. 96. 	 Fig. 97. 

Fig. 94. Ringsölja av silver. Tillverkad av Johan Henrik Lehman (1850-67) i Uleåborg 1863. Från 
Finska lappmarken. F. N. M. 4135: 58. Foto F. N. M. Kat. nr 290. 
Fig. 95. Hjärtsölja av förgyllt silver. Från Finska lappmarken F. N. M. 222. Foto F. N. M. Kat. nr 291. 
Fig. 96. Ringsölja av silver. Tillverkad år 1902 enligt stämpel. Från Tärna socken. V. L. M. 3488. 
Foto V. L. M. Kat. nr 302. 
Fig. 97. Ringsölja av silver, delvis förgylld. Tillverkad av J. Pettersson, Gellivare år 1925. Strömska 
samlingen. N. M. ark. L. A. 771. Foto N. M. 324 I.d. Kat. nr 296. 

Ringformade söljan 
Den typ av sölja som synes vara mest gouterad inom nordlapskt dräktsilver är den runda 

relativt sparsamt dekorerade söljan, oftast med vidhängande löv (fig. 96, 97) och med stort 
tornhål och bred flat nål. Denna typ av sölja har flera motsvarigheter i det norska materialet 
och kallas där bursylgja (Berge, a. a., sp. 329-330, Pl. XXXVI). Mindre sådana norska söljor 
kallas bursprette (Berge, a. a., Pl. XXXVI: 5, 7). Dessa norska söljor äro uthamrade av tjockt 
silverbleck och enligt Berge pekar både form och teknik på att de tillhöra de ålderdomligaste 
söljformerna. Berge menar, att Trondheimsguldsmederna tidigare ha tillverkat sådana släta 
ringformade söljor och levererat dem söderut till Romsdalen och norrut så långt som till Lo-
foten och fortsätter: »Naar hertil kjem at finnane i mange bygda flyttar ho fil plaggsylgje, 
troyesylgjel eller beltesylgje, kann ein mest skyna at Tronheim er arbeidsstaden for ho» 
(Berge, a. a., sp. 330). 

Det är möjligt att här föreliggande, ej orts- eller mästaredefinierade söljor kunna ha ett 
tröndskt ursprung. Några definitiva bevis härför föreligga emellertid ej ännu. 

Fig. 98, som ingår i det finska lappsilvermaterialet återger en söljform som inom norskt 
folkmål kallas för glibbsykje. (Berge, a. a., sp. 338, Pl. XLII.) Denna »glibb»-sölja är en för 
Vestlandet och särskilt för Bergentrakten typisk söljform (Berge, a. a., sp. 339). Den förekom-
mer även inom Tröndelagen och ända upp till Finmarken och antas av Berge vara ett 
bergensiskt arbete. 

1  Att samekvinnan nyttjat söljan till 'troyesylgje' eller 'beltesylgje' torde vara en missuppfattning av Berge. 
Däremot kan bältesspännet sägas vara ett slags sölja. 
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Fig. 98. 	 Fig. 99. 	 Fig. x oo. 	 Fig. 'or. 

Fig. 98. Sölja av silver och delvis förgylld. Från Finska lappmarken. F. N. M. 4949: i. Foto F. N. M. 
Kat. nr 292. 
Fig. 99. Ringsölja av silver. Från Utsjoki. F. N. M. 4153: 63. Foto F. N. M. Kat. nr 293. 
Fig. zoo. Ringsölja av silver. Från Outakoski. F. N. M. 4135: 75. Foto F. N. M. Kat. nr 294. 
Fig. ro'. Ringsölja av silver. Från Enontekis. F. N. M. 1919: 2. Foto F. N. M. Kat. nr 295. 

Fig. 99 återger en ringformad sölja, som tidigare ägts av samer i Utsjoki. Den uppvisar syn-
nerligen intressanta hängen i form av »hjul med ekrar» med vidhängande löv. Exakt en sådan 
sölja finnes avbildad i Berges arbete och benämnes där bursprette (Berge, a. a., Pl. XXXVI). 
Fig. wo, också den tillhörande det finska lappsilvermaterialet torde vara en av det finska 
dräktsilvermaterialet inspirerad sölj-form. Sirelius (a. a., fig. 344) återger en sådan sölja från 
Torneå motsvarande vår på fig. roo, ehuru den sistnämnda saknar Torneåsöljans runda kon-
kava löv, s. k. skållöv. Sirelius omtalar Torneåsöljan såsom varande utförd i typisk »svensk stil» 
med hänsyn till löven. Emellertid förekomma skållöv förutom i Skåne' samt i Värendkvinnans 
dräktsilver (se Hylten—Cavallius, a. a., 2, S. 252) även i riklig mängd på norska silversmycken, 
varför skållöven få anses vara snarare en nordisk än en svensk smyckedetalj. 

Anmärkningsvärt är, då det nordlapska—nordfinska söljmaterialet hör så intimt samman både 
med den norska och finska folkdräktens söljformer, att det ej uppvisar något enda exemplar 
av de på norskt område så utomordentligt vanliga filigransöljorna (Berge, a. a., Pl. LVIII, 
LLXVI) och ej heller något enda exemplar av de karelska med floristisk ornamentik försedda 
stora skivformade söljorna (Sirelius, a. a., 1915, s. 256-257). Den lapska kvinnan synes ha 
föredragit den släta, sparsamt dekorerade med stort tornhål försedda ringsöljan, således den 
söljform som var vanlig under medeltiden. Det förefaller troligast att söljorna inom lapsk 
kulturkrets ursprungligen inkommit till Nordlappland och även till Nordfinland (jfr fig. 98, 
»glibb»-söljan) från norskt område. Många av de ostämplade lapska söljorna visa stark stilsam-
hörighet med norskt söljmaterial (jfr fig. 96, 97, 98, 99) som jag ovan visat. Törefyndet, som 
ovan berörts, antyder ju även förekomsten av norska söljor inom Nordsverige redan på 1300-
talet. Den möjligheten kan emellertid icke uteslutas att lapparnas enkla runda söljformer 
också kunna ha haft sitt ursprungsområde inom Finland. (Jfr med Sirelius' söljmaterial rö-
rande den karelska söljan samt med Skölds språkliga material.) Av intresse i detta sammanhang 

1  S. Svensson, a. a., 1952, S. 50. 
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är även att citera Friis' detaljerade beskrivning av dräktskicket hos lutheranska lappar som 
bodde vid ryska ishavskusten vid Orafjord. Friis säger att de voro klädda såsom norska fjällap-
par »i blå och röda mans- och quinskoftor, alldeles som man ser dem i Finnmarken, dertill 
bälte, söljor, brokiga halsdukar och åtskilliga sysaker hängande ned från messingsringa r i 
bältet.*' Av särskilt intresse blir i detta sammanhang Skölds etymologiska utredning av det 
lapska ordet risl ko som synes antyda ett samband med ryskt språkligt material. 

I senare tid, från i800-talets sista årtionden och fram till våra dagar, synes tillverkningen av 
den nordlapska respektive nordfinska samekvinnans söljor legat i händerna på företrädesvis 
nordsvenska (Gellivare) och finska guldsmeder (Torneå, Uleåborg). Först i våra dagar torde 
söljan, såvitt jag kunnat finna, ha spritt sig från Nordlappland till det sydligare Central-
lappland, där den liksom i norr nyttjas för att fasthålla den över axlarna lagda halsduken, 
som mycket sent inkommit i central-lapskt dräktskick. Detta torde sannolikt höra samman 
med att inom sistnämnda område silverkragen levat kvar betydligt längre än i norr och därför 
också senare ersatts av sidenhalsduken. 

Emellertid har söljan ännu inte helt trängt igenom i Centrallappland i sin funktion av hals-
duksfästande smycke. Som jag tidigare visat (fig. 45) brukas exempelvis en till brosch omgjord 
malja i stället för sölja bl. a. hos Arjepluoglapparna. I Sydlappland är söljan ovanlig.2  

ÖRHÄNGEN 

1pN — Ord för örhänge saknass 
1pL — Ord för örhänge saknas 

Av örhängen ha endast registrerats 5 par. Två av dessa äro av guld och av sent tillverknings-
datum (fig. I oz a, b från resp. Luleå år 1884. och Skellefteå år 1877). 

Enligt min mening äro dessa smyckeformer ej att anse såsom typiska lappsilversmycken, 
dels äro de av guld, en metall som för övrigt är helt obefintlig inom lapskt smyckebestånd, dels 
äro de med all sannolikhet att uppfatta såsom ett tillfälligt, helt modernt inslag i föreliggande 
material. Även Drake har påpekat frånvaron av örhängen hos samekvinnan inom Västerbottens 
lappmarker (Drake, a. a., s. 177). Märkligt är också att ord för örhänge saknas såväl i nord-
lapskan som i sydlapskan enligt vad den lapska språkkunskapen meddelat. Ett par av örhängena 
äro från Petsamo och ha tidigare ägts av en skoltlapsk kvinna (fig. 103). I skoltlapskan finnes 
ordet Pilrrak ,Ohrring` (Lagercrantz, a. a., 1939, nr 4932; Itkonen, a. a., 1958, S. 378). Före-
liggande skoltlapska silvermaterial är emellertid synnerligen magert, sannolikt beroende på att 
där ej funnits ekonomiska förutsättningar att införskaffa kostbara silversmycken. Detta mitt 

1  Friis, En sommar i Finnmarken, 1872, S. 178. 
2  Beträffande söljans förekomst i nordlapskt dräktskick, se bildmaterialet hos Manker, a. a., 1947, fig. 173, samt 

Rönn, a. a., 1960, bildmaterialet rörande Karesuandolappar. Söljan på sydlapskt område finnes belagd på ett 
brudfoto hos Rönn, a. a., 1960. 

3  Jfr dock K. Leem, Lexicon Lapponicum bipartitum I, 1781, S. 75, bwlje-skaddar ,en Ore-Ring, et Ore-
gehmng, Smykke i Oret`, s. 443, golle-bwlje-skaddar ,et Guld-Oregehwng, et Guld-Smykke i Orene'. 
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Fig. 1oz a. 	 Fig. 102 b. 	 Fig. 103. 

Fig. r02a. örhängen av guld. Tillverkade i Luleå av Erik Johan Brandt år 1884. Strömska samlingen. 
N. M. ark. L. A. 771. Foto N. M. Kat. nr 305. 
Fig. 102 b. örhängen av guld. Tillverkade i Skellefteå 1877. Samling: E. Wallquist, Arjepluog. Foto 
Börje Granström. Kat. nr 306. 
Fig. 103. örhängen av silver. Från Petsamo. F. N. M. 5185: 9. Foto F. N. M. Kat. nr 304. 

antagande har muntligen bekräftats av doktor Itkonen, vilken vid sina resor inom skoltlapskt 
område ej hos dem funnit något silverbestånd motsvarande exempelvis de finska lapparnas. 
(Jfr Kap. VI.) 

FINGERRINGEN 

1pL libjgs-suorcinas ,ring med libjält` 
1pN lawgclstäk-suorbmås ,(solv)ring med tingeltangel på'. 

Fingerringar förekomma i en ganska stor myckenhet i materialet (se Föremålskatalogen). 
Vanligtvis ha de en bredd av 4-5 mm, som utvidgas på ringens översida till i cm eller 1,5 cm. 
På utvidgningen finnas oftast tre parallella rader med små ringar, vilka i sin tur uppbära något 
större ringar. Det finnes tre ringtyper i detta material. 

Ring i, av silver, delvis förgylld, med breddad platta och därpå placerade små vidhängande 
ringar (fig. i o4a, b). Ibland saknas de vidhängande ringarna (fig. i o4 c). 

Ring ii, av silver, delvis förgylld, smalt bandformad och utan vidhängande små ringar 
(fig. 105). 

Ring iii, av silver, delvis förgylld, smalt bandformad och försedd med vidhängande små 
ringar (fig. I o6). 
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Fig. 104 a. 	Fig. 104 b. 	Fig. 194 C. 	Fig. 105. 	Fig. 196. 	Fig. 107 a. 

Fig. 104a. Ring av silver. Tillverkad av Nils Öhstedt (1829-1881) i Piteå år 1830. Samling: E. Wall-
quist, Arjepluog. Foto Sune Jonsson. Kat. nr 341. 
Fig. ro41). Ring av silver. Plattans bredd 2,7 cm. Möjligen från Pite lappmark. N. M. 259.047. Foto 
N. M. Kat. nr 342. 
Fig. 104c. Ring av silver. Tillverkad av C. T. öhman, Piteå, verksam under åren 1850-1886. Samling: 
E. Wallquist, Arjepluog. Foto Sune Jonsson. Kat. nr 343. 
Fig. 105. Ring av silver och med stämpeln: 830. Möjligen av norskt ursprung. Strömska samlingen. N. M. 
ark. L. A. 771. Foto N. M. Kat. nr 337. 
Fig. .7-06. Ring av silver, delvis förgylld. Strömska samlingen. N. M. ark. L. A. 771. Foto N. M. Kat. 
nr 320. 
Fig. runa. Ring av silver. Tillverkad av Erik Linderoth d. ä. (verksam 1824-1869) i Umeå 1831. Från 
Sorsele socken. V. L. M. 1541. Kat. nr 345. 

Den äldsta av stämplar daterade ringen är av typ i och tillverkad 1831 i Umeå av guldsmed 
Erik Linderoth d. ä. (fig. i o7 a). 

De lapska ringarna visa geografiskt sett följande spridning: 

Nordnorge 
Finska lappmarken 9 
Lule lappmark 	21 
Pite lappmark 	7  

38 

Ringar, motsvarande ring typ i, förekomma utanför lapsk kulturkrets bl. a. i Dalarna', 
i Norge (Berge, a. a., Pl. LXXIX: ii, 12, 14-17) och i Skåne.2 Bland de fingerringar som 
ingå i Vingåkerskvinnans smyckeförråd märkas ävenså ringar med breddad platta och vid-
hängande små löv.' Den smala bandformade ringen av lapsk typ ii är mycket vanlig även 
inom finskt allmogesilver; även typ i med breddad platta är där representerad, men den 
finska ringen saknar den lapska ringens rikedom av vidhängande små ringar (Sirelius, a. a., 
1915, fig. 423-427). Doktor Ilmari Itkonen har också meddelat att skoltlapska kvinnor i våra 
dagar bruka bära fingerringar av en modell benämnd »ryska ringen», dvs, helt släta ringar 
mindre än i cm breda och av silver. Även på Kemilapskt område buros ryska ringar redan 

1  Odstedt, Folkdräkter i övre Dalarne, 1953, S. 359-362, fig. 202. 

2 5, Svensson, a. a., 1952, S. 72. 
2 Nylen, a. a., 1947, S. 131. 
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på 1670-talet såsom Tuderus4  omnämnt »dragandes på fingren twå eller tre ryska ringar af 
silfwer». 

Drake lämnar följande av Vapstenlappen Kristoffer Sjulsson (f. 1828) meddelade uppgift 
om ringar: »öronringar, arm- och fingerringar ha ej varit i bruk hos lapparna i äldre tid; den 
enda ring av detta slag, som använts hos dem, är lapphustruns vigselring; denna är av silver, 
ovanpå fingret utvidgad till en plätt, där många små ringar äro infästade» (Drake, a. a., 1918 
S. 177). 

Emellertid ha i äldre tid fingerringar faktiskt varit i bruk inom lapskt område även om det 
kan vara ovisst vilka som burit dem. Fingerringar förekomma nämligen i ett ganska stort antal 
bland de nordsvenska offerplatsfynden.2  Däri ingå bl. a. snodda fingerringar av brons, tenn 
eller silver och även bandformade ringar, däremot inte efter vad jag kunnat finna vid granskning 
av Sernings föremålskatalog några fingerringar med breddad platta och med vidhängande små 
ringar, alltså ej några ringar motsvarande detta lapska silvermaterial. 

Det är svårt att på nuvarande ståndpunkt exakt avgöra, när föreliggande här katalogiserade 
ring typer ursprungligen började nyttjas inom lapsk kulturkrets. Emellertid förefaller den 
släta, smala ringen, modell »ryska ringen», från ,60o-talets östlapska område vara den äldsta 
skriftligt belagda ringen. Fingerringar med små vidhängande ringar, som dominera i detta 
material och som förekomma inom norska och svenska Lappmarken äro sannolikt en relativt 
sen från nordiskt område till lapparna inkommen smyckeform, ett antagande som styrkes av 
ringarnas frånvaro bl. a. i tornelapskan Inga Oriwans i övrigt mycket innehållsrika i 600-talsför-
teckning. Såvitt jag kunnat finna omtalas för första gången »en silfwerring» i en bouppteckning 
från år 1780, tillhörande de sydligare lappmarkerna, nämligen från Västerbotten. Bouppteck-
ningens proveniens gör det sannolikt att nämnda ring inte är av »rysk modell», snarare av modell 
breddad platta med vidhängande små ringar. Den sistnämnda ringtypen kan ha nått lapparnas 
område från såväl norskt som svenskt område, däremot knappast från finskt, då denna ring-
form ej är vanlig där. 

SÄLPÅ 

I Anta Piraks bok »En nomad och hans liv» omnämnes i en sägen en särskild smyckeform kallad 
sålpå. Pirak berättar sålunda:4  

En kvinna sydde med iver på en päls för att få den färdig. Det var väl bråttom. Kvinnan var vid 
tillfället ensam i kåtan. Det var en höstvinternatt hon satt och arbetade. Vid midnattstiden kom en 
kvinna, som var lik en människa, till kåtan och sade till den riktiga kvinnan: »Nog hjälper jag dig att sy 
pälsen i natt.» Den andra gav henne pälssömmen och sade: »Nå, sy då!» Då märkte den riktiga kvinnan, 
att den där underliga kvinnans näsa var ett smalt järnspjut, och med detta sydde hon. Hon behövde 

1  Tuderus, a. a., s. 20. 
2  Seming, a. a., 1956, Pl. i: 6-7, Pl. 16: 4-20, Pl. 39: 14-23. 
3  Laquist, a. a., 1947,  S. 183. 
4 Pirak, En nomad och hans liv, 1937, S. 213-214. 
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inte ha riktiga nålar eller senor. Detta såg den riktiga människan och tänkte inom sig själv: »Detta är 
således det spöke, som man fordom kallade Järnnäsan. Jag måste taga mitt sålpåbarmldäde från dess 
plats invid kåtaduken och binda det omkring halsen, så att sålpå kommer frampå bröstet.» — Och den 
där Järnnäsan sydde flinkt och gjorde vackra sömmar. — Den riktiga kvinnan såg, att morgongry-
ningen redan börjat synas, och sade till underväsendet: »Det gryr ju redan till morgon.» Då stack 
spöket med sin järnnäsa mot den riktiga kvinnans bröst, träffade just mitt i sålpå, och näsan gick tvärt 
av. Då sade spöket: »Där ska man få se, vad den surkonan har på bröstet!» Och så försvann hon spår-
löst. Då det blev dag, gingo alla sömmar upp, som Järnnäsan sytt. 

Järnnäsan skulle vara ett känt underväsen. Endast kvinnor råkade ut för henne, när de voro ensamma 
i kåtan, och om de sysslade med handarbete en hel höstvinternatt; då brukade ibland detta spöke 
komma vid midnattstiden. Och därför hade kvinnorna förr i tiden sålpåbarmkläden. Dessa bundo de 
omkring halsen, när de råkade ut för detta underliga. Sålpå var gjutet av mycket tjockt tenn och fäst 
mitt på barmklädet. 

Vid min inventering av det lapska silverbeståndet har jag inte påträffat något enda föremål 
benämnt sålpå eller något annat smycke, som ansetts vara ett sålpåföremål. Detta är så mycket 
mer anmärkningsvärt, som tvenne sådana smyckeformer omtalas i en lapsk bouppteckning 
så sent som 1800 och där uppgives väga ii lod värderade till 3 riksdaler 32 shilling.' Smycket 
bör således ha varit rätt stort och tungt. I de av Erik Nordberg granskade tingsrättsprotokollen 
från Arjepluogs socken ingå även följande uppräknade silverföremål i ett protokoll från 1747: 
»6 par silfvermaljor a 18 d., en förgyld bägare a 30 d., ett solpo 12 d., 5 skiedar 54 d.»2  
Hur såg ett sådant sålpåföremål ut? Harald Grundström, som upptecknat och översatt 
Piraks bok har av en gammal lappkvinna från Tuorpens lappby, i Jokkmokks socken erhållit 
följande beskrivning på sålpåsmycket: 

»Det var gjort av silver, vill hon (meddelaren) minnas, fästes medelst ett spänne mitt på 
barmklädet, var runt och kupigt och försett med små hål, så att barmklädet syntes igenom 
det, samt prytt med öglor och i dem hängande små ringar eller löv ('libjäll').»3  

Denna beskrivning är veterligen den enda, som finnes av detta nu helt försvunna bröstsmycke. 
Anmärkningsvärt är, att sålpåsmycket ej påträffats under inventeringen, då det förekom så 

sent som 1800. Men det är tänkbart att det tunga, kanske svårburna silversmycket blivit omo-
dernt och nedsmälts till förfärdigandet av andra mer begärliga ting, såsom kåsor, skedar etc. 
För närvarande är det inte möjligt att antyda något direkt samband mellan äldre smyckeformer 
och sålpåsmycket. Allt förblir därvid bara gissningar. Jag har dock ofta stannat vid den för-
modan, att sålpå eventuellt skulle kunna vara en typ av vad Berge kallar bringesylv och då 
närmast en s. k. spegil. Med bringesylv (Berge, a. a., sp. 291) avses de smycken, som äro fästade 
på bringetekkja (a. a., sp. 292), ett slags barmkläde eller bröstlapp, som består av oftast ett 
ovalt tygstycke med hål i mitten varigenom huvudet trädes då plagget tas på (a. a., fig. 47). 
Med spegi/ (a. a., sp. 294) förstås en rund silverplatta, kupig med hängande löv och runtom 
försedd med »små hål» (Berge, a. a., Pl. V: 3, 4). Sägnen om Järnnäsan förtäljer bl. a. »Jag 

Laquist, a. a., 1947, S. 185. 
2  E. Nordberg, Om lapparnas brudköp, 1948, s. 20. 
3  Pirak, a. a., 1937, S. 256. Jfr äv. Grundström, Lulelapsk ordbok, s.v. sårpii. 
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Fig. 107b. Kopparstick från år 1726 ur »Ceremonies et coutumes religieuses des peuples 
idolatrees» av gravören Benard Picart. 
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måste taga mitt sålpåbarmkläde från dess plats invid kåtaduken och binda det omkring halsen. 
så att sålpå kommer fram på bröstet» (jfr ovan). 

Det förefaller rimligt att antaga att sålpåbarmklädet ur tillskärningssynpunkt möjligen har 
sammanfallit med det norska bringetekkje, på vilket plagg dessa »speglar» fästas.' 

På ett kopparstick från 1726, ingående i »Ceremonies et coutumes religieuses des peuples 
idolatres», och utfört av den franske gravören Bernard Picart, bär en samebrud ett halssmycke, 
vilket är runt och möjligen perforerat, som framgår av fig. 107 b. Huruvida teckningen avser 
att återge ett sålpåsmycke vet jag ej. Det synes mig även vara av intresse i sammanhanget 
att notera, att den stora runda ring med genombrutet mönster, som hänger ned från det 
lapska bältet (se fig. 77) och vid vilken saxen, nålhuset och kniven äro fästade, hos Lindahl—
Öhrling omtalas såsom så/p.2  Samma föremål benämnes emellertid i lulelapskan kuottätahka 
och i norsklapskan guoddeitdk. Jag vågar emellertid ej dra några slutsatser om hur sålpå såg 
ut med hänsyn till detta sparsamma språkliga material. 

Trots ihärdiga efterforskningar har det inte lyckats mig att uppleta mer material rörande 
sålpåsmycket än det ovan anförda. 3  Möjligen kunna eventuella framtida arkeologiska fynd ge 
oss upplysningar om hur sålpåsmycket egentligen har sett ut. 

HALSSMYCKEN 

Vid en granskning av samekvinnan Inga Oriwans silveruppbörd från år i 600 framgår att 
hon i sin ägo hade även 

förgylt käda medh 4 kant hänge om 8 1/2 lodh 
förgylt käde medh 7 hänge om 	6 	lodh 
3 käder medh korsshänge om 	i6 	lodh 
3 käder medh Runt hänge om 	zo 	lodh 

Det förefaller troligt att den lapska kvinnan tidigare i större utsträckning än vad fallet varit 
senare, har nyttjat halskedjor med hängen. Vårt material uppvisar blott fyra sådana halssmycken 
samt dessutom ett flertal (fig. i o8) silverkedjor av växlande längd, samtliga dock utan hängen. 
Sådana silverkedjor, vilka alla tillslutas av en enkel häktanordning kunna möjligen ha nyttjats 
ej blott såsom halskedjor utan även som hängkedjor vid bältet, på vilka nålhus och dylikt an- 

1  Av intresse i sammanhanget är även ett förhistoriskt fynd från Jävre, Hortlax socken i Norrbotten. I ett 
kuströse låg ett runt, rikt perforerat smyckeföremål av brons med likasom taggig ytterkontur och på baksidan för-
sett med genomdragningshål. Smyckeformen är relativt ovanlig i svenska fynd. Enligt Arbman får Jävresmycket 
anses vara ett från ryskt område importerat bröstsmycke, och det dateras av denne till troligast romersk järnålder 
eller tidig folkvandringstid. Huruvida det lapska sålpåsmycket kan tänkas ha något samband med denna runda, 
perforerade bronsplatta är givetvis omöjligt att avgöra. Men det synes mig vara av intresse för frågans lösning att 
även sådant smyckematerial drages fram, då fyndet gjorts i Nordsverige. Arbman, Jävrefyndet, 1932-33, s. 
120, fig. 1, 3-4. 

2  Lindahl—öhrling, a. a., 1780, s. 449. 
8  Jag har även stannat vid den tanken att solbo i bouppteckningen från år 1800 skulle vara en felskrivning av 

sol'jo (sölja). Emellertid visar Piraks sägen klart och tydligt att ordet sålpå existerat, varför vi få räkna med en här 
ännu okänd smyckeform. 



Fig. 108. Halskedja av silver. Samling: E. Wall-
quist, Arjepluog. Foto Sune Jonsson. Kat. nr 
354. 

Fig. 109. Treradigt silverhalsband av länktyp, 
som knäppes bak med häktanordning och är 
försett med vidhängande silverhjärta med tre 
löv. Från Arjepluog-trakten. Nb. m. 2267. Foto 
Nb. m. Kat. nr 355. 
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bringats. Något sådant antydes, synes det mig, på Schefferus' teckningar av goo-talets same-
kvinnor.' (Se även fig. 107b.) 

Från Luleå museum härrör bl. a. ett praktfullt treradigt silverhalsband av s. k. länktyp och 
försett med hjärthänge (fig. 109). Det har tidigare brukats av en samekvinna från Arjepluog-
trakten. Halsbandet associerar till Inga Oriwans »käde medh V hänge». Halskedjor med vid-
hängande hjärta synes vara ett mod, som uppträtt först i mycket sen tid, bl. a. i sydsvenska 
folkdräkten. Svensson har nämligen för Smålands del funnit att hängsmycken i form av hjärtan 
komma i bruk först efter 1700-talets mitt. Även i Skåne torde det hjärtformade hängsmycket 
vara från samma sena tid (Svensson, a. a., 1952, s. 58). 

Det har då ett alldeles speciellt intresse att kunna konstatera, att inom Torne lappmark 
halskedjan med hjärthänge uppträder redan vid 1500-talets slut i den lapska kvinnans smycke-
flora, som framgår av Inga Oriwans smyckebestånd. 

I den Wallquistska samlingen finnes en kedja bestående av små silverkulor (fig. 7) uppträdda 
på en silversnodd samt försedd med vidhängande hängknappar av typ i och iii. Detta hals-
smycke är helt unikt inom lapskt silverbestånd och troligt är att den ålderdomliga hängknappen 
i sen tid anbringats på en i sitt slag exklusiv silverkedja. 

Fig. mo a återger ett synnerligen intressant lapskt hängsmycke. Smycket, en rund blom-
dekorerad platta har burits i profylaktiskt syfte. Det ansågs nämligen att hänget skyddade 
mot ont, mot sjukdomar.2 Denna tro på halssmyckets speciella kraft är ej okänd i det övriga 
Norden. Hylten—Cavallius skriver sålunda: »Vid hals-bandet eller krage-länken, brukade man 

1  Schefferus, Lappland, 1956; Se Försättsbladet. 
a Detta har meddelats mig av ägaren, Einar Wallquist, Arjepluog, som i sin tur fått uppgiften av den ursprunglige 

samiske ägaren. 



144 
	 FÖREMÅLSTYPER 

Fig. iio a. Fig. 'lob. Fig. iioc. 

Fig. 'roa. Hängsmycke av förgyllt silver, som bars hängande i en kedja runt halsen och som ansågs 
skydda mot sjukdomar. Samling: E. Wallquist, Arjepluog. Foto N. M. Kat. nr 357. 
Fig. rrob. Hjulliknande hängen av silver. Dessa ingår i skattefyndet från Ducker, Bunge sn, Gotland. 
Skatten är sannolikt nedlagd omkring 1532. S. H. M. 6347. Foto ATA. 
Fig. rroc. Föremålet med hjulliknande hänge ingår i de medeltida fynden från Alsnöhus och dateras till 
sannolikast I300-talet. S. H. M. 15825: 687. Foto ÅTA. 

ifrån äldsta tid gerna fästa en amulet eller ett serskildt smycke. Detta smycke utgjordes, redan 
i ett aflägset skede af hedendomen, af ett guldmynt eller annan skåde-penning. De 
s. k. brakteaterna visa, genom en upptill vidfästad ögla, att de tydligen varit burna på detta 
sätt» (a. a., z, s. 251). Samme författare påpekar att en kvarleva av detta hedniska bruk har 
bibehållits länge i Wärend. 1749 brukades således ännu s. k. dalerskedjor dvs, en förgylld riks-
daler, hängande på bröstet i en kedja och i kanterna utsirad med små förgyllda silverskålar 
som »de kalla löv». Samma bruk förekom också på i600-talet i Bohuslän. Under medeltiden 
blev den äldre hedniska skådepenningen småningom utbytt mot ett smycke av mer kristnad 
form. Ett annat vanligt smycke var korskedjan, skriver Hylten—Cavallius. 

För att återknyta till det lapska hängsmycket på fig. i ma, så föreligger här ett klart samband 
med norska halskedjor med silverhängen av ursprungligen Agnus Dej-typ.' Agnus Dej-
smycken omnämn-as i medeltida testamenten i Norden och ett flertal ha bevarats till vår tid. 
Emellertid förvanskas med tiden dessa silverkapslar med den äkta Agnus Dei-ornamentiken. 

1 Agnus Dej (Guds lamm) var namnet på ett pilgrimsmärke, som sedan 800-talet utdelades till påsken åt 
pilgrimerna i Rom. Det förfärdigades av ett stycke invigt vax med en inpressad bild av Guds lamm med kors-
fanan, en vanlig medeltida bildsymbol. At dessa vaxsigill gjordes skyddande silverkapslar försedda med samma 
bild. (Se Helander, Agnus Dej, 1956, sp. 58-59.) 
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Fig. I i z. 	 Fig. 113. 

Fig. 112. Halsband av silverpärlor och förgyllda 
silverpärlor. Från Finska lappmarken. F. N. M. 
219. Foto F. N. M. Kat. nr 346. 
Fig. 113. Halsband av blå och gula glaspärlor 
samt silverpärlor och ryska I700-talsmynt. Från 
Utsjoki. F. N. M. 4135: 64, 4135: 65. Foto 
F. N. M. Kat. nr 347. 

Fig. Iii. Halskedja, s. k. Agnus Dei, av förgyllt 
silver. Från Hordaland, Norge. B. M. 6260. 
Foto B. M. 

Smycket omformas helt. Det får oftast formen av en rund platta med därpå ingraverade blom-
mor, och till plattan höra vidhängande löv eller Ave-Maria-monogram. På denna helt nya 
smyckeform överföres namnet Agnus Dej. Uti norska folkmål benämnas fortfarande sådana 
runda hängsmycken med vidhängande löv Agnus Dei.1  Fig. i i i återger ett norskt hals-
smycke av s. k. Agnus Dei-typ. Man observere plattans ingraverade blomdekor samt dess tre 
vidhängande gotiska m. Det lapska hängsmycket har liksom det norska ingraverad blomdekor 
och tre hängen, varav det i mitten, ett solliknande »hjul», har sin exakta motsvarighet i det förut 
omtalade Bungefyndet (SHM 6347) (fig. i i o b) från Gotland, vilket fynd anses vara nedlagt 
1532,2  (se fig. i iob) ehuru det i sin helhet uppvisar senmedeltida stildrag. Vi möta även ett 

1 Se Berge, a. a., 1925, PI. VI. Benämningen bekräftades även av Astrid Bugge, Norsk Folkemuseum vid min 
förfrågan därom. 

Holmquist, a. a., 1949, fig. 569. Emellertid höra en del av föremålen i detta fynd till 1300- och 400-talen. 
10 —62103019  FjellKtröm 
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liknande »hjul» i ett fynd från Alsnöhus (SHM 15825: 687) (fig. i I° c), daterat till omkring 
I300-talet. Intressant är att dylika detaljer av medeltida stilkaraktär retarderat inom lapskt 
silverbestånd ända in i vår tid. 

Från finska lappmarken föreligga några särdeles intressanta halsband. Fig. 112 visar 
12 små silverkulor (diam. 9 mm) och ii förgyllda silverkulor (1,2 mm i diam). Lägg här 
märke till de melonformade pärlorna, vilka flyktigt påminna om vikingatida filigranornerade 
melonformade pärlor' men än mer erinra om våra melonformade hängknappar, ehuru de 
senare äro av betydligt större format. Halsbandet på fig. 113 återspeglar ett mycket ålderdomligt 
smyckemod, nämligen det att kombinera färggranna glaspärlor, i detta fallet blå och gula, med 
silverkulor och mynt. Redan under vikingatiden var denna smyckesammansättning populär.2  
Halsband bestående av olikfärgade glaspärlor samt försedda med vidhängande mynt och 
andra hängande metallprydnader finna vi redan i Birkagravarna. Det lapska glashalsbandet 
härstammar givetvis från ett mycket senare datum. Mynten äro ryska och från I700-talet. 
Denna ursprungligen förhistoriska halsbandstyp med sina vidhängande mynt möta vi sålunda 
på östlapskt område ännu i vår tid. 

B. Dryckeskärl 
BÄGAREN 

1pL päkör, sirpa-päkårs 
1pN can.' ke 
Lindahl-öhrling bägar, silba bligar 

Silverbägaren i det lapska dryckeskärlsbeståndet är antingen en relativt hög, rörslank eller 
cylinderformad bägartyp med utåtvidgad mynningsrand och fotkant eller en bägare med 
raka, låga väggar. En del bägarformer uppbäras av tre fotstöd (fig. 114 a), andra sakna dylika 
(fig. ii 6 a, b). Gemensamt för samtliga lapska bägare är att de sakna grepe. Höjden på dessa 
kärl växlar från 7 cm till 14 cm. Bägarna nyttjas inom den lapska kulturkretsen vid särskilt 
festliga tillfällen, då det bjudes på brännvin (se Kap IV). Det är tänkbart att de större bägarna, 
exempelvis stopen, voro sändebägare, dvs, skickades runt ibland de drickande. De mindre 
bägarna ha sannolikt nyttjats som enmansbägare. Emellertid har inte full visshet stått att få 
på denna punkt. 

Föremålskatalogen innehåller 23 stycken bägare. Dessa visa geografiskt sett följande sprid-
ning: 

1  Stenberger, a. a., 2, 1947, Abb. 250: 9-25. 
2  Arbman, a. a., 1, 1940, S. 21o, Grab 632; a. a., 2, 1943, Taf. 119; a. a., 1, 1940, S. 374, Grab 948 och a. a., 2, 

1943, Taf. 124: 2. 
3  Harald Grundström har upptecknat dessa former i norra Jokkmokk, förmodligen efter Lars Teilus. I 

manuskriptet till dessa uppteckningar, som finnes i förf:s ägo, tillämpar Grundström en annan transkription 
än i sin ordbok. För enhetlighetens skull användes här ordbokens ortografi. 
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Fig. .r.r4a, b. Trefotad bägare av förgyllt silver 
med refflade gördelband och sannolikt tillverkad 
år 1746. Mästaren är Stockholmsguldsmeden 
Lars Eriksson Stabaeus. Från Nordnorge. T. 
M. L. 935. Foto N. M. och T. M. Kat. nr 360. 

Nordnorge 	15 
Finska lappmarken — 
Pite lappmark 	4 
Lule lappmark 	4 
Ume lappmark 

23 

Det här redovisade bägarmaterialet från den norska lappmarken utgöres emellertid av 
sådant silver, som tidigare till stor del varit i svenska lappars och med all sannolikhet i Arje-
pluog- eller Pitelappars ägo. Av det norska silvermaterialets 15 bägare ingå nämligen 7 stycken 
i en privatägd silversamling tillhörande fru Valborg Meyer i Mo i Rana, Nordnorge. Ägarinnan 
har skriftligen meddelat mig följande:1  »De samiske solvgjenstander er samlet ved forskjellige 
personer, hvorav jeg kan nevne to som jeg selv kjendte. Svensk lappen Nils Bent, som var 
flyttet over til Norge og gift her med en norsk same. Han drev nxrrnest som kramkar og 
dode omkring 1920 ... Og en lappekvinde (1/2 lapp) ved navn Solv-Sara. Delvis blev noget 
ervervet ved bytte av varer. Nils Bendt 	fikk tilslutt et lite hus i Sor-Rana ... Solv-Sara 
bodde i Nord-Rana ...» 

1  Ur ett privatbrev till författarinnan. 



Fig. 115. Trumpetformad bägare av förgyllt sil-
ver med utviken fotkant, och en inristad dekor 
av floristisk karaktär. Inskription: 0 P H B. Olof 
Löfvander d. y., Luleå, har tillverkat bägaren 
1817. Samling: E. Ström, Jokkmokk. N. M. ark. 
L. A. 77i. Foto N. M. 324. K.g. Kat. nr 382. 
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Parentetiskt kan anföras att den Meyerska silversamlingen till dags dato varit okänd för 
museal expertis och här för första gången behandlas i ett vetenskapligt sammanhang. Handels-
huset Meyer, framför allt dess främste företrädare Hans A. Meyer (f. 1865 d. 1926), insam-
lade framsynt under i 800-talets sista årtionden och i början av I900-talet en smärre kol-
lektion kvalitativt synnerligen förnämliga lappsilverföremål.1  

De finska lapparna ha, såvitt jag hittills kunnat finna, synbarligen ej nyttjat detta slags 
dryckeskärl — bägaren med eller utan fotstöd. Hos dem har Khan och tumlaren varit de 
mest gouterade dryckeskärlen (jfr de avsnitt, som behandla dessa kärltyper). 

Med hänsyn till bägarmaterialets form och dekor är det möjligt urskilja följande 3 bägar-
typer: 

i. Bägaren på tre gjutna fotstöd eller det trefotade stopet (fig. i 4). 
z. Den låga raka bägaren med eller utan tre kulfötter (fig. 116, 117a). 
3. Bägaren av trumpetform med utslagen fotkant (fig. I i 5). 

För att kunna insätta vårt lapska bägarmaterial i dess rätta konsthistoriska sammanhang 
är det lämpligt, att såsom en introduktion till nedanstående bägaranalyser ge, så långt det är 
möjligt, en kort historik över den medeltida nordiska bägaren och dess senare utveckling. 
Till en början anför jag här i all korthet den av nordiska silverhistoriker redan framlagda stil-
historiska bakgrunden till det trefotade stopet, vilken därtill kompletteras med mina egna rön. 

Den trefotade bägaren 
DEN MEDELTIDA NORDISKA BÄGAREN. — Etymologiskt går ordet bägare med all sannolikhet 

tillbaka på den latinska termen »bicarium».2  Dylika av guld och silver omnämnas i urkunderna 

1 Fjellström, En nordnorsk lappsilversamling, 1961. 
2  Hammarström, Glossarium till Finlands och Sveriges latinska medeltidsurkunder, 2925, S. 94; Hildebrand, 

a. a., 2, 1884-98, S. 25'; SAOB har bl. a. formerna böghar 1528, beg(h)are 1526-1769; Olrik, a. a., 2909, S. 39 f. 
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Fig. 116a, b. Låg, rak bägare av silver med sparsamt profilerad mynningskant. Inskription: A L S — 
1738. Samling: Valborg Meyer, Mo i Rana. Foto Susann Holaker. Kat. nr 373. 

under högmedeltiden. Sålunda omnämnes i Mathias Kettilmundssons kvarlåtenskap 1327 
bicarium argenteumg och på Viborgs slott fanns 1483 ej mindre än »xv solff beekere met 

ij loock>>.2  Dessa medeltida föremålsbenämningar äro relativt sällsynta och ingenstädes av-
slöjas genom konkreta anvisningar än mindre genom avbildningar, huru sådana föremål 
som »bicarium» och »beekere» egentligen sågo ut. (af Ugglas, a. a., 1942, S. 9.) Emellertid 
torde enligt vad af Ugglas funnit föremålsordet »beckere>> i allt väsentligt sammanfalla med 
»silffstop», en dryckeskärlsbenämning, som ofta förekommer på I400-talet bl. a. i finska 
testamenten (omnämnt 1451, 1452, 1453 och 1454).3  af Ugglas stöder sin slutsats om dessa 
kärls inbördes likhet bl. a. på en notis från Viborgs slotts fatabur, daterad 1483, som lyder 
sålunda: »xij solff stobe, huert vvti annet, thet xiij:de war loget>>,4  vilken passus skulle antyda, 
att dessa stop ej hade grepe eller något slags fot, ty i så fall skulle de 12 stopen ej kunnat placeras 
»huert wti annet», och vidare fortsätter af Ugglas, kunna ej dessa stop ha varit av samma rymd-
mått, ty de inre stopen torde ha varit något mindre än de yttre och så vidare i fortlöpande 
följd, för att sist tillslutas av det trettonde stopet, som fick tjänstgöra såsom lock. 

Föremål svarande mot denna bägar- eller stoptyp tycker sig af Ugglas finna i de dryckeskärl, 
vilka ingå i jordfyndet från Rotebro, en silverskatt, som nedlagts sannolikt omkring 1598.5 
En av bägarna i Rotebrofyndet kan på stilmässiga grunder dateras till yngst 1520-1530-talen 
(fig. 1'8). Denna cylinderformade bägare är slät, utan pålödda detaljer och med flat botten, 
således har den ej en särskild fotkant och uppbäres ej av fotstöd. 

1  DS, 4, nr 2601; af Ugglas, Senmedeltida profant silversmide, 1942, S. q. 
2  FMU, 5, nr 3967. 
3  FMU, 4, nr 2886, 2908, 2918, 2970. Silff stop omnämnes redan 1449 i FMU, 3, 2818, S. 479. 
4  FMU, 5, nr 3967; af Ugglas, a. a., 1942, s. ro, not 2. 
6  af Ugglas, a. a., 1938, s. 160-161; Dens., a. a., 1942, S. i; Källström, Renässansen, 1940-41, s. 105. 
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Fig. 117 a. Låg, rak silverbägare på tre kulfötter. 
Medaljong med inskription: C. M. S.-0. T. D. 
1667. Stämpel finnes men är otydlig. Samling: 
Valborg Meyer, Mo i Rana. Foto Susann Holaker. 
Kat. nr 375. 

Vi kunna således konstatera, att Rotebrobägaren från 1500-talets första årtionden uppvisar 
en formmässig anknytning till de medeltida typexemplar, som af Ugglas vill ana bakom upp-
giften om de viborgska silverstopen från 1483. 

Källström' har likaså funnit att benämningen bägare ej var vanlig i femtonhundratalssvens-
kan utan där motsvarades av orden stop, kredens eller någon gång bulle. 

När fortsättningsvis termen stop här begagnas, avses alltså en bägartyp, som till sin grund-
form är cylinderformad och som utvidgar sig lätt utåt mot mynningsranden. 

Övriga nordiska urkunder från medeltiden omtala även föremålsordet stop. Är 1429 uppräknas 
sålunda i en förteckning över det lösöre, som Nidaros' ärkebiskop Aslak Bolt förde med sig 
från Bergen till Trondheim, bl. a. »vj sylf stoop».2  Likaså hade änkan till den omåttligt rike 
norske stormannen Olaf Nilssön till Tälgö 1456 i sin ägo »halff fierde hwndrede sylff stobe 
och skalle».3  

I Arboga beskattades exempelvis 1491 »et sylff stoop»4  och en »köpsven» från Söderköping 
ägde »ith litet solff stop» år 1500.3  

Så vitt jag hittills kunnat utröna har ej inom svenskt område någon med medeltida stämplar 
försedd trefotad bägartyp bevarats till våra dagar.6  Anledningen härtill är sannolikt att söka 
i det faktum att de hårdhänta silverkonfiskationer,7  vilka ägde rum inte blott i Sverige och 

Källström, a. a., 5940-41, 5. 102. 
2  DN, 5, 586. 
3  DN, 6,55z. 
4  Arboga stads tänkebok, 2, 1473-1492, 5938-39, S. 380. 
3  Stockholms stads tänkeböcker, 3, 1492-1500, 1930, 2. 475. 
8  Hildebrand, a. a., r: 2, 1881-94, 5. 434- 

Källström, Medeltida kyrksilver från Sverige och Finland förlorat genom Gustav Vasas konfiskationer, 5939, 
Kap. I, S. 13-91. 
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Fig. 117b, c. Låg, rak silverbägare på tre kulfötter från Jokkmokks sn. Bägaren är tillverkad av Hans 
jorgen Blytt i Bergen 1837. N. M. 73.155. Foto N. M. Kat. nr 376. 

Finland utan även i Danmark—Norgel under i 500-talets första hälft, hårt beskar, ja, rentav 
utplånade, vissa föremålsgrupper inom svenskt silverbestånd. 

Gustav Vasas beslagtagande av medeltida kyrksilver från Sverige och Finland under åren 
1522-1524, 1527-1533 och från 1539-60 (Källström, o. a. a., S. 24, S. 38, S. 54-65) har för 
senare tiders silverforskning skapat — är man frestad att säga — ett stilhistoriskt vacuum, som 
starkt försvårar föremålsbestämningar och stilanalyser av det nordiska medeltida silverföre-
målsbeståndet. Kvar äro blott kortfattade notiser i medeltida urkunder rörande ett fåtal silver-
föremål samt en och annan gotiserande föremålsdetalj, som retarderat inom renässans- och 
barocksilvret. 

Anmärkningsvärt i sammanhanget är att iakttaga, att bland de talrika medeltida skatte-
fynden, vilka uppgrävts ur gotländsk jord, exempelvis Kyrkbinge- och Dunefynden,2 och 
vilka antas ha blivit nedlagda 1361, inte förekommer något enda stop av den här beskrivna 
rörslanka typen. Först med medeltidens slutskede synes vår rörslanka bägare dyka upp och 
då företrädesvis i kontinentalt konsthistoriskt material. Även om vi räkna med ett sengotiskt 
ursprung för den höga, rörslanka silverbägaren, är det ju likväl sannolikt, att den under tidigare 
skeden av medeltiden tillverkats i ett enklare material, exempelvis i tenn. Denna vår förmodan 
styrkes av ett dryckeskärlsfynd från medeltidens Lund, som just uppvisar en dylik rörslank, 
om corpus bandad bägare, av tenn.' 

Den senmedeltida bägarens utveckling kan, som af Ugglas påvisat i ett arbete om sen-
medeltidens profana silversmide, formmässigt spaltas upp på tvenne linjer. 

ena sidan bibehålles den enkla ovan omtalade grundformen (jfr Rotebrobägaren fig. 118) 
såsom det dagliga brukskärlet genom århundraden utan någon större yttre förändring. Å andra 

1  Jfr Kristian II:s konfiskationsåtgärder i Danmark—Norge 1517, samt Fredrik I:s från år 1529. Källström, a. a., 
1939, s. 36, 52. 

2  af Ugglas, a. a., 1938, s. 132 if.; Holmquist, a. a., 1949, fig. 567. 
3  Blomqvist, Folkliv och folktro, 1938, s. 361. 
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Fig. 118. Silverbägaren från Rotebrofyndet. 
(Efter af Ugglas, Senmedeltida silversmide, 
1942, fig- 7-) 

sidan uppstår en praktfull ny pokaltyp, då på den enkla stommen anbringas en iögonfallande 
utsmyckning. Denna nya bägartyp får i regel lock med krönfigur, den omges även runt corpus 
av tvenne gördlar, den övre gördeln oftast plastiskt utformad såsom en bladranka eller dyl. 
Slutligen står bägaren, vars fotring oftast är rikt ornerad, på tre fötter, även dessa plastiskt ut-
formade till djurfigurer, masker, putti m. m. Som exempel på en sådan praktbägare kunna vi 
nämna Ängsö-pokalen, även kallad »Konung Karl Knutssons silf kar» tillverkad av guldsmeden 
Franziskus Burmester i Lfibeck, verksam under åren 1451-1505 (fig. 119).1 Bakom förlags-
teckningarna till pokalens rika gravyrer vill af Ugglas se den berömde lybske målaren Herman 
Rode, känd från samma tid (af Ugglas, a. a., 1942, S. 101-102). 

Då man granskar det gotiska silversmidet utifrån korta notiser i nordiska medeltidsurkunder 
och gör jämförande stilanalyser med ett synnerligen knapphändigt svenskt arkeologiskt silver-
material daterat till 1500-talets första årtionden, synes det mig därför lämpligt — för att få 
en fylligare bild av gotikens silverbestånd — att även granska en annan viktig källa, nämligen 
det medeltida måleriet. Det är anmärkningsvärt med vilken utsökt detaljrikedom och material-
känsla silverföremål äro avbildade i exempelvis tyskt och nederländskt I400-talsmåleri. Bland 
den tidens konstverk förekomma oftast bibliska motiv, bl. a. de tre vise männens frambärande 
av skänker till Jesusbarnet, »guld, rökelse och myrra». Ett annat vanligt motiv är Jesu natt-
vard. I bägge dessa bibliska scener spela pjäser av silver (eller av guld) en måleriskt betydel- 

1  af Ugglas, a. a., 1942, S. 64- 
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Fig. 120. Trefotad bägare av silver, delvis för-
gylld. Denna bägare, som ej varit i samisk ägo, 
dateras till 1550-1600-talet av Th. Kielland. 
0. K., Oslo 10120. Foto 0. K. L. 352. 

Fig. 119. Ängsöpokalen eller »Konung Karl 
Knutssons silfkar>>. (Efter af Ugglas, Senmedel-
tida silversmide, 1942, PI. 1: i.) 
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sefull roll. Självfallet har min granskning av illustrationsmaterialet i tillgänglig konstlitteratur' 
rörande detta gebit inte på långt när varit uttömmande, ty ett ingående studium av sil-
versmidet sådant det gestaltas i det nordeuropeiska medeltida måleriet är bara det ett särskilt 
avhandlingsarbete, vilket material i förbigående sagt vore värt ett djupare etnologiskt—konst-
historiskt studium. Som illustration till huru den senmedeltida praktpokalen återspeglas i 
den tidens konst anför jag blott ett exempel, nämligen Ulmer-mästarens »Gastmahl des 
Herodes» från högaltaret i Blaubeuren, daterat till I400-talets slut.2  

DEN NORDISKA RENÄSSANSBÄGAREN OCH DET TREFOTADE STOPET. — Under renässansen kommer, 
som af Ugglas påvisat, den här ovan beskrivna medeltida bägartypen att i Norden leva kvar 
dels i sin stramt enkla grundform, som här illustreras av Rotebrobägaren (fig. 118), dels i en 
starkt förenklad form av praktbägare men trots förenklingen försedd med gördlar om corpus 
och uppburen av tre gjutna fotstöd. Det enkla trefotade stopet som ersätter gotikens praktfulla, 
lockkrönta trefotsbägare exemplifieras av den norska tidiga I500-talsbägaren på fig. 120. 

Renässansbägarens grundform bygger således på gotikens. Till sina proportioner bör den 
rörslanka renässansbägaren vara större på höjden än i diameter. Ytterst sällan finner man att 
den har ett handtag eller ett öra. 

Av största intresse för vårt lapska bägarmaterial är just denna förenklade bägartyp, det 
trefotade stopet (fig. 12o), med tydliga rötter i gotikens stilskede, vilket poängteras av sådana 
deciderat gotiska stildrag såsom den gjutna bladrankan och de gjutna fotstöden i form av knä-
böjande änglar. Jag har här nedan i görligaste mån sökt sammanställa de publicerade arkivaliska 
upplysningar, som stå oss till buds rörande nordiska trefotsbägare från renässansens och 
barockens tidevarv. Detta material ställes senare i relation till den trefotade lapska bägaren. 

Källström har vid arkivstudier beträffande av Gustav Vasa konfiskerat kyrkosilver3  funnit, 
att många präster efterlämnade i regel ett, ibland flera silverstop »om vilkas utseende man vet 
mycket litet» (Källström, o. a. a., s. 141). Vid sällsynta tillfällen förekommer dock en beskriv-
ning. Måns Pedersson i Å i Norrala i Hälsingland efterlämnade »ett sölffstop medh en stor och 
en liten förgylth giordh opå, sammelunde medh tre förgylte fötter ... » (Källström, a. a., s. 
141. Ur GIR 1557, 27, 1913, S. 123; Hälsingl. handl. 1557: 7). Vidare inkommo efter herr 
Anders Jacobi i Åbo bl. a. två silverstop »med fötter och förgyllda ringar omkring» (Källström, 
a. a., S. 142). 

En annan forskare, Maj Florin, har för ett arbete, som behandlar hälsingeböndernas silver-
bestånd under åren 1730-1850 granskat arkivmaterial från nämnda period och i den mån sådant 
stått att få, även arkivmaterial rörande dessa trakter från tiden före 1730. — Hon finner, att 
enligt i 600-talets domböcker för berörda bygder utgjordes bondgårdarnas silver vid denna tid 
huvudsakligen av skedar, bälten, ringar och andra smycken. Däremot synas dryckesbägare av 

1  Handbuch der Kunstwissenschaft, Propyläen Kunstgeschichte, Michel, Histoire de l'art m. fl. verk med 
särskild hänsyn tagen till de delar, som behandla 1300-, 1400- och 1500-talens konst. 

2  Handbuch der Kunstwissenschaft, 5: 3, Die deutsche Malerei der Renaissance, s. 553, Abb. 67. 
3  Källström, a. a., 3939, S. 139 if. 
4  Florin, Silvrets roll inom bondebygderna kring Dellensjöama och övre Ljusnan, 1938, s. z 15 if. 
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Fig. izi. 	 Fig. 122. 

Fig. 121. Trefotad bägare av silver, delvis förgylld och försedd med ett övre bladformat gördelband och 
ett nedre band i form av en repstav. På denna bägare går foten att skruva av. Bägaren, som ej varit i 
samisk ägo, dateras av stämplar till ca 1500 och torde vara ett bergensiskt arbete. 0. K., Oslo 9726. Foto 
0. K. M. 819. 
Fig. 122. Trefotad bägare av silver med rikt utformade gördelband. Bägaren, som ej varit i samisk ägo, 
är ett stämplat arbete från Bergen och torde tillverkats omkring 1600. 0. K., Oslo 9717. Foto 0. K. M. 
819. 
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silver ej ha varit vanliga under 16°o-talet hos hälsingebönderna (o. a. a., 217). Blott två un-
dantag anföras av Florin. Det ena är en soldat från Njutångers sn, som år 1639 innehar två sil-
verstop, som denne »i främmande land» jämte annat lösöre förvärvat, det andra en länsman 
som på i 68o-talet är ägare till en silverbägare (o. a. a., S. 217). I intetdera fallen få vi klart 
för oss om det gäller ett trefotat stop eller en bägare av den fotstödslösa typen. Av Florins 
arbete att döma synes emellertid ej några klara belägg finnas för att det trefotade silverstopet 
varit i gängse bruk i Hälsingland under denna tid. Detta är ett faktum värt att notera, ty det 
förefaller rimligt att antaga, att de rika hälsingebönderna mycket väl hade kunnat förvärva 
dylika stop såvida dessa hade varit allmänt förekommande under i 600-talet. 

Florin har även inventerat silverbeståndet i tvenne Dalasocknar, Norr- och Söderbärke, från 
tiden före 1850. I undersökningen ingick även en granskning av bouppteckningsmaterial från 
dessa trakter från 1691-1830. Ej heller härifrån har Florin påvisat något enda exemplar av den 
trefotade bägaren. Däremot nyttjades allmänt i dessa trakter den mer eller mindre trumpet-
formade bägaren med utslagen fotkant.1  

På sydsvenskt område, dvs, inom det forna dansk—skånska kulturområdet, förekomma däre-
mot trefotade silverstop. I en skifteshandling från Malmö av år 1515 omnämnes »et solf stob 
met tre foder».2  

Från i 5 oo-talets Norge ha vi likaså uppgifter om trefotade stop. I urkunder från resp. 1532. 
och 1537 omtalas »etth stob met foddher mett en forgylltt ringh om kringh»3  och »vi oforgilt 
stop med foder oc forgilt beet om kring» och »vi vfforgylte (stop) medh fodher vndher och 
forgilth betther om kryngh».4  

Kielland har redovisat norskt bägarmaterial av den trefotade typen, vilket i detta samman-
hang är av största intresse och funnit att denna typ av rörslank bägare »vxret meget utbredt 
hos os (i Norge), og vi finder jevnlig slike stop omtalt i testamenterne, sxrlig i I400-aarenes 
slutning og I500-aarenes begyndelse>> (Kielland, o. a. a., s. 199). Bägarna på fig. 121, 122 äro 
stämplade bergensiska arbeten, det förra sannolikt från omkring 1500, det senare från om-
kring 1600, båda dateringarna efter Kielland. 

Enligt Kielland (a. a., s. 199) har typen sannolikt sitt ursprung i Tyskland eller Neder-
länderna. Den norske silverhistorikern Thw. Krohn—Hansen har i ett nyligen publicerat 
arbete 5  rubricerat den trefotade bägaren såsom »hanseatertypen», emedan de tidiga norska 
trefotade I500-talsbägarna äro stämplade med »den krönta torrfisken» som var ett slags stads-
stämpel för Bergens tyska guldsmeder, vilka voro anslutna till den hanseatiska organisationen 
»de fif Amten». Formen har de tyska guldsmederna lärt känna i sitt hemland, ty sådana bägare 
äro kända bl. a. från Lilbeck, Aachen och Amsterdam. Under renässansen möta vi alltjämt 
denna ursprungligen gotiska bägarform med sin stöpta bladkrans inom norskt silversmide 

1  Florin, Bonde- och bergsmanssilver som exponent för Bergslagens allmogekultur, 1935, S. 113 it, jfr även 
fig. 7-12. 

2  af Ugglas, a. a., 1942, s. 12, not 1. 
3  DN, 9, nr 715. 
4  DN, 13, nr 635, 636. Jfr Kielland, a. a., 1927, S. 199, samt af Ugglas, a. a. 1942, S. 12, not 2, 3. 
6  Krohn-Hansen & Kloster, a. a., i, 1957, 5. 40-41 
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Fig. 123a, b. Trefotad bägare av silver, delvis 
förgylld och försedd med ett reffiat gördelband. 
Mästaren är Hans Pettersen Blytt, Bergen, 1740. 
Från Arjepluogs sn. N. M. 90.826. Foto N. M. 
so I.v. Kat. nr 368. 

(fig. 121, 122). Så småningom ersättes kransen med profilerade band och en s. k. repstav (fig. 
121, 124a, b) . Vissa sengotiska detaljer på sentida trefotade bägare, t. ex. de gjutna fotstöden i 
form av knäböjande änglar (se fig. 124 a) retardera långt in i senare tid. Karakteristiskt för 
norska renässansbägare är enligt min mening just repstaven mellan bägarkroppen och fot-
partiet, en detalj som vi också finna på i 500-talsbägaren på fig. 121.1 Samma repstav återfinnes 
på lapska stop ännu i sen tid (jfr I700-talsbägaren på fig. 124). 

Man observere att Stockholms-guldsmeden Stabaeus, som tillverkat flera trefotade stop för 
den lapska kundkretsen (jfr fig. 114), aldrig, såvitt jag vet, har nyttjat denna repstav utan 
genomgående använt ett profilerat band med en dekor av vertikala, gruppvis placerade, streck. 

Det trefotade stopet kom att ge upphov till en lång och intressant utveckling i bergensiskt 
silversmide, påpekar Krohn—Hansen. Denna bägarform överlevde både högrenässansen och 

Se även de norska trefotade bägarna i Forssman, Zorns silversamling, 1955, Pl. XVII-XIX, vilka alla uppvisar 
repstaven utom en bägare, som är tillverkad av Lars Eriksson Stabaeus. 



Fig. 124a, b. Trefotad bägare av silver, delvis 
förgylld. Inskription: I P B — 1775. Stämplar 
otydliga. Samling: Valborg Meyer, Mo i Rana. 
Foto Susann Holaker. Kat. nr 361. 
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barocken och ännu på 1700- och i800-talen tillverkades typens grundform för en konservativ 
kundkrets på Vestlandet (Krohn—Hansen & Kloster, a. a., i, s. 42, fig. 125). 

Av intresse är även Forssmans påpekande att en betydelsefull skillnad mellan den norska 
allmogens bägarmaterial och den svenska allmogens ligger däri, att den svenska allmoge-
bägaren varken hade en lika specifik form eller en lika allmogemässig utsmyckning som 
den norska bägarformen. Av Zorns svenska bägarmaterial (26 stycken) representerande tids-
avsnittet 1700-talets mitt-183o-talet framgår, att den svenska allmogebägaren kan härledas ur 
den släta högreståndsbägaren från renässansen, dvs, av typ Rotebrobägaren (fig. ii8; Forss-
man, o. a. a., s. 24). 

Om vi nu söka sammanfatta här ovan anförda uppgifter om den nordiska bägaren med 
särskild hänsyn tagen till den trefotade bägaren finna vi att redan under I400-talet i nordiska 
medeltida urkunder föremålet »stop» omtalas. Urkundernas knapphändiga notiser och ovan 
anförda analyser av hithörande material, synes antyda, att detta kärl är cylinderformat och vidgar 
sig lätt uppåt (fig. ii 8). Under senmedeltiden uppstår på nordtyskt—lybskt område, enligt vad af 
Ugglas funnit, en praktbägare, vars grundform är Rotebrobägarens, men som fått en magnifik 
utstyrsel med lock, gördlar runt corpus och tre fötter (fig. 119). Denna bägartyp kommer i 
förenklad form till Norden vid medeltidens slut bl. a. till Bergen sannolikt från nord-tyskt 
område via lybeckarnas handel och även direkt med de tyska guldsmeder som bosatte sig i 



Fig. 125. Trefotad bägare av silver med förgyllda 
band och löv. Ej tidigare i samisk ägo. Bägaren 
är tillverkad i Bergen 1792. 0. K., Oslo 13383. 
Foto 0. K. L. 5162. 
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Bergen. I Norge kommer sedermera den trefotade bägaren att tillverkas av bergensiska guld-
smeder ända in på i 800-talet i avsikt att försäljas till särskilt konservativa kunder (Vest-
landet), som också Krohn-Hansen påpekat. I Sverige känna vi den trefotade bägaren från 
knapphändiga arkivaliska uppgifter från tidigt i soo-tal, dvs, från tiden före Gustav Vasas 
konfiskationer. Så vitt jag hittills kunnat finna med hjälp av bl. a. Florins undersökningar ha 
emellertid på svenskt område efter Gustav Vasas konfiskeringar (dvs. efter 1560) ej några 
trefotade bägare med säkerhet tillverkats vare sig för svenskt högreståndsklientel eller för svensk 
allmoge. 

Forssmans ovan gjorda iakttagelse rörande den påtagliga skillnaden mellan å ena sidan den 
trefotade, rikt lövbehängda norska allmogens bägare under 1700- och aoo-talen och å andra 
sidan den samtida hos svensk allmoge allmänt nyttjade släta bägaren utan fotstöd och löv 
synes styrka detta mitt antagande, att den trefotade bägaren på svenskt område upphört att till-
verkas ungefär efter x500-talets mitt. 

Det intressanta är nu, att på i 700-talet helt plötsligt dylika trefotade bägare dyka upp bland 
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Stockholms-guldsmedernas arbeten. Hernmarck vill här finna ett samband mellan det tidiga 
1500-talets svenska trefotade bägarmaterial och 1700-talets, ehuru denne forskare samtidigt 
påpekar, att dylika stop av honom likväl ej äro kända från 1600-talets senare del.' Enligt min 
mening tillverkades Stockholms-guldsmedernas trefotade t700-talsbägare ej med avsikten 
att försäljas bland svensk allmoge, ty vi finna ej stopen omnämnda i svenska t7oo-talshand-
fingar eller överhuvudtaget bevarade i de centrala svenska landskapen. Dessa ålderdomliga 
särpräglade dryckeskärl ha med all sannolikhet tillverkats för en inom landet speciellt konserva-
tiv kundkrets, som särskilt beställde, ja, krävde, dylika bägarformer — nämligen för den 
lapska kundkretsen. 

Det finnes mot ovanstående antagande ett argument. Upmark har daterat en trefotad bägare 
(Källström, a. a., 1940-41, fig. 124, S. DA) av den okände mästaren B. H. till t600-talets 
början. Bägaren är enligt Upmark sannolikt tillverkad i Stockholm. Huruvida bägaren varit 
i samisk ägo är okänt. 

Enligt min mening är B. H.-mästaren sannolikt av norsk extraktion. Förebilden till B. H.-
mästarens arbete torde vara en bägare motsvarande Pl. ii: 8 a, b i föremålskatalogen, nr 367, 
vilken är ett stämplat bergensiskt arbete, sannolikt från 160o-talet. Vid en jämförande analys 
finna vi, att båda bägarna ha fötter i form av exakt samma putti, båda ha som övre gördel ett 
pålött band med vidhängande ringar. Skarven mellan bägare och fot utgöres på båda kärlen av 
en repstav. Denna detalj, repstaven, är som jag ovan antytt, en för de norska silverbägarna 
eller rättare sagt en för bägarna inom det dansk—norska kulturområdet typisk dekorations-
detalj (fig. tzo, Izt). 

Repstaven återfinnes exempelvis aldrig på Stockholmsguldsmeden Stabaeus' »lapska» 
trefotade bägare. 

Då 1700-talets Stockholmsguldsmeder började tillverka dylika stop åt det lapska klientelet 
sker det med all sannolikhet efter norska förebilder. Dvs. samerna ha själva lämnat en norsk 
trefotsbägare till den svenske guldsmeden för att denne skulle kopiera föremålet. Att vi finna 
Lars Eriksson Stabaeus som den flitigaste leverantören av dessa trefotade bägare har också 
sin naturliga förklaring, vilket jag berör i nästa avsnitt, där den lapska trefotade bägaren när-
mare analyseras. 

DET TREFOTADE STOPET PÅ LAPSKT OMRÅDE. — Den lapska trefotade silverbägaren är till sin 
form rörslank och med kraftigt utåtsvängd mynning och fotkant (fig. 114). Den är ofta förgylld 
invändigt. Kring corpus bär den två profilerade band och från öglor på dessa hänga små 
ringar. Pålödda lejonmasker förekomma även på banden. Bägaren vilar på tre gjutna fotstöd 
som ibland utformas som knäböjande änglar, ibland som ansiktsmasker, ibland såsom fötter 
eller dyl. Höjden växlar mellan to cm upp till omkring 15 cm. Föremålskatalogen uppvisar 
13 bägare av den trefotade typen. Detta bägarmaterial har geografiskt sett följande 
spridning: 

Hernmarck, Barocken, 1940-41, s. 201. 
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Nordnorge 	6 
Lule lappmark 
Pite lappmark 	4 
Okänd härkomstl 2 

13 

Ovanstående föremålsbeskrivning av den lapska trefotsbägaren överensstämmer i alla 
enskilda detaljer med följande I700-talsbeskrivning av en bägare från lapskt område. 

Bland Carl von Linnes efterlämnade papper, numera tillhörande Linnean Society i London, 
ingår, som tidigare omtalats, bl. a. en skrift betitlad: Samin Pirra acta Utza Kirje — »En 
liten bok om Lapparna*. Den är skriven efter år 1723 och sannolikt före 1732. 

I denna skrift omnämnes i beskrivningen av de lapska rhuta-gåvorna bl. a. »ett Silfwerstop 
eller lång Remmare mäd sina fötter under och Löfbiälror ikring» (a. a., Sv Lm 17: 7 s. 13). 

Som regel äro de lapska trefotade bägarna sparsamt smyckade med graverad dekor och vid-
hängande löv. De skilja sig därigenom markant från de på norskt område mycket vanliga rör-
slanka trefotsbägarna, något som jag påpekat i föregående avsnitt. Om vi exempelvis granska 
dels bägaren på fig. 124, som varit i lapsk ägo, dels den norska allmogebägaren på fig. 125, se 
vi snabbt de särskiljande dragen. Den förra bägaren förråder i varje detalj en stram och sansad 
stilutformning, som helt låter de sengotiska och renässansmässiga detaljerna komma till sin 
rätt. Den senare uppvisar en alltför överlastad graverad dekor, en mångfald vidhängande löv 
och slutligen har den »typiska» norska repstaven degenererats till ett enkelt skrafferat band. 
Den lapska bägaren på fig. 124 har utan tvivel bägaren av »hanseater»-typ som förebild (jfr 
här fig. 124 med fig. I i). 

Som jag förut påpekat i samband med de lapska smyckeformerna har det varit och är det 
alltjämt karakteristiskt för samerna, att de vid införskaffandet av nya silverföremål beställa 
dem med hjälp av liknande i sin ägo och som tidigare ägts av äldre generationer, vilka i sin tur 
en gång för länge sedan beställt dem efter en redan inom familjen befintlig förebild osv. Denna 
beställningsmetod gör det sannolikt att »hanseater»-typen kan ha funnits under lång tid på 
samiskt område. Ha nu samerna haft ekonomisk möjlighet att införskaffa dessa exklusiva 
dryckeskärl? Jag skulle vilja besvara den frågan jakande. Den ekonomiska bakgrunden som 
möjliggjort dessa inköp redogör jag för i Kap. VI. Därtill kommer att vissa notiser antyda, att 
dylika stop tidigt funnits på samiskt område. De här registrerade stopen, som äro stämplade, 
äro samtliga I700-talsarbeten. Härav torde i första hand den något missvisande slutsatsen 
kunna dras, att före 1700 dylika dryckeskärl ej funnits inom lapparnas krets. Att denna kon-
klusion är oriktig bevisas omedelbart av att i den tidigare flera gånger anförda uppbörds-
förteckningen rörande samekvinnan Inga Oriwans silverinnehav från år i 600, omnämnes 
just denna bägartyp. »1 Trefotat Sölfstop om 16 lodh» (se Bilaga I). 

Med hänsyn tagen till att Inga Oriwan ägt dylika trefotade stop år i 600 synes det mig helt 

1  Denna bägare finnes på Victoria and Albert Museum, London. Den är tillverkad av Johan Hammargren, 
verksam i Piteå. Vid min förfrågan om varifrån museet förvärvat bägaren kunde blott den upplysningen ges att den 
inkommit genom en överste Waldo-Sibthorp. 
II — 62103019 Fiellsiröm 
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rimligt antaga, att detta dryckeskärl varit känt redan på i5oo-talets senare hälft, inte blott av 
Inga Oriwan utan även av andra inom hennes krets. Det troligaste är, att norska guldsmeder, 
som kontinuerligt tillverkat dylika stop från i soo-talet och långt in på i 800-talet, ha levererat 
dessa kärl till särskilt konservativa kunder. Till denna konservativa kundkrets hörde de långt 
i norr boende samerna. 

Att de kontant betalande samerna torde representerat ett av de bergensiska guldsmedernas 
mest lukrativa klientel står utom tvivel. Det är till dags dato emellertid ett relativt okänt 
faktum att samerna utgjort ett sådant penningstarkt klientel vid denna tid. Bergensstämplarna 
på här berörda lappsilverföremål bevisa dock att ett direkt samband och en livlig handels-
kontakt förefunnits emellan Bergens guldsmeder och den lapska kundkretsen, en kontakt som 
sannolikt knöts vid de årligen återkommande fjordmarknaderna. 

Att den trefotade bägaren under i600- och I700-talen var en på lapskt område synnerligen 
omtyckt föremålsform bekräftas dels av de här registrerade trefotsbägarna, av vilka de flesta 
äro I700-talsarbeten, dels av att de även ingingo som en betydelsefull del i de s. k. friargåvorna, 
rhuta-gåvorna. 

Då Graan (på 1670-talet) uppräknar de »hedersgåvor» som friaren förärar sin svärfamilj 
in spe anför han även att »Ähr frijaren något Rijk, skall han gifwa Fadren ett heders dryckes 
kärill, ett Sölfwer Stoopp, ...» Här torde Graan med all sannolikhet avse just ett trefotat stop. 
(Graan, a. a., s. 27.) I de av Nordberg granskade tingsrättsprotokollen från I700-talets Arje-
pluog omnämnes ofta silverstopet bland ruta-gåvorna.1  Den 31 januari 1745 återfordrar samen 
Pär Mårtensson ett »silfverstop» (o. a. a., s. 19). 1758 omtalas åter ett silverstop bland ruta-
gåvorna (a. a., s. 15) och likaså år 1759 (a. a., s. 21). 

En del personhistoriska data omkring silverföremålen torde rätt väl belysa huru en dylik 
handelskontakt troligast kan ha blivit etablerad på norsk sida mellan guldsmeder och lappar. 
Vi ta som exempel bägaren på fig. 123 tillverkad 1740 av den bergensiske guldsmeden Hans 
Pettersen Blytt. Blytt föddes i Bergen 1683 (Krohn-Hansen & Kloster, a. a., 1, 1957 s. 150 If.). 
Han fick tre söner, varav en son Jorgen blev skeppare, och en son Mikael fortsatte i faderns 
fotspår som guldsmed. Hans Blytt kom bl. a. att tillverka kyrksilver framför allt för nord-
norska kyrkor, vilket Krohn-Hansen redogjort för (o. a. a., I, s. 153-154). Det är enligt min me-
ning ej osannolikt att sonen jorgen som varit skeppare kan ha — liksom ett stort antal bergen-
siska skeppsredare — bedrivit handel på Nordnorge och sålunda förmedlat faderns handels-
kontakt åt norr. I varje fall är det evident, att Hans Blytt förutom att han haft beställning 
på kyrksilver även haft en stor kundkrets bland norska bönder och avpassat sin produktion 
efter deras konservativa smak. Krohn-Hansen menar (a. a., 1, s. 154), att bägaren på fig. 123 
är ett sådant beställningsarbete avsett för norska bönder. Här har Krohn-Hansen emellertid 
misstagit sig. Bägaren på fig. 123 har ej levererats till den konservativa norska allmogen utan 
till den lika konservativa lapska kundkretsen. Bägaren på fig. 131 har bevisligen varit i Arje-
pluog-lappars ägo och är med största sannolikhet tillverkad för samers räkning och på deras 
beställning. Att Arjepluog-samer hade möjlighet beställa silverarbeten från Hans Blytts guld- 

E. Nordberg, a. a., 1948, s. i if. 
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smedsverkstad i Bergen torde enligt min mening höra samman med just det faktum, att Blytt 
hade en inarbetad marknad i Nordnorge tack vare sin leverans av kyrksilver till detta område. 

Även Lars Eriksson Stabaeus i Stockholm synes liksom den norske guldsmeden Blytt haft 
speciella försänkningar inom den lapska kundkretsen. Av intresse är här vissa släktskapsför-
hållanden inom Stockholms guldsmedsskrå, vilka antyda en kontinuerlig handelskontakt 
under närmare i oo år mellan Stockholms guldsmedsskrå och Lappmarken. Efter vad jag 
funnit vid penetreringen av personhistoriska notiser hos Upmark förhåller det sig på följande 
sätt. 

Stockholms-guldsmeden Ferdinand Sehl d. ä., verksam 1688-1731 (Upmark, a. a., 1925, 
8.77) har för lapsk marknad tillverkat en kåsa, som ingår i Nordiska museets samlingar (fig. 134). 
Dennes son, Ferdinand Sehl d. y., var verksam i Stockholm mellan åren 1723-1743 och dog 
sistnämnda år. Sehl d. y:s änka höll verkstad och gifte sedermera om sig med Lars Eriksson 
Stabaeus. Genom sitt giftermål torde Lars Eriksson Stabaeus automatiskt kommit i kontakt 
med det lapska klientelet. Denna här tecknade släkt- och handelslinje markerar enligt min 
mening den troliga anledningen till att Stabaeus tar upp tillverkningen av den trefotade bäga-
ren på I700-talet. Ur sund affärssynpunkt är det ej rimligt att Stabaeus levererat dessa ut-
präglat ålderdomliga bägartyper annat än åt en mycket konservativ kundkrets, som direkt 
krävde, ja, fordrade denna bägarform, dvs. i detta fallet åt lapparna. Ty, så vitt vi hittills 
kunnat finna, nyttjar ej den svenska allmogen under i 600-, 1700- och i 800-talen denna tre-
fotsbägare utan föredrar den trumpetformade med utslagen fotkant. 

Vissa guldsmeder synas — som framgår av ovanstående — ha haft ett slags prioritetsrätt på 
lapsk marknad. Privilegiet att handha detta alltid kontant betalande klientel var givetvis efter-
traktat och av allt att döma »ärvdes» också, som ovan antytts, kundkretsen inom berörda hant-
verkssläkter. 

Den låga, raka bägaren med eller utan tre kulfötter 
Förutom det trefotade stopet finnes i det lapska bägarmaterialet även en låg, rak bägarform 

med lätt utåtviken mynningsrand. Kärlet uppbäres ibland av tre kulfötter (fig. 117 a), ibland 
saknas sådana (fig. i 16 a). Bägarens höjd sammanfaller i stort sett med dess diameter vid 
mynningen. Vårt materials äldsta daterade bägare av denna typ är från år 1667 (fig. 117 a), 
vilket i detta fall anges av en ingraverad inskription. Sex sådana låga bägare ha registrerats. 
Fyra av dessa ingå i den Meyerska lappsilversamlingen i Mo i Rana, Nordnorge, den femte 
har tillhört en same i Lule lappmark, Jokkmokks sn. Proveniensen för den sjätte bägaren är 
okänd. Den finnes utställd på Victoria and Albert Museum i London tillsammans med en 
smärre lappsilverkollektion och har skänkts dit av en överste F. R. Waldo Sibthrop. Att döma 
av ovanstående geografiska spridningsbild torde denna bägartyp ha sin tyngdpunkt på nord-
norskt område (jfr fyra bägare i Meyerska samlingen). Dock få vi hålla i minnet att dessa fyra 
bägare i Meyerska samlingen tidigare kan ha varit i pitelapsk eller eventuellt lulelapsk ägo. 

Den låga, raka bägartypen är en skapelse av barockens tidevarv. Hernmarckl har vid sin 

1  Hernrnarck, a. a., 194o-41, s. 196-197, fig. 339-341. 
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bearbetning av barockens bägarformer funnit att under denna epok två grundtyper finnas, 
som leva sida vid sida inom svenskt silversmide. Den ena är barockbägaren på tre kulfötter 
som efter 30-åriga kriget och med stormaktstidens ingång gör sitt intåg i svenskt silversmide 
närmast från Tyskland. Dekoren utgöres i regel av stora drivna akantusblad. Typen be-
gränsas i tiden till 167o-17o5. Den andra typen är den s. k. svenska, raka bägaren, vilken ej får 
så begränsad livslängd som den förra, utan snarare något »av evigt liv över sig» som Hernmarck 
uttryckt saken. Denna är i sin i 600-talsform enkel, osmyckad, med raka sidor och vidgar sig 
en aning uppåt. Den enda utsmyckning bägaren har är en profilerad mynningsrand, någon 
gång också en liknande rand runt foten (Hernmarck, o. a. a., fig. 343-348). Silverforskarna 
äro ej eniga om när och hur den senare typen uppstått. Somliga mena att den svenska 1600-
talsbägaren är dess förebild, andra att det är den raka, tyska, ringpunsade bägaren. Hernmarck 
håller för sin del för troligt att på grund av »föremålets utpräglade nyttokaraktär» typen torde 
vara en översättning i silver av en likformig tennbägare (o. a. a., S. 198). 

Vi återfinna nu i det lapska silverbeståndet dels bägarformer som gå tillbaka på barockbäga-
ren med tre kulfötter (fig. 117a), dels åtminstone en bägare som i viss mån erinrar om den 
svenska raka bägaren, nämligen den på fig. 116. 

Först och främst må här framhävas att den nordiska barockbägarens typiska dekor med 
drivna stora akantusblad ej förekommer på hithörande lapska bägarmaterial. De lapska kärlen 
uppvisa i stället mattpunsade väggar och en stramt ornerad yta upplivad blott av släta medal-
jonger med initialinskrifter (fig. 117). En slät, sobert profilerad mynningsrand och en likaledes 
slät bård runt den plana botten är också kännetecknande för dessa barockbägare, som en gång 
varit i lapsk ägo. Fig. 116 erinrar, som jag ovan påpekat, i någon mån om vår svenska raka 
bägare med hänsyn till sin spartanska dekor och sitt stadiga gods. Likväl torde den vara mer 
besläktad med likartade låga bägarformer, som under i 600- och I700-talen finnas på norskt 
område. De norska guldsmederna Johannes Reimers d. ä.,1  verksam i Bergen 1667-1722, samt 
Michel Olsen, verksam även han i Bergen 1676-1699, ha båda tillverkat dels den tyska ba-
rockbägaren på tre kulfötter med frodig blomsterornamentik, dels även dessa låga, mattpun-
sade, sobert ornerade bägarformer med eller utan kulfötter, som vi återfinna hos samerna. 

Berent Lampe har före 1711 tillverkat en låg bägartyp försedd med mattpunsade väggar 
och en enkelt utviken mynningsrand, vilket föremål i sin helhet mycket starkt associerar till 
vårt lapska dryckeskärl på fig. 1162  (Krohn-Hansen & Kloster, a. a., z, 1957, Pl. 75). Ehuru 
våra låga lapska barockbägare i fyra fall ännu ej gett säkert besked om tillverkningsorten på grund 
av att stämplar saknas förefaller det likväl troligt, att döma av dessa ovan gjorda stilanalyser, 
att dessa här ej ortsbestämda föremål höra intimt samman med liknande norska låga bägarformer 
och därför torde få anses ha norskt ursprung, ett antagande som i viss mån styrkes av att de två 
återstående hithörande bägarna äro försedda med bergensiska silverstämplar. 

Som vi se av fig. 117 a införskaffade samerna den låga bägartypen på kulfötter redan 1667 

1  Krohn-Hansen & Kloster, a. a., i, 1957, s. 126, 135: 2, Pl. 74-75. 
2  Även på finländskt område tillverkas liknande bägare av svenska guldsmeder bl. a. i Åbo och Björneborg (se 

Pylkkänen, Gammalt silversmide i Finland, 1947, fig. 19, zo). 
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Fig. 126 a. 	 Fig. 126 b. 

Fig. 126a. Tumlare av silver tillverkad av Piteå-guldsmeden Johan Hammargren, som var verksam 
under åren 1776-1805 (1809). Föremålet har tidigare varit i de rika Bartuotelapparnas ägo. Samling: E. 
Wallquist. Foto Sune Jonsson. Kat. nr 400. 
Fig. 126b. Tumlare av silver. Möjligen tillverkad av A. Starin (1694-1715) i Stockhom. N. M. 18.675. 
Foto N. M. 50. H.p. Kat. nr 403. 

och sannolikt från norskt område. Ännu på i 800-talet lever barockens bägarform kvar på 
lulelapskt område som framgår av fig. ix7b. Av de få registrerade exemplaren av denna typ 
att döma är det tänkbart att den låga barockbägaren inom lapsk kulturkrets varit ett mindre 
gouterat dryckeskärl än det trefotade stopet. 

Den trumpetformade bägaren 
Det lapska bägarmaterialet uppvisar slutligen sex trumpetformade bägare. Med en dylik 

typ avses en rörslank kraftigt uppåt-utvidgad bägare stående på en utslagen fotkant. Den är 
i regel rikligt graverad med floristisk ornamentik. Bägarens höjd håller sig omkring 7 cm 
(fig. i i 5). Den av stämplar äldst daterade är tillverkad av Sigfrid Carlenius d. y. 1760. 

Av materialets sex trumpetformade bägare härröra sex från nordnorskt område, två från 
Lule lappmark. 

Denna bägarform sammanfaller helt med den svenska allmogens allmänt nyttjade bägarform 
under 1700- och a00-talen.1  Det förefaller troligt, att typen nått samerna från de bottniska 
kuststäderna och då vid en relativt sen tidpunkt, troligen först under I700-talets senare hälft. 

TUMLARE OCH SUPKOPPAR 

Till de lapska dryckeskärlen räknas även tumlaren. Tumlaren är en liten halvklotformig skål, 
helt slät, utan fotkant och med rund botten. Benämningen har den fått, emedan det lilla 

Jfr här Forssman, a. a., 1955 PI. XX—XXII: 65-86; Karlsson, Silverkärl, 1952, fig. 34-35,38-46; Florin, 
a. a., 1935, S. 116-117. 



Fig. 127. Tumlare av silver. Tillverkad av Jonas 
Bäckström i Torneå 1804. Från Dalvadas, Tena. 
F. N. M. 4135: 352. Foto F. N. M. Kat. nr 387. 
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kärlet stod upprätt även om man »tumlade» det åt sidan.' Den äkta tumlaren saknar grepe. 
Kärlet användes av samerna vid brännvinsdrickandet. Jag kan här endast redovisa två »äkta» 
tumlare, som varit i lapsk ägo (fig. 126 a, b). Fig. 126a är tillverkad av Piteåguldsmeden Johan 
Hammargren verksam under åren 1776-1805 och föremålet har tidigare ägts av Bartuote-
lappar i Pite lappmark. Fig. i 26 b visar möjligen en produkt av den i Stockholm under åren 
1694-17 15 verksamme A. Starin. 

Ordet tumlare är belagt i norskt bouppteckningsmaterial redan på 1500-talet enligt en upp-
gift av Berge.2  Om samerna redan då kände till föremålstypen vet jag ej. I vart fall omnämnes 
ej kärlet i Inga Oriwans uppbörd av år i 600, ej heller omtalas det av i 600-talsförfattarna Rheen, 
Graan, Tuderus m. fl. Enligt min mening förefaller det sannolikast, att samerna först omkring 
1700 lär känna denna dryckeskärlsform (jfr här Starins tumlare). 

Sedermera under 1700-talets senare del och under aoo-talet förses den lapska tumlaren 
med en eller två grepar men saknar alltjämt fot. I denna form är tumlaren väl känd även från 
norskt och finskt område (fig. 127 a, b, 28) och benämnes då omväxlande tumlare eller supkopp. 
Materialet uppvisar i i dylika tumlare med grepe, av vilka 9 komma från finska lappmarken, 
en från norska Finmarken, den sista har okänt ursprung. Beträffande de nio från finska 
lappmarken råder inte absolut visshet om 6 av dem ha varit i lapsk ägo, ehuru samtliga härröra 
från områden som befolkats av samer, i detta fallet Enare och Rovaniemi socknar. Om en 
tumlare ingående i detta finska lappsilvermaterial och som inkommit från Enare sn, och är 
tillverkad av Jonas Bäckman i Torneå 1796 finnes bl. a. denna upplysningen »Såld av Elli 
Ketomella i Enontekiö församling. Hon hade fått den av sin man, som hade kommit från 
Enare och betalt för tumlaren en god ren3». 

Som jag tidigare påpekat ha några trefotade stop ej registrerats från finska lappmarken, ej 
heller låga raka barockbägare, däremot är det uppenbart att tumlaren varit ett högt gouterat 
dryckeskärl hos de finska lapparna. 

Bland de lapska dryckeskärlen finna vi också den s. k. supkoppen (fig. 29). Den har en 
tumlares grundform, men står till skillnad från denna på en fot och har alltid grepe. Sup-
koppen finnes även i övrigt svenskt material. Florin har redovisat sådana från Bergslagen.4  

1  Berge, a. a., 1925, sp. 568. 
2 Berge, a. a., 1925, sp. 568. 
3  Enligt uppgifter från Finska Nationalmuseet, som jag erhållit av doktor Riitta Pylkkänen. 
4  Florin, a. a., 3935, fig. 
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Fig. 128a, b. Supkopp av silver. Tillverkad av Nils Andreas Wilhelmsen, Bergen 1835. Ej i samisk ägo. 
N. F., Oslo 87-44. Foto N. F. L. 52962. 

Supkoppen användes till att dricka brännvin ur. Mitt lapska material omfattar 14 exemplar, 
varav 3 härröra från Lule lappmark, en från finska lappmarken, två från norska lappmarken 
och en ingår i den förut omtalade lappsilverkollektionen på Victoria and Albert Museum i 
London och 5 har okänt ursprung. Den äldsta är sannolikt koppen på fig. 130, tillverkad av 
Johan Hammargren i Piteå verksam under åren 1776-1805. Det förefaller som om den lapska 
supkoppen tillverkats företrädesvis av norrbottniska guldsmeder i Luleå och Piteå. Så vitt 
jag kunnat finna är denna föremålstyp inte vanlig på norskt eller finskt område. Typen upp-
tas sannolikt först under 1700-talets senare del av lapparna. Supkoppen tillverkas alltjämt av 
de norrbottniska guldsmederna och numera ej blott för samer utan även för det norrbottniska 
kundklientelet.' 

Det finnes ännu en — i sitt slag mycket märklig — brännvinskopp inom lapskt silverbestånd. 
Koppens (fig. 131 a) övre del är 8-passformig med utåtvidgad mynningsrand, den stramas åt på 
mitten och sväller konvext ut mot foten. Kärlet kan ibland ha grepe, ibland sakna sådan. 
Koppen är försedd med en yttäckande floristisk ornamentik på den 8-passformiga delen och 
är brett refflad på den nedre konvexa. Koppen finnes registrerad i 3 exemplar. Ett är från 
Kirkenes och två torde med största sannolikhet tillhöra den ej proveniensbestämda lapp-
silverkollektionen från Victoria and Albert Museum i London. Dessa brännvinskoppar be-
nämnas på engelskt musealt håll för »Vodka-cup» och av de kataloguppgifter jag erhållit från 
Victoria and Albert Museum framgår att fig. 132 a bär »Moskow-mark for 1751». Intressant 
i sammanhanget är då att iakttaga (fig. 132 b), att guldsmeden Olof Löfvander d. y. verksam 
under åren 1795-1824 (1841) mottar en beställning på en sådan kopp, som han med all sanno-
likhet tillverkar efter en redan förefintlig förebild, dvs, en i samisk ägo redan förekommande 8-
passformad supkopp. Ty denna supkoppsform tillhör, så vitt jag kunnat finna, ej de norrbott-
niska guldsmedernas gängse silverproduktion, och kärlformen förekommer över huvudtaget 
ej i övrigt norrbottniskt silversmide. En kopp försedd med samma dekor finnes på Nordiska 

1  Författarinnan har i sin ägo supkoppar tillverkade av guldsmed Fritz Olsson (f. 188o), Luleå. 
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Fig. 129. 	 Fig. 130. 

Fig. 129. Supkopp av silver. Mästaren är Johan Bergman i Luleå, 1808. Samling: E. Ström, Jokkmokk. 
N. M. ark. L. A. 771. Foto N. M. 324 K.q. Kat. nr 398. 
Fig. i-30. Supkopp av silver. Tillverkad av Johan Hammargren, 1776-1805 (1809) i Piteå. Samling: E. 
Wallquist, Arjepluog. Foto Sune Jonsson. Kat. nr 399. 

museet (fig. 131 b). Även denna kopp bär ryska stämplar och är tillverkad år 1738. Den har 
möjligen varit i lapsk ägo, ehuru några bestämda uppgifter därom ej finnas. 

Det är tänkbart, ehuru ej ännu evident, att typen ursprungligen tillverkades i Ryssland 
(jfr fig. 13 i a, b, 132a), och om så är fallet, torde den försålts av ryska köpmän — kanske på 
1700-talets början — till troligast norska samer uppe vid Petsamo-området (jfr fig. 131a). 

Jag har tillika i detta dryckeskärlsbestånd inregistrerat en enda kanna med lock och grepe. 
Den ingår i Wallquists samling från Arjepluog och är tillverkad av Johan Westerberg (1807-
1829) i Piteå. Denna kärlform är ej numera känd inom Arjepluogs sn men enligt uppgifter 
från Arjepluog-samer lär denna föremålstyp tidigare ha förekommit i det lapska silverbestån-
det. (Se Föremålskatalogen: Pl. 12: 9.) 

KÄSAN 

1pL kau'tja ,Södra Gällivare: silverbägare av vanlig form; norra och mellersta Jokkmokk: bränn-
vinsslev eller skål i avlång form med ett handtag i vardera ändan att dricka brännvin ur'. 
1pN: cwri ke 

Inom det lapska dryckeskärlsbeståndet intar silverkåsan (fig. 133) en alldeles särskilt fram-
trädande, ja dominerande roll. Silverkåsan är det kärl, som under de senaste århundradena har 
nyttjats och alltjämt nyttjas vid fest och glansfulla högtider. Kåsan kommer också till använd-
ning i mer officiella sammanhang — exempelvis då en god affär avslutas eller då man dricker 
varandra till vid marknader och gästning. (Se Kap. IV.) 
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Fig. 131a. Brännvinskopp av silver. Från Kirkenes. E. M., Bergen. E. 2750. Foto E. M. Kat. nr 384. 

Den lapska silverkåsan är ur silverhistorisk synpunkt mycket intressant. Den uppvisar 
nämligen en helt självständig stil- och formutveckling jämfört med övriga nordiska silverkåsor. 
Anledningen till den samiska silverkåsans speciella formgivning beror dels på miljöbetonade 
faktorer, dels på en inom den samiska kulturkretsen under 1700-talets första hälft allt mer 
växande form- och stilkänsla för silvermaterialet. I det följande vill jag visa huru samernas 
konstkynne — etappvis — kommer att sätta sin prägel just på detta dryckeskärl. Här registre-
rade kåsor utgöra 54 stycken till antalet. Den äldsta av stämplar daterade är från 1702 (fig. 134). 
Mästaren är stockholmsguldsmeden Ferdinand Sehl d. ä., som var verksam under åren 1688-
1731. Kåsorna fördela sig geografiskt sett sålunda: 

Nordnorge 	26 
Finska lappmarken 4 
Lule lappmark 	i 
Pite lappmark 	8 
Ume lappmark 	2 

Okänd härkomst 	3 
54 

Till ovanstående bör även fogas den upplysningen att det är troligt att många av de nord-
norska kåsorna tidigare ägts av till Norge överflyttade svenska samer. De flesta här registrerade 
norsklapska kåsorna äro av svensk tillverkning och härröra från guldsmedsverkstäder i Luleå, 
Piteå och Umeå. Av materialets 54 kåsor härstamma endast två från norska verkstäder. 

Den nordiska Khan 
Ordet kåsa är belagt redan i fornsvenskans kausa. Följande citat ur SAOB' är belysande 

för detta föremåls mångskiftande funktioner och former. Kåsan betecknas som »r) ... (under 

SAOB, kåsa 
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Fig. 132 a. 

Fig. 131b. Brännvinskopp av silver. H. 4,5 cm. 
Diam. 5,4 cm. Ett Moskva-arbete från 1738. 
Okänd härkomst. N. M. 80.259 Foto N. M. 50 
H.q. 
Fig. 132a. Brännvinskopp av silver. Enligt 
kataloguppgifter från Victoria and Albert Mu-
seum är det ett Moskva-arbete från 1751. Victoria 
and Albert Museum, M. 33-1949. Foto Victoria 
and Albert Museum. 
Fig. 132b. Brännvinskopp av silver. Tillverkad 
av Olof Löfvander d. y., verksam under åren 
1795-1824 (1841) i Luleå. Föremålet ingår i den 
kollektion av skandinaviskt silver som finnes på 
Victoria and Albert Museum i London. Victoria 
and Albert Museum 298-1902. Foto Victoria and 
Albert Museum. Kat. nr 405. 

Fig. 132 b. 

1400- o. 500-talen i Sverige vanligt, i senare tid bland allmogen i vissa trakter förekom-
mande) mer 1. mindre rikt utsmyckat dryckeskärl utan fot o. lock, vanl. försett med två 
(på motsatta sidor placerade) grepar 1. handtag; särsk. dels om dylikt större (trä)kärl med 
kraftiga, uppstående, rikt skulpterade grepar som vid drickandet bildade en ram omkring 
ansiktet, dels om dylikt mindre (silver)-kärl (för brännvin o. d.) med flata, rätt utstående hand-
tag; .... z) ett slags hos lapparna förekommande (mindre) skopa 1. skopliknande kärl använd(t) 
ss. dryckeskärl.» 

Ordet kåsa har som synes ett tänjbart betydelseområde, vilket i sin tur medför att före-
målsformen kåsa ofta synes diffus i konturerna. 



DRYCKESKÄRL 	 171 

Fig. 135. 	 Fig. 134. 

Fig. 133. Kåsa av silver, delvis förgylld och försedd med ett refflat gördelband och ett vågrätt handtag 
samt låg rund fot. Tillverkaren är Johan Bergman i Luleå (1790-1809) (1838). Samling: E. Ström, Jokk-
mokk. N. M. ark. L. A. 771. Foto N. M. 324. K.d. Kat. nr 446. 
Fig. 134. Kåsa av silver med låg rund fot, delvis förgylld och försedd med ett refflat gördelband, ett 
vågrätt handtag samt motstående detta en smal knopp. Tillverkaren är Ferdinand Sehl d. ä. (1688-1731). 
Stockholm, 1702. N. M. 73.369. Foto N. M. 50 H.q. och 259 U.aå. Kat. nr 455. 
Fig. 135. Kåsa av silver tillverkad av Lorentz Hartmann, Stockholm och daterad till r600-talets början. 
(Efter 0. Källström, Renässansen, 1940-41, fig. 147.) 

Redan Källström har påpekat att detta bland annat beror på en olycklig sammanblandning 
av silverkärlet kåsa och två träkåsetyper.1  Till klargörandet av vår lapska silverkåsas utform-
ning och dess speciella ställning inom nordiskt silversmide anser jag det lämpligt att i all 
korthet anföra Källströms redogörelse rörande kåsan. 

Det finnes nämligen — för att börja med träkåsorna — a) den av Olaus Magnus2  omtalade 
senmedeltida stora koniska träbägaren med två högt uppstigande handtag, kraftigt utskurna 
och förenade upptill, b) små, runda eller ovala träskopor med ett vågrätt utgående skaft. 
Den senare typen lever kvar hos lapparna än i dag i deras kåsor av masurbjörk. 

Förutom dessa träkåsor finnas även två slag av silverkåsor. Det finnes en kåsa av silver, 
som närmast motsvarar en skopa, således ett dryckeskärl, som är försett med ett vågrätt 
handtag och tillika saknar fot. En dylik kåsa har närmast funktionen av öskärl, ehuru den sam- 

1  Källströrn, a. a., 1940-1941, s. III. 
2  Olaus Magnus, a. a., Bd 3, 1916, s. 74. 
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tidigt är ett dryckeskärl. Ett utmärkt exempel på denna kåsatyp är Lorentz Hartmans kåsa 
från i600 (fig. 135). Den andra kåsatypen av silver omtalas i 1500- och i600-tals handlingar 
och synes vara en stor magnifik silverskål vägande ända upp till 566 lod! Den stod ibland på 
fyra »gåsefötter». (Källström o. a. a., S. 113; se äv. Bilaga ja. a., s. 130.) Ibland hörde till denna 
stora bål-liknande kåsaform »en liten Rysseskål som plägar följa kåsorna åt» (o. a. a., S. 113). 
Enligt Källström är detta sannolikt en liten skopa, ett öskärl, med vilket man öste dryck ur det 
större kärlet. Källström anför slutligen att »under det att träkåsorna utan svårighet låta sig 
spåras tillbaka till I400-talet, kan man ... icke med säkerhet fastställa silverkåsor så tidigt» 
(Källström, a. a., s. 112). De äldsta silverkåsor vi känna till, skriver Källström, äro dels de 
ryska renässanssilverkåsorna, dels ovan omtalade kåsa av Hartman. Emellertid föreligga några 
synnerligen intressanta uppgifter om den medeltida silverkåsan i finska testamenten från 
I400-talet, vilka ej synas ha uppmärksammats av Källström i samband med hans kåsautredning. 
I Henrik Klason Djäknes testamente, upprättat 1452, uppräknas bland annat värdefullt gods 
som bortskänktes även följande. Till brodern mäster Knut bortskänktes »ena skaall beslagna 
met silff>>, till Henrik Bydz »ena silff kausa», till mäster Jöns »ena silffskaal», till Benkt Lydeke-
son »eth silff stoop».1  

Vi finna således i detta testamente silverkåsan omnämnd tillsammans med andra typer av 
silverkärl. Detta är värdefullt ur formsynpunkt, ty det möjliggör för oss att använda ute-
slutningsmetoden. Vi kunna sålunda anta hur silverkåsan inte såg ut på I400-talet. En skål 
beslagen med silver som mäster Knut erhöll talar för att här avses en rund träskål sannolikt 
med silverbeslagen mynningskant, dvs, en s. k. bulle. Sådana äro kända från i soo-talet och 
senare och kallas på västnordiskt område för bolle.2  Silverstopet i Djäknes testamente motsvarar 
sannolikast vår tidigare omtalade Rotebrobägare (fig. 118). Mäster Jöns' silverskål är mer 
anonym till sin karaktär och svårare att formbestämma. »Ena silff kausa» bör slutligen, såvitt 
jag kan förstå, helt skilja sig från ovanstående silverkärl och kanske närmast motsvara »en 
rysseskål», dvs, ett öskärl. 

Sammanfattningsvis torde vi kunna konstatera att den lilla silverkåsan under senmedeltiden 
och renässansen till formen ursprungligen motsvarade ett öskärl, en skopa. Även etymologiskt 
bestyrkes detta antagande. 

Fornsvenska ordet kausa (SAOB), benämnes på västnordiskt område »nor. koks, skål med skaft 
1. två öron; av mnt kouwes(ch)e, större vattenösa med skaft, motsv. nt kowse, t. kausche». 
Här avses således ett öskärl. Även hos Aasen (a. a., 1873, S. 375) framskymtar samma öskärls-
liknande funktion hos kåsan. »Koks f. en Skaal med Hanker eller Skaft. Sondenfjelds om en 
Steenskaal (Leerskaal) med Hank; nordenfjelds om en Trxskaal med Skaft, altsaa en dyb Ose. 
Ogsaa i Formen koksa, Nordl. Maaskee rettere kogs; men formodentlig fremmedt Ord. I 
svenske Dial. kås, kaus, kåks (Rietz 380).» Då i folkmålet kåsan av trä har denna funktion 

1  FMU, 4, 1924, 2908, s. 34. Söderwall har även ett belägg redan från 1449 rörande samma Henrik Djäkne 
ugifwer iak graa brödrom j viborg ena kawsa aff silff F.H. 6: 2x samt från 1453 *gifuer iak ... en kausa beslagna 
med silff ib 38,1 (a. a., i, 1884-90, s. 651). 

2  Erixon, Bolle och kåsa, 1930, S. 9 if.; Scandinavian silver, 2959, fig. 4. 
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Fig. 136a, b. Kåsa av silver med starkt kopparaktig glans. Från Kirkenes. E. M., Bergen. E 2751. Foto 
E. M. Kat. nr 430. 

av öskärl, skopa, förefaller det enligt min mening troligast att den lilla silverkåsan ursprung-
ligen också har haft en dylik funktion och en snarlik utformning. 

Efter denna genomgång av nordiskt kåsamaterial vända vi åter uppmärksamheten till den 
lapska silverkåsan. 

Den lapska silverkåsan 
Den lapska silverkåsan omnämnes mycket sent i den lappologiska litteraturen. Vid en gransk-

ning av Rheens, Graans och Tuderus' skrifter är det iögonfallande att detta hos lapparna nu 
vanligast förekommande dryckeskärl, ej omtalas av dem. Ej heller i Inga Oriwans upp-
bördsteckning från år i 600 ingår kåsan (se Bilaga I). Högström' omtalar träkåsan och även sil-
verkåsan, ehuru stopet nämnes oftare (jfr a. a., s. 245). Den lapska silverkåsan dyker även upp i 
I700-talets lapska handlingar, bl. a. i tingsrättsprotokollen från Arjepluog, vilka av Nordberg 
granskats i samband med ruta-seden.2  I ett protokoll från 1758 heter det att änkan Kierstin 
Nilsdr måste återlämna »sex Rdr, ett silfverstop, en kosa, en Rana, 3 alnar och 3 quarter blått 
kläde, 3 silfverskiedar, 5 par maljor och en kopparkettel, hv ilk a persedlar P ål Andersson 
i Rute gifvit åt Kierstin Nilsdotter». (Nordberg, o. a. a., s. 15,16). I ett protokoll från 
1800 omtalas bl. a. »en silfwerkosa>> (a. a., s. 21). Emellertid har silverkåsan bevisligen till-
verkats för samisk kundkrets redan år 1702 (fig. 134) av Ferdinand Sehl d. ä., som verkade som 
guldsmed i Stockholm under åren 1688-1731. Det synes därför tänkbart att kåsan gör sitt 
inträde i samiskt silverbestånd någon gång omkring 1700. 

Jag håller för i hög grad troligt att det trefotade silverstopet dominerade såsom dryckeskärl 
inom samisk kulturkrets under 1500- och i600-talen och även under första hälften av I700-
talet. Under I700-talets första hälft tränger emellertid kåsan av allt att döma in i det lapska 
silverbeståndet. 

1  Högström, Beskrifning öfver de til Sveriges krona lydande lapmarker . • 1747, S. x26, 91. 
2  E. Nordberg, a. a., 1948, s. x if. 
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Fig. 137a, b, c. Kåsa av silver tillverkad av Lars 
Eriksson Stabaeus (1745-1778) i Stockholm. Från 
Salten, Beiarn, Steigen i Nordnorge. N. F. 185-
32. Foto N. F. L 52959, 52960,52966. Kat. nr 429. 

Den lapska silverkåsan torde till en början ha varit utformad såsom ett öskärl. Från Kirkenes 
i Finmarken föreligger ett skopliknande kärl (fig. 136 a, b) . Denna enkla silverkåsa har en stark 
kopparaktig glans och dess konstnärliga kvalité är medelmåttig. Stämplar saknas. Kärlet 
karakteriseras av att det har ett vågrätt handtag och helt saknar fotstöd. Emellertid antyder 
handtagets kartuschliknande ornamentala utformning att här föreligger ett stilsamband med 
renässansens guldsmide. Huruvida kärlet har tillverkats vid den tiden eller är ett retarderat 
sådant undandrar sig mitt bedömande. 

Den ovan omtalade Hartmanska r600-talskåsan, av öskärlstyp, blev en mycket omtyckt 
kåsaform i svenskt silversmide och kom att sätta sina spår även i det samiska silverbeståndet. 

Från Salten, Beiarn, Steigen i Nordnorge föreligger en Stabaeus-kåsa (fig. 137) som uppvisar 
omisskännliga släktdrag med Hartmans kåsa. Kåsan har med största sannolikhet varit i samisk 
ägo. Vi se de drivna bucklorna på Stabaeus-kåsan, det kartuschliknande utformade handtaget, 
som är gjutet, den smalt formade knoppen, alla detaljer som vi återfinna även på Hartmans 
kärl. Den väsentliga skillnaden mellan dessa två silverkåsor är att Stabaeus' kåsa fått ett fotstöd 
och därmed har förlorat karaktären av att vara enbart ett öskärl. Den är nu i lika hög grad ett 
dryckeskärl. Den lapska kåsan kännetecknas bl. a. av sin låga, runda fot med ett sparsamt dia-
metermått. Emellertid avslöja flera kåsor i vårt material, att vissa för kåsan av öskärlstyp 
karakteristiska drag ha retarderat på de lapska silverkåsorna långt in i sen tid. Om vi först 
granska Nils Reetz' kåsa från 1733 (fig. 138 a, b) se vi en intressant syntes av den tidiga r600-
talskåsan och den kåsaforrn, som sedermera blir så allmän på samiskt område. Den förra kåsa-
formen avslöjas bl. a. i ansatserna till drivna ellips-formade bucklor i kärlets väggar, den 
kommande »lapska» kåsan anas bl. a. genom anbringandet av hängande löv och av de platta 
handtagen, som nu äro två till antalet. Man observere att löven här anbringas vid kåsans 
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Fig. 138 a. 	 Fig. 138 b. 

Fig. i39. 	 Fig. 140. 
Fig. 138a, b. Kåsa av silver, invändigt förgylld. Tillverkad av Nils Reetz, 1733. E. M., Oslo. E. M. 2533. 
Foto E. M. Kat. nr 431. 
Fig. 139. Kåsa av silver, delvis förgylld från år 1759. Mästaren är Nils Reetz, Umeå. Ur skeppsredare 
Ragnar Moltzaus' samling. Foto 0. K., Oslo. Kat. nr 432. 
Fig. 140. Kåsa av silver, delvis förgylld. Tillverkad av Olof Löfvander d. ä. (1753-85) (1789) i Luleå. 
Samling: E. Ström, Jokkmokk. N. M. ark. L. A. 771. Foto N. M. 324 K.a. Kat. nr 447. 

mynning! En annan kåsa av Reetz (fig. 139) återger drivna bucklor i stiliserad utformning men 
i ännu högre grad kåsans ursprungliga funktion av öskärl som här markeras av ett horison-
tellt handtag. Emellertid tillverkade, som vi tidigare sett, redan Sehl d. ä. en lapsk kåsa med låg 
fot, kartuschornerat handtag och en smal uppåtstigande knopp (fig. 134). Sehls kåsa uppvisar 
dessutom en särskilt intressant detalj, nämligen den refflade gördeln runt corpus. Detta gördel-
band komma vi att senare möta på praktiskt taget alla lapska 1700- och i 800-talskåsor. Sehls 
kåsa har dock inga hängande löv. Den av Olof Löfvander tillverkade kåsan (fig. 14o) från I700-
talets senare hälft bär däremot löv och dessa ha här flyttats ned en aning från mynningsranden. 
Intressant är också att finna att Löfvander har ersatt den långsmala knoppen med en stadig, 
rund knopp, besatt med små dinglande ringar. Den genuint lapska kåsan börjar så sakteliga 
ta form och med Nils Reetz' kåsa från 1785 (fig. 14.1) ha vi den lapska kåsan fullt färdigutbildad. 

Den »äkta* lapska silverkåsan utmärkes av en låg rund fot med hopträngd diameter, den har 
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Fig. 141. Kåsa av silver, delvis 
förgylld. Tillverkad av Nils 
Reetz i Umeå år 1785. Samling: 
E. Wallquist, Arjepluog. Foto 
Sune Jonsson. Kat. nr 450. 

två vågräta, platta handtag och på den refflade gördeln runt corpus hänga de dinglande silver-
löven. Detta refflade gördelband, så karakteristiskt för den lapska silverkåsan, saknas helt, 
så vitt jag kunnat finna, på den svenska allmogens kåsor.l. Jag håller för synnerligen troligt att 
förebilden till kåsans reffiade band är att söka på äldre lapska trefotade bägare (jfr med fig. 
123, 124) försedda med dylika band runt corpus. 

Att den lapska kåsan så småningom erhåller två platta, lätt gripbara handtag torde bero på 
samernas rituella dryckesseder. När man hos dem drack brännvin ur kåsorna var det brukligt 
att kåsan vandrade runt inom dryckeslaget. Lxstadius skriver därom, att man slår brännvinet 
i en kåsa »och härav smutta tvenne eller flera skiftevis». Kåsan beskrives av Lxstadius såsom 
»ett slags avlång silvertumlare med handtag i båda ändarna och skallrande lövverk kring bråd-
darna».2  (Jfr här även betydelsen av 1pL kaie tja, som anföres inledningsvis. Kau'tja har dels 
betydelsen brännvinsslev, dvs. skopa, öskärl, dels betydelsen dryckeskärl med två handtag.) 

Att vid detta samdrickande nyttja en kåsa motsvarande Ferdinand Sehls på fig. 134 torde 
ha varit förenat med vissa praktiska svårigheter, ty att söka gripa om en dylik smal knopp och 
samtidigt hålla kåsan i horisontellt läge är närmast ogörligt, och att fatta under kärlet med hela 
handen är föga ceremoniellt. Dryckeslagets rituella samvaro framskapade med all sannolikhet 
dessa två vågräta, lätt gripbara handtag, vilkas funktion i första hand var praktisk, i andra hand 
estetisk. Tillika överföres på kåsan det trefotade stopets refflade gördeldekor. 

Således samverka nedärvda stildrag och rituella seder till att en för denna kulturkrets speciell 
föremålsform uppstår. Här kunna vi med rätta tala om äkta lapskt silver. 

SILVERSKOPAN 

1pL sil' pa-kukså 
1pN sil I M-guli se 

Detta dryckeskärl, skopan av silver, är av allt att döma en mycket sen föremålsform i lapska 
silverbeståndet. Vårt äldsta av stämplar daterade belägg är från 1841 (fig. 142). 

1 Se här bildmaterialet i Forssman, a. a, 1955, Pl. XXVIII; Källström, a. a., 1940-1941. 
2  Lwstadius, a. a., 1, 1928, S. 107-108. 
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Fig. 143. 
Fig. 142. Silverskopa av silver. Tillverkad av Olof Forsberg i Luleå 1841. Samling: E. Ström, Jokkmokk. 
N. M. ark. L. A. 771. Foto N. M. 324 K.i. Kat. nr 468. 
Fig. 143. Silverskopa från år 1883 med kedja. Skopan är delvis förgylld och har skaftet graverat med en 
yttäckande geometrisk dekor av centrallapsk karaktär. Tillverkaren är Luleåguldsmeden C. A. Ahr-
ström. Samling: E. Ström, Jokkmokk. N. M. ark. L. A. 771. Foto N. M. 324 L.as. Kat. nr 465. 

Fig. 144. Silverskopa från år 
1857 med lapsk geometrisk de-
kor och till storleken den största 
i materialet. Inskriptionen om-
talar att skopan tidigare ägts 
av Paulus Persson Ruong och 
Paulus L. Ruong. Tillverkaren 
är C. T. öhman i Piteå. Sam-
ling: E. Wallquist, Arjepluog. 
Foto Sune Jonsson. Kat. nr 476. 

Jag har registrerat sjutton silverskopor, av vilka nio härröra från Lule lappmark och åtta 
skopor från Pite lappmark. Samtliga skopor från Lule lappmark ingå i Ströms samling, de 
senare i Wallquists samling. Bland norskt och finskt samesilver har jag under denna inven-
tering hittills ej påträffat någon silverskopa. Det ser ut som om skopan av silver är en inom de 
svenska lappmarkerna i sen tid uppkommen föremålsform och att den tillverkats företrädesvis 
av guldsmeder i Luleå och Piteå. 

Skopan torde ha varit ett mycket omhuldat dryckeskärl i svenska Centrallappland under hela 
i 800-talet och alltjämt tillverkas denna föremål styp .1 Förebilden till kärlet är med all sannolikhet 

1 Författarinnan har ett i sin ägo, tillverkat 1955 av guldsmeden Algot Gahm, Gellivare. Gahm gjorde sin 
lärlingstid hos guldsmeden Strömberg i Haparanda. 
12 —  62103019 Fjellström 
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Fig. 145 b. 

Fig. 145 a. 

Fig. 146 a. 	 Fig. 146 b. 
Fig. 145a, b. Silverskopa, delvis förgylld och med en flätad rem av läder. Skaftet uppvisar en rik yt-
täckande geometrisk lapsk ornamentik. Skopans förutvarande ägare var Pava Lasse Ammasson Tuorda, 
Njavve. Dennes son är nu skopans ägare. N. M. ark. L. A. 771. Foto N. M. 324. L. az. och N. M. 
324 L. aå. Kat. nr 469. 
Fig. 146a, b. Skopa av silver. På skaftet är ingraverat den lapska benornamentikens karakteristiska 
flätmönster. Tidigare ägare är enligt inskriptionen L. P. Norsa. Tillverkaren är C. T. öhman i Piteå år 
1856. Samling: E. Wallquist, Arjepluog. Foto Sune Jonsson. Kat. nr 477. 

att söka i skopan av masurbjörk, som förfärdigas av lapparna själva och förses med deras 
säregna ingraverade geometriska ornamentik. Ornamentiken på dessa skopor inristas antingen 
direkt i träet eller på hornplattor, som fastsättas på träskaftet. Träskopans form har över-
flyttats direkt till silvermetallen och samtidigt överföres även träskopans lapska ornamen-
tik, som åt silverskopans glatta material ger en sådan verkningsfull dekor och levande yta 
(fig. 143, I44). Även träskopans karakteristiska snibb vid mynningskanten återkommer i 
silverkärlet (fig. 145). Det ges även andra detaljer på skopan som vi känna igen från före-
gående dryckeskärl. 
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På Piteå-guldsmeden C. T. Öhmans silverskopa från år 1856 (fig. 146 a, b) möta vi exem-
pelvis det refflade gördelbandet med fästen för hängande ringar. Samma refflade band ha vi 
tidigare sett på trefotade stop och kåsor. 

Guldsmeden C. T. Öhman, som var verksam under åren 1850-1886, var en flitig leverantör 
av silverskopor till samerna. Luleå-guldsmeden Olof Forsberg, verksam under åren 1805-47, 
har ävenså tillverkat flera av materialets skopor (fig. 142). 

Då jag i den lappologiska litteraturen från 160o- och 1700-talen aldrig har påträffat ut-
trycket skopa av silver eller silverskopa förefaller det tänkbart, att vi här ha att göra med en 
först under '80o-talets första hälft skapad silverkärlsform. Den förste hittills, så vitt jag vet, 
kände silverskop-tillverkaren är Olof Forsberg i Luleå. Det är möjligen tänkbart, att Forsberg 
— på uppdrag av en samisk beställare — såsom den förste guldsmeden har börjat tillverka 
dylika kärl. Silverskopans uppträdande inom det lapska silverbeståndet markerar klart och 
entydigt att det lapska silvret är en realitet. 

Vi finna i dessa föremål (fig. 142-146) självständiga uttryck för samernas konstkynne. De-
koren av flätmönster, ringornamentik och sick-sack-band, som pryda skaften på skoporna (fig. 
143-145) i en yttäckande ornering, understryker den samiska konstkänslans form- och stil-
genombrott i det hittills ännu i många avseenden nordiskt präglade silverbeståndet inom deras 
krets. Dessa skopor få stå såsom klassiska exempel på samisk form och dekor, vilka efter år-
hundraden av föremålslån och stilpåverkan utifrån kommer fram till dessa fullödiga exponenter 
för lapskt silver. 

C. Skedar 
SKEDARNA 

1pL sirpa-pasti 
1pN sill  bii-bås i  ti 

Det silverföremål som förekommer rikligast och allmännast inom hela det samiska området är 
silverskeden. Denna jämte skopan äro de lappsilverförernål som i våra dagar alltjämt nybeställas 
hos guldsmederna och som fortfarande äro i bruk hos samerna: skeden eller skopan är den 
unge samens traditionella fästmögåva, har det berättats mig av guldsmederna Fritz Olsson, 
Luleå och Algot Gahm, Gellivare. Silverskeden har under de århundraden den varit i bruk hos 
samerna genomgått en intressant och omväxlande form- och stilutveckling, som rätt tolkad, 
torde ge oss en inte oäven bild av den tidigaste guldsmedskontakten mellan nordbor och samer 
och därmed indirekt en antydan om lappmarkernas handel och kulturkontakter. Skedarna för-
dela sig sålunda: 

Nordnorge 32 
Finska lappmarken 4 
Torne lappmark 4 
Lule lappmark 38 
Pite lappmark 26 
Ume lappmark 6 
Okänd härkomst io 

120 
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Fig. 147a, b. Kulknoppssked av 
silver med långt vridet skaft. L. 
13,6 cm. Tillverkaren är Wale 
Mestemaker, Bergen, verksam 
under åren 1631-1668. Från Tor-
ne lappmark. N. M. 77.867. Foto 
N. M. so B. ak. Kat. nr 518. 

Den äldsta av stämplar daterade silverskeden är bergensisk och tillverkad av Wale Meste-
maker verksam i Bergen under åren 1631 till 1668 (fig. 147 a, b). Denna i600-talssked, som 
tidigare varit i samisk ägo, har hitintills varit helt okänd för silverhistorisk forskning. Den är 
tillika det äldsta daterade föremålet av samtliga här föreliggande stämplade lapska silver-
föremål. (Jfr äv. det lapska bältesspännet av Lucas Steen, kat. nr  278.) 

Till dags dato har forskningen ej kunnat uppvisa något belägg som klart talar för att silver-
skeden förekommit redan vid nyare tidens början inom samisk kulturkrets. Klein har i sitt 
arbete Lapsk hemslöjd och nordiskt silversmide redovisat Nordiska museets äldsta stämplade 
silverskedar som varit i lapsk ägo. Dessa dateras äldst till 1700-talets förra hälft — i600-
talets slut (Klein, a. a., 1922, S. 83-84). Emellertid har jag vid min granskning av huvudräken-
skaperna för Västerbotten av år 15441  funnit följande uppgifter, som torde vara de hitintills 
äldsta kända beläggen för silverskedens förekomst på samiskt område. Det anföres i räken-
skaperna bl. a. följande: 

Saköres sölff aff Tornöö Lappemarck etth liitetth Beltte medh 45 spenghr Wogh 	12 1/2 lott. 
Item Io skedar och annatth smååtth sölff wogh 	34 lotth Summa ... 2 löödmarck 14 1/2 looth. 

Denna uppgift om skedens förekomst hos lapparna är ej ensamstående i 1500-talets hand-
lingar. Silverskeden återkommer oavbrutet såsom ett gängse betalningsmedel vid skyldig-
heternas utgörande i lapparnas saköres- och skattelängder under 1500-talet och x 600-talets 

1  KA: Norrlands lappmarker 1555:4, Torne lappmark. 
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Fig. 148. 	 Fig. 149. 	 Fig. 150. 
Fig. 148. Silversked, delvis förgylld. L. 12,5 cm. Skedbladet uppvisar en ingraverad dekor av lapsk 
karaktär. Samling: E. Wallquist, Arjepluog. Foto Sune Jonsson. Kat. nr 580. 
Fig. 149. Kronsked av silver. Troligen ett Kristianiaarbete (enl. Thor Kielland) från omkring 1608. 
Mästaren okänd. Skedar har uppköpts på Vestlandet av engelska laxfiskare på i800-talet. Senare ha de 
återköpts till Norge. Ej i samisk ägo. 0. K., Oslo. 0. K. 11.658. Foto 0. K. 

Kulknoppssked av silver delvis förgylld. L. 15,71 cm. Stämpeln ej identifierad. T. M. L. 945. 
Foto N. M. Kat. nr 478. 

första årtionden.1 Från Torne lappmark föreligga sålunda från år 1555 även följande upplys-
ningar: 

Upburen skatt aff Westersiön i Warang och andra omliggiande byarnn 1555 
Jons Jonssonn 
Oloff Personn 
Anders Olssonn 
Oloff Ivarssonn 
Gunnar Nilsonn 
Per Nilsonn 
Måns Tomasonn 
Per Olsonn 

} i 1/2 dal. 

} 

 

i 1/2 dal 

} i skid wog 3 lott 

} 

 

i skid wogr z lot dal 1/2 

1  Min genomgång av KA:s arkivmaterial för Norrlands lappmarker har på grund av tidsnöd ej sträckt sig 
längre än till 16o8. Efter denna tid finnas emellertid andra tryckta källor samt daterat silvermaterial från 1600-, 
1700- och x800-talen, vilka gett tillräckligt material för detta arbete. 
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Fig. 151 a. 	 Fig. 151 b. 	 Fig. 152. 
Fig. 151a, b. Kulknoppssked från år 1753, av silver, delvis förgylld. L. 12 cm. Mästaren är Lars Eriksson 
Stabaeus (1745-1778) i Stockholm. T. M. L. 944. Foto N. M., T. M. Kat. nr 479. 
Fig. 152. Sked av silver, delvis förgylld. Stämplar oläsliga. Samling: E. Ström, Jokkmokk. N. M. ark. 
L. A. 771. Foto N. M. Kat. nr 555. 

I saköressilver utkräves samma år av »Nils Personn» i Lulakyla by en »skid wog 3 lott» för det 
han varit i slagsmål. Av dessa handlingar att döma betalade lapparna oftast skatt och saköre 
med 3 eller 2 lod silver. Det är i hög grad sannolikt att man då lämnade en silversked mot-
svarande denna vikt. Den lapska silverskeden har nämligen in i sen tid bevarat en dylik lödig-
hetsvikt. (Jämför här Kleins utredning därom i a. a., 1922, 5. 70 samt min redogörelse av ske-
den såsom värdemätare i Kap. V.) Jag ber att i detta sammanhang även få hänvisa till»sölv-
skatte»-längden av år 15631  som ingår i Bilaga II. Det framgår bl. a. av denna längd att det 
är »Itth Register om thn skatth och Sölff som Jag Niels Inge Walsonn Lwle lappefoute aff 
the Nories finnar på Kong.' ge Ma(jestä)tts vegne anammatt och wpburit anno 63.» 

I registret anföres med fullständiga namn alla de samer som boende vid »Titwsfierd» och 
»Ericfierdeen» och lydande under Sveriges krona, hade erlagt sin >>skatth och Sölff» till lapp-
fogden Nils Ingewaldsson. I regel betalade var och en i k lod silver. Till kronans skatt-
kammare inflöt detta år från dessa lappmarker 83i lod silver. Huruvida samerna här erlade 
skedar eller andra silverföremål är givetvis ej möjligt att avgöra. 

1 KA: Norrlands lappmarker 1563: 4. — F. 274. Lule lappmark. Nils Ingewaldssons räkenskap med lokalt 
skrivna fisk- och skinnskattelängder samt sölvskattelängd om Noriges finnar. 



Fig. 153a, b. Kronsked av sil-
ver. Okänd I 600-talsmästare från 
Stockholm. Från Finmarken. 
E. M., Bergen. E 2351. Foto E. 
M. Kat. nr 503. 
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Se även här Bilaga I, som visar Inga Oriwans innehav av 54 silverskedar tillsammans 
vägande 138 1/4 lod! En sådan stor mängd silverskedar representerade omkring år i 600 för-
visso även då en förmögenhet och måste därför gömmas väl i jorden, som brukligt var inom 
samisk krets (se Kap. V). Arendt Jostings berättar också att förutom alla smycken och dryckes-
kärl som Inga Oriwan ägde, tillsammans vägande 189 3/4 lod, tillkom ytterligare silver, »Noch 
fants vti en Tenkanna som vpgrofs af jorden so skedar ... xz6 3/4 lodh.» 

Föremålskatalogens silverskedar ha alla varit i lapsk ägo enligt museernas kataloguppgifter 
och de privata samlarnas personligen till mig lämnade upplysningar. Materialet låter sig med 
lätthet spaltas upp i två stora grupper, nämligen a) nordiska renässansskedar av silver och b) 
genuint lapska silverskedar, vilka senare bl. a. uppvisa den lapska hornskedens form och 
säregna ornamentik. Fig. 147 är en god exponent för den nordiska renässansskeden inom 
lapskt silverbestånd, fig. 148 är ett exempel på hur den ursprungliga nordiska silverskeden 
med tiden kraftigt omformas efter samiska önskemål och samiskt konstkynne. 

Här föreliggande skedmaterial synes mig på ett utomordentligt sätt återspegla dels två 
olika etniska kulturkretsars, nordbors och samers, differentierade konst- och stilkänsla, 
dels de senares utpräglat konservativa önskemål och fast formade beställningskrav vid inför-
skaffandet av nya silverföremål. Under1500-talet torde väl kravet på att erhålla en viss bestämd 
skedform inte ha varit så starkt uttalat inom samisk kulturkrets. Sannolikt nöjde man sig 
ursprungligen med en silversked av gängse förekommande typ, blott den var ett stämplat 
guldsmedsarbete och motsvarade en vikt av tre eller två lod. Emellertid växer så småningom 
en stark »nationell* medvetenhet fram inom samisk krets, som kommer till uttryck i en ny- 



184 FÖREMÅL ST YPER 

Fig. 154. Kerubskeden är av silver, delvis för-
gylld och är ett bergensiskt guldsmidesarbete. 
Från Dunderlandsdalen, Rana. E. M., Oslo. E. 
M. 3145. Foto E. M. Kat. nr 504. 

vaknande insikt om den egna folkgruppens konstnärliga uttrycksmöjligheter. Denna lapska 
stilrenässans torde höra samman med en på samiskt område pågående ekonomisk högkon-
junktur som äger rum under medeltidens slut — och nyare tidens början — en högkonjunktur 
som lägger grunden till en långvarig ekonomisk stabilitet och härtill hörande fast formade 
handelstraditioner. (Jfr här Kap. VI.) 

I det följande ges en kort historik över den nordiska renässansskeden. Jag bygger denna över-
sikt på Hernmarcks,1  Källströms2  och Krohn-Hansens3  utredningar om renässans- och barock-
skedarna. 

Den nordiska renässansskeden 

»Skeden av silver är vid renässansens inträde ännu blott ett lyxföremål och förblir så minst 
ett århundrade framåt. Som bruksföremål voro skedarna liksom under äldre tidsperioder av 
trä, horn eller ben eller av oädla metallegeringar», skriver Källström. 4  Under tidig medeltid 
fram t. o. m. uoo-talet dominerade en typ med cirkelrunt skedblad och långt, smäckert 
skafts Under senmedeltiden kommer typen med framåt rundat, mot skaftet avsmalnande 

Hernmarck, a. a., 1940-41, s. 209-217. 
2  Källström, a. a., 1940-41, S. 115-119. 
3  Krohn-Hansen & Kloster, a. a., 1, 1957, S. 43-48. 
4  Källström, a. a., 194o-41, S. 115. 
5 Holmquist, a. a, 1949, fig. 4.30. 
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Fig. 155a. Sked av silver. Ske-
den bär stämpeln MB. Tillver-
kare möjligen Magnus Bessel, 
Bei gen (1714-1744) eller Marcus 
Jensen Bruun, Trondheim (1729-
1733). Samling: E. Wallquist, 
Arjepluog. Foto Sune Jonsson. 
Kat. nr 581. 
Fig. 155b. Lapsk bensked för-
sedd med den syd- och central-
lapska karakteristiska geometri-
ska yttäckande ornamentiken. N. 
M. 20.5080. Foto N. M. 317. L.o. 

Fig. 155 a. 	 Fig. 155 b. 

skedblad och kort, olika fasonerat skaft med en ändknopp eller toppfigur att bli utomordentligt 
vanlig.1  Men inte blott skedens form utan även storleken och vikten hölls förr standardiserad. 
Att vikten var konstant var betydelsefullt, då skeden förr representerade ett visst fastställt 
värde liksom nu mynten göra. 

Renässansskedens vikt i lod representerade således en form av värdöre och kunde därför 
nyttjas uti 1500- och '60o-talens lappmarkshandel, som ju vid denna tid alltjämt hade karak-
tären av byteshandel. (Jämför här med min utredning i Kap. V.) 

Enligt Källström äro de äldsta svenskgjorda skedarna från x00-talets mitt av följande typ: 
runt mot skaftet avsmalnande skedblad, relativt kort skaft, vilket krönes av en kulknopp, som 
är tillplattad mot centrum och omgiven av en ring runt corpus. (Källström, a. a., 1940-41, fig. 
150-153.) Ibland har knoppen pålagda blad (o. a. a., fig. 150). 

Under renässansen tillverkas alltjämt den medeltida gotiska kronskeden och typen kommer 
att segt leva kvar under 1500- och 160o-talen på nordiskt område (fig. 149). 

Hernmarck har såsom den förste uppställt en typologi över den svenska renässansskeden. 
Det finns inom svenskt skedmaterial 6 olika huvudtyper från denna tid, nämligen kerubskedar, 
skedar med bladornament som knopp, skedar med figur som knopp, skedar släta med kartusch 
som knopp, skedar med druvklaseformad knopp, skedar med volutformad knopp och böjt 
skaft. Vissa av dessa skedformer (bl. a. kerubskeden) uppstodo under renässansen och kommo 

1  Källström, a. a., 1940-41, s. i6; Holmquist, a. a., 1949, fig. 58i. 
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Fig. 156 a. 	 Fig. 156 b. 	 Fig. 156 c. 

Fig. 156a. Sked av silver från år 1883. Mästaren är Johan Olof Degerman, Haparanda. L. 11,5 cm. Från 
Tromsö. E. M., Oslo E. M. 88.797. Foto E. M. Kat. nr 5o5. 
Fig. 156b. Lapsk bensked från Torne lappmark, Svappavaara. L. I I, i cm. N. M. 69.412. Foto N. M. 
322. K.ai. 
Fig. 156c. Lapsk bensked med flätmönsteromamentik och triangelornamentik runt skedbladets kontur. 
Från Härjedalens lappmark, Hede sn, Ratefjäll. N. M. 14.970. Foto N. M. 14. Y. p. 

att åtnjuta stor popularitet och levde kvar även under i600-talet och under hela I700-talet, 
då i något degenererad form. Karakteristiskt för renässansskeden är ett runt eller ovalt blad, 
och ett långt och smalt men kraftigt skaft. Skaftet avslutas med en knopp av varierande form, 
keruber, voluter etc., som framgår av typologien ovan. 

På norskt område förekomma liknande former, exempelvis skedar med den gotiska blad-
kronan (Krohn-Hansen & Kloster, a. a., 2, 1957, Pl. 18), skedar med tillplattad knopp (o. a. a., 
Pl. 21), kerubskedar (a. a., Pl. 22) och druvknoppsskedar (a. a., Pl. 23). 

Inom norskt skedmaterial förekommer emellertid ytterligare en skedtyp nämligen skeden 
med runt blad och relativt långt spiralvridet skaft, som krönes av en slät kulknopp. Vid skaft-
roten är det vanligt att övergången mellan skedblad och skaft utformas såsom en fyrsidig 
»platta» med dubbla parallella ingraverade streck. Denna skedtyp är mycket vanlig i Norge. 
(Se Krohn-Hansen & Kloster, a. a., 2, 1957, Pl. 18-19.) 

Det är enligt min mening mycket troligt att denna spiralvridna kulknoppssked ursprung-
ligen har sina rötter inom nordtyskt silversmide. Warnckel har avbildat en dylik sked med 
långt vridet skaft. Skeden är tillverkad av Hans II Hintze, som var verksam såsom guldsmed 

' Wamcke, a. a., 1927, S. 188, fig. 38. 
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Fig. 157 b. 

Fig. 157 a. Sked av förgyllt sil-
ver eller av mässing. L. 14,6 cm. 
Från Finmarken, Utsjoki. E. 
M., Oslo. E. M. 15.433. Foto 
E. M. Kat. nr 506. 
Fig. 157b. Lapsk bensked från 
Karasjok, Nordnorge. L. 13,8 
cm. N. M. 69.943. Foto N. M. 
67. B.v. 

i Liibeck under 1500-talets senare del. På finskt område återfinnes en skedtyp av snarlikt ut-
seende. (Se Borg, a. a., 1935, s. 133, fig. 63.) Den är tillverkad av Conrad Hansson i Borgå, 
verksam under åren 1663-1693. Denne var son till Hans Sneitlod (1625-1657) som förmod-
ligen var av tysk börd. (Borg, o. a. a., s. 132.) 

Denna skedtyp finnes ej i svenskt 1500- och i600-talsmaterial, att döma av Hernmarcks 
bildmaterial av renässans- och barockskedar och den är ej heller uppräknad i dennes sked-
typologi. (Hernmarck, a. a., 1940-41, fig. 392-416.) Emellertid har Källström i sitt sked-
material (a. a., 1940-41, fig. 158-159) två skedar med gotisk bladkrona och vridet skaft. Den 
ena av dessa är ostämplad, den andra är tillverkad av mästaren Anders Povelssem i Vä vid 1500-
talets slut.' Intressant är att konstatera att båda dessa sistnämnda skedar härröra från skånskt 
område, dvs. det forna dansk—skånska kulturområdet, till vilket även Norge hörde. Den på 
västnordiskt område så vanliga kulknoppsskeden med vridet skaft blir av största betydelse till 
klarläggandet av det lapska skedmaterialets stilursprung. 

Den lapska silverskeden 
Som jag tidigare nämnt är den bergensiska guldsmeden Wale Mestemakers sked den äldsta 

av stämplar daterade skeden i vårt material (fig. 147 a). Vi återfinna här den norska renässans- 

1  Se även Norberg, Senmedeltida silverskedar från Dalsland, 1935, s. 50--56., fig. 6. 
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Fig. 158 a. 	 Fig. 158 b. 	 Fig. 158 C. 

Fig. 158a, b. Sked av förgyllt silver och tillverkad av Jöns Eriksson Ekman i Luleå 1766. Från Kirkenes. 
E. M., Bergen. E 2746. Foto E. M. Kat. nr 507. 
Fig. 158c. Lapsk hornsked. Från Lule lappmark. N. M. 112.269. Foto N. M. 67. B.v. 

skedens spiralvridna knoppkrönta skaft och den fyrsidiga dubbelstreckade plattan vid skaft-
roten. Denna sked är 13,6 cm lång. Det finnes i vårt material ännu en sådan sked (fig. 15o) 
men med längre spiralvridet skaft (skedens längd är 15,7 cm). Skeden bär en stämpel som ännu 
ej fått sin tydning.' Wale Mestemakers sked härrör från Torne lappmark, vilket är av synner-
ligen stort intresse, ty just inom nordnorskt—tornelapskt område ägde under 1500- och i600-
talen ett anmärkningsvärt ekonomiskt uppsving rum, och de äldsta torne-lapska silverskedarna 
torde av allt att döma införskaffats ej från svenskt område, utan från norskt. (Se Kap. VI.) 

Skeden med spiralvridet skaft blir mycket populär på samiskt område. Ännu under noo-
talet tillverkas dessa skedar men nu av svenska guldsmeder. Fig. 151 visar Stockholmsguldsme-
den Lars Eriksson Stabaeus' sked med kort spiralvridet skaft från år 1753. 

Denna längdskillnad mellan det tidiga i600-talets långa spiralvridna skedskaft och 1700-
talets korta sammanfaller med dessa skedars utveckling inom norskt silversmide. Av Krohn-
Hansens & Klosters arbete om bergensiskt silversmide framgår klart av bokens bildmaterial 
att före i600 ha skedarna långt vridet skaft (a. a., 2, 1957, Pl. 18), efter ungefär 162o-talet 
uppvisa skaften en kort spiralvridning (o. a. a., Pl. 19), och samtidigt drages den fyrsidiga 

1  Krohn-Hansen har som sakkunnig meddelat personligen till författarinnan, att märket ej går att tyda 
med bestämdhet, möjligen kunde stämpeln vara av nordtyskt-lybskt ursprung. 
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plattan vid skaftroten långt upp på skaftet. Förebilden till Stabaeus-skeden torde ha varit 
en sen i5oo-talssked, ty Stabaeus återger en låg fyrsidig platta. På fig. 152 se vi däremot en 
lapsk sked som har ett kort spiralvridet skaft, en knopp med utdragen spets och en långt 
upp på skaftet utdragen platta. Norska skedar från r600-talets mitt synas ha influerat denna 
skedtyp som emellertid torde vara ett tidigt I700-talsarbete, ett antagande som stödes av den 
på skedbladet förekommande sparsamma och ännu så länge modifierade lapska ornamentiken. 

Det lapska silverbeståndet uppvisar även andra nordiska skedtyper med stildrag som visa 
tillbaka mot ej blott renässansens utan även medeltidens senare skede. Sålunda förekommer 
även skeden med gotisk bladkrona inom samiskt silverbestånd (fig. 153). Dess stämplar, ännu 
ej med säkerhet fastställda, antyda att mästaren varit verksam i Stockholm under i 600-talet. 
Skeden kommer från norska Finmarken. Lägg märke till det korta, släta skaftet, den yviga 
bladkronan, den fyrsidiga dubbelstreckade plattan vid skaftroten. Ej heller kerubskeden — 
renässansens mest gouterade skedform — saknas i vårt material (fig. 154). Denna sked som 
med sina »fjäll» vid skaftet är en sen typ av kerubsked är från Dunderlandsdalen, Rana, och 
är tillverkad i Bergen. 

Under t600-talets slut och I700-talets första hälft sker en markant stilomsvängning i det 
samiska silverskedsbeståndet. Vid den tiden blir den genuint lapska skeden allmänt före-
kommande i materialet. Från samtliga lappmarker föreligga dylika »lapska» skedar, vilka alla 
ha det gemensamt att de återgå på en av samerna tillverkad hornsked. Klein' har som den 
förste påvisat dessa likheter mellan guldsmedernas skedprodukter av silver och samernas av 
horn. Han har även gjort en jämförande stilanalys av detta material, som jag här vill återge i 
all korthet. 

Klein anför bl. a., att under hela t800-talet tillverkades den av lapparna införskaffade 
silverskeden i en typisk lapsk form — i varje fall framgår detta av Nordiska museets lappsil-
vermaterial. Jag har vid min granskning av det lapska silverbeståndet i de nordiska länderna 
funnit, att redan under I700-talets senare del tillverkades genuint lapska silverskedar av 
städernas guldsmeder i Norge, Sverige och Finland (jfr med Föremålskatalogen: nr 487). 
Enligt min mening är det i hög grad sannolikt, att den »lapska» silverskeden slår igenom redan 
under I700-talets första årtionden inom den samiska kulturkretsen. Leem lämnar följande 
viktiga upplysning 1767 om samernas beställningsmetoder vid införskaffandet av lapska 
silverskedar.2  

... av den Plade, der sidder 'myt oppe i et Rensdyrs Horn, giore (Lappernes mandspersoner) 
efter egen Maneer Skeer med bredt Blad og kort Skaft. Bemelte Plader indeholde, somme mere og 
andre mindre, en graa-agtig Mary; jo mindre av saaden Mary i dennem befindes, jo glattere, smukkere 
og becivemmere ere de tu benevnte Brug. De Skeer, som man formedelst deres Zfirlighed, ved det at 
Hornet, som de bleve giorte af, indeholt ikkun lidt af om-meldte Mary, agter den Umage vxrd, skierer 
man ud i Blomster og Strxge temmelig net og ridser den i med sort, nemlig med Nxver, som man 
haver forbramdt til Kul, og derefter tygget i Munden. Saadanne udskaarne og ridsede Hornskeer 
sende de undertiden til Kiöbsteden, for at lade Guldsmeden giore lige skikkede Sölv-Skeer. 

Klein, a. a., 1922, s. 65-88. 	2  Leem, Beskrivelse over Finmarkens Lapper 	1767, S. 374. 
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Fig. 159. 

Fig. 161 a. Fig. 161 b. 

Fig. 16o b. 

Fig. 162 a. 
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Fig. da b. 	 Fig. 163 a. 	 Fig. 163 b. 
Fig. 159. Silversked tillverkad av Olof Löfvander d. y. (1795-1824) (1841) i Luleå. E. M., Bergen. E. 
2352. Foto E. M. Kat. nr 5o8. 
Fig. 169a, b. Sked av förgyllt silver. Tillverkad år 1844. Mästaren är Erik Sandström i Torneå. T. M. 
L. 946. Foto N. M., T. M. Kat. nr 510. 
Fig. I6Ia. Sked av silver, delvis förgylld. Tillverkad i Umeå 1885. L. '1,5 cm. N. K., Trondheim. N. K. 
133—(1903). Foto N. K. 
Fig. .T6Ib. Lappsked av ben. L. 14 cm. N. M. 90.919. Foto N. M. 67 B. v. 
Fig. 162a. Sked av silver. Stämplar saknas. Från Finmarken. E. M., Bergen. E. 2354. Foto E. M. Kat. 
nr 509. 
Fig. 162b. Lappsked av ben. L. 12 cm. Från Karesuando by, Enontekis sn. N. M. 36.644. Foto N. M. 
322. K.am. 
Fig. 163a. Sked av silver. L. 12,8 cm. Tillverkad av Nils öhstedt (1829-1881) i Piteå. Samling: E. Wall-
quist, Arjepluog. Foto Sune Jonsson. Kat. nr 582. 
Fig. 163b. Lappsked av ben. L. 11,5 cm. Från Norrbotten. N. M. Foto N. M. 278 H, z. 

Till de äldsta av stämplar daterade skedarna som finnas på Nordiska museet med påvisbart 
stilinflytande från lapska hornskedar räknar Klein skedar som motsvara den på fig. 155. Klein 
har velat göra gällande att dessa skedar, som i regel äro märkta MB torde vara tillverkade av 
en Trondheimsguldsmed Marcus Bruun, som var verksam på 1730-talet. 

Jag vill på denna punkt reservera mig och hänvisar även till Krohn-Hansen & Kloster, a. a., 
i, 1957, S. 157. Krohn-Hansen menar att det är ytterst vanskligt att söka skilja Marcus Bruuns 
stämplar från den bergensiske guldsmeden Magnus Bessels nästan helt likformade stämplar. 
Vidare påpekar Krohn-Hansen att Marcus Bruun utövade sin guldsmedsverksamhet i Trond- 



Fig. 164a, b. Sked av förgyllt silver. L. 
14,5 cm. Mästaren Samuel Phalen (Fallin)? 
(1689-1704), Karlskrona. N. M. 14.793. 
Foto N. M. 50 B. ak. Kat. nr 589. 
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heim blott under åren 1729-1733. Under den tiden torde relativt få arbeten utgått från 
hans verkstad. Magnus Bessel var däremot verksam under åren 1717-1744. Således synes det 
troligare, menar Krohn-Hansen, att MB avser den bergensiske guldsmeden. Detta antagande 
synes mig mycket plausibelt. Ty Magnus Bessel torde liksom sina kolleger i Bergen ha upp-
märksammat det lapska kontant betalande klientelet. 

Den äldsta svenska silverskeden — en kerubsked — som redovisas av Klein från lapskt 
område bär, anses det, Karlskrona-guldsmeden Samuel Phalens (Falfin) stämplar. Han var 
verksam under åren 1689-1704. (Klein, a. a., 1922, S. 73.) Det är enligt min mening föga 
troligt att samerna haft någon som helst handelskontakt med Karlskrona-guldsmeder eller 
från Blekinge beställt sitt silver. Antingen är skeden medförd till Lappland av någon 1700-
talsresenär, som avyttrat den till samerna eller också är det möjligt att stämplarna eventuellt 
kunna syfta på någon annan ännu ej identifierad guldsmed. 

Jag har ovan påpekat att vårt materials äldsta sked är tillverkad av Wale Mestemaker som 
var verksam i Bergen under perioden 1631-1668 (fig. 147). Jag har även påvisat att samerna 
redan under 1500-talets första hälft införskaffade silverskedar och andra silverföremål, vilket 
framgår av ovan citerade 1500-talshandlingar. 

Klein har emellertid redan 1922 med stilkritiska metoder antagit att samerna torde ha 
känt såväl senmedeltidens gotiska kronsked, som renässansens druvknoppssked och kerubsked 
(Klein a. a., 1922, S. 74). 1 den lapska hornslöjden intar skedtillverkningen en framträdande 
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plats. Huru detta hantverk tillgår tekniskt har jag behandlat i ett tidigare arbete.' Jag vill här 
blott med nytt och relativt okänt bildmaterial ytterligare understryka Kleins tes om att den 
lapska silverskedens form och dekor mottagit avgörande stilimpulser från den lapska horn-
skeden. 

I detta sammanhang komma vi även in på den växelverkan som rått mellan nordiska silver-
skedar och lapska hornskedar. 

På fig. 156 b möta vi en hornsked med päronformat blad och ett kort likasom dubbelt skaft 
med tresidigt krön. Fig. 156a visar en nästan exakt kopia i silver av hornskeden på fig. 156b. 
Silverskeden är tillverkad i Haparanda av Johan Olof Degerman 1883. Hornskeden hör — 
inte oväntat — hemma i Torne lappmark. Det var och är alltjämt vanligt att samerna i respek-
tive svenska lappmarker beställa sina silverföremål i de städer, som s. a. s. höra till de olika 
lappmarkernas räjong. 

Således beställa, som jag redogjort för i ett tidigare arbete, tornelappar sina silverskedar 
företrädesvis i Haparanda men även i Luleå och i senare tid även i Gellivare. Pitelappar be- 
ställa sina i Piteå men även i Umeå osv.2  Hornskeden på fig. 156a uppvisar en typisk nordlapsk 
form. Det är exempelvis mycket sällsynt att möta denna skedform vare sig i horn eller silver i 
Ume lappmark. Respektive lappmarker uppvisa nämligen strikt åtskilda mönster och former 
på sina hornskedar. I Nordlappland är den floristiska ornamentiken särskilt gouterad. I Syd- 
lappland råder en yttäckande strängt geometrisk dekor på de föremål som samerna själva 
tillverkat av horn. (Se här Fjellström, a. a., 1952, s. 51-65). Ett exempel på det senare områdets 
skedprodukter av hornmaterial se vi på fig. 156 c. En fortsatt granskning av föreliggande silver- 
skedar ger vid handen att den lapska hornskedens form och dekor blir alltmer allmän inom 
det nordiska silverskedsmaterial som samerna införskaffa under I700-talet. Det uppstår en 
blandning av nordiska och samiska stildrag inom nordiskt silversmide som är synnerligen 
intressant. Således är det naturligt att finna den nordlapska floristiska benornamentiken 
direkt överförd i det nordlapska silverskedmaterialet (fig. 156 a, fig. 158 a). På föremål som 
höra hemma i sydligare delar av svenska Lappland möta vi däremot nämnda områdes strängt 
geometriska yttäckande benornamentik översatt i silver. Fig. 163 a visar huru en Piteå-guldsmed 
troget sökt kopiera den samiske beställarens medförda sked av horn, vilken torde ha haft 
flätmönsterdekor på bladet och genombrutet platt skaft ungefär motsvarande hornskeden på 
fig. 163 b. 

Klein har även redogjort för huru skeden på fig. 156 b stilmässigt går tillbaka på skeden med 
gotisk bladkrona (fig. 153). (Klein, a. a., 1922, S. 81-82.) Den yviga bladkronan plattas likasom 
till då den översättes i ben eller hornmaterial. Den lapska hornskeden tar således intryck av 
nordiskt silversmide och därmed indirekt av senmedeltida och renässansmässiga stilformer. 
Hornskeden föres så till städernas guldsmeder som få i uppdrag att »giöre lige skikkede Sölv-
Skeer» som Leem uttryckt saken. Därmed har en ny, speciellt lapsk föremålsform vuxit fram. 
Vi kunna här tala om äkta lapskt silver. 

1  Fjellström, a. a., 1952, S. 51-65. 
2  Se här Fjellström, Två silversamlingar från Lappland, 1958, s. 6o. 
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Om vi granska Wale Mestemakers sked (fig. 147 a) och därefter skeden på fig. 155 a tillverkad 
av MB är det möjligt, att rekonstruera den hornsked, som torde vara den felande länken 
mellan Wales sked och MB-mästarens. Silverskeden på fig. 147 a har i horn sannolikt erhållit 
följande form: det vridna skaftet har förts över i ett plan och liksom plattats till i hornmaterialet 
och får då ett larvliknande utseende (se fig. 155), kulknoppen placeras ovanför larvornamentet, 
det platta skedbladet av horn genombrytes och förses med vidhängande »lapska» ringar, det 
päronformade bladet får slutligen en sparsam lapsk sicksack-ornamentik. En sålunda formad 
hornsked överföres därefter till guldsmeden som får i uppdrag att göra en kopia av hornskeden 
i silver. Resultatet torde bli en silversked motsvarande den på fig. 155. Guldsmeden MB har av 
allt att döma kopierat den lapska förebilden av horn detaljtroget — utom i ett fall. Skedbladets 
blomma är inte av lapsk stilkaraktär utan torde ha utformats efter guldsmedens eget konstnär-
liga sinnelag. 

Dessa här behandlade lappsilverskedar äro alla typiska exponenter för ett äkta lapskt silver-
bestånd. Sammanfattningsvis finna vi, att redan under i 700-talets förra hälft hade den lapska 
silverskeden funnit sin speciella form och stil. Denna skedtyp kommer sedan att under år-
hundraden framåt och ända in i våra dagar bli den enda bland samer vedertagna i festliga och 
högtidliga sammanhang. 

Fig. 157 a och b, fig. 158a, b och c, fig. 159, fig. 16o a, b, fig. 161 a och b, fig. 162a och b samt 
fig 163 a och b illustrera alla denna växelverkan mellan det nordiska och det samiska konst-
kynnet inom lapskt skedmaterial. 

Den »äkta» lappsilverkåsan, silverskopan och den lapska silverskeden bilda inom samiskt 
silverbestånd ett förnämligt triumvirat av stilsäkra och ändamålsenliga föremål, vilka fram-
skapats genom en sällsynt lycklig förening av lapsk hornslöjd och nordiskt silversmide. 

Konsten att brodera med tenntråd och att slöjda 
i trä och horn har samerna drivit till fulländning. 
Färgfoto Pål-Nils Nilsson/TIO. 
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KAPITEL III 

Tenn och mässing som smyckande och magiskt 
verksam metall hos lapparna 

De lapska dräktprydnader, som i det föregående tagits upp till behandling, äro alla av silver 
och oftast förgyllda. Maljor av mässing och tenn ha emellertid tidigare förekommit på silver-
kragen såsom den fattiges prydnad. »The fattige som icke så förmögne ähro, att the kunna Rådha 
sigh Sölfwer Mallior, bruka i staden antingen teen eller messingz Mallior», skriver Rheen.1 
Graan relaterar om mässing och tennsmycken följande: »Alle lappquinfolck bruka Teenbälten 
twå finger breda, widh huilka the binda een hoopp Messingzkiädior, them the hängia fram 
för sigh, ther på sitter, knijf, Nåhlhuus, pungen* (*Pungen der uthi hon bär sin skiedh giord 
af Reens horn), och een stoor hoop Messingz Ringar fast bundna, att thet een stohr tyngia 
giöra kan.» (Graan, a. a., s. 71). 

Innan smycken av silver kommo att bli den dominerande metallprydnaden i nordiskt dräkt-
skick nyttjades prydnader av mässing såväl av lappar som nordbor. 

Under vikingatid och medeltid voro föremål av silver den rikes exklusiva egendom. Under 
renässansen bli dräktprydnader av silver allmänt förekommande även hos allmogen, såsom 
Svensson belagt för Skånes de1.2 

Även Berge anser, att med renässansen börjar mässingsföremålen, som tidigare varit helg-
dagssmycken, degraderas till vardagsprydnader, och efter hand komma även dessa senare 
prydnader att tillverkas i ädel metall, dvs, av silver.3 

Sannolikt få vi räkna med ungefär likartade förhållanden inom lapsk kulturkrets beträffande 
smyckematerialet. 

Betydelsefullt är att vi till dessa frågors klarläggande ha tillgång till ett rikhaltigt, arkeologiskt 
närbesläktat metallföremålsbestånd, nämligen det, som ingår i de som lapska ansedda offer-
platsfynden från yngre järnålder och medeltid, vilket fyndmaterial vi tidigare haft anledning 
att beröra. Metallföremålen bland dessa offerplatsfynd bestå huvudsakligen av hängprydnader, 
rembeslag, genomborrade mynt, etc. Då nämnda nordsvenska arkeologiska prydnadsmaterial 
tidsmässigt föregår mitt lapska dräktprydnadsmaterial, erbjuder sig den för mitt arbete värde-
fulla möjligheten att göra jämförande stilanalyser beträffande kontinuiteten i ornamentik och 
formgivning hos respektive föremålsbestånd. 

1  Rheen, a. a., s. 62. Se även Tuderus, a. a., s. 20. 

2  S. Svensson, a. a., 1947, 5. 4. 
3  Berge, a. a., 1925, sp. 93. 
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Vi kunna då konstatera, att bland de nordsvenska offerfynden äro föremål av silver — bort-
sett från silvermynten — anmärkningsvärt få i förhållande till det stora antalet föremål av 
tenn- och bronsliknande material.' Dräktprydnader av silver voro under tidigaste medeltid 
sannolikt en raritet på nordsvenskt område. Av det handelshistoriska och stilhistoriska ma-
terialet att döma synas smyckeföremål av silver bli mer allmänt förekommande inom nord-
svenskt område — och då närmast inom lappmarkerna — sannolikt först under medeltidens 
senare skede. (Jfr Malja i; Bälte i.) 

Även om silvret av ovanstående att döma uppträder anmärkningsvärt tidigt inom lapp-
markerna, så ha trots detta tenn- och mässingsmetallerna retarderat i vissa lapska smycke-
föremål ända in på i800-talet. 

Om smycken av mässing lämnar Drake följande uppgift. »Lappens mest betydelsefulla 
smycke i äldre tider har säkerligen varit mässingsringen, som torde ha varit en amulett av vikt. 
En dylik ring får gossen i faddergåva, ...»2 Den fästes baktill i skärpet, utan att dock ha någon 
praktisk betydelse. I äldre tider nyttjades en dylik ring i profylaktiskt syfte och ansågs vara 
förmedlare av goda egenskaper. Den var av särskilt värde vid dopet. (Jfr Kap. IV: Namngivning 
och dop.) 

Kristoffer Sjulsson (f. 1828), som under i 800-talet verkade såsom lappkateket bland Vap-
stenlapparna, meddelar om dylika mässingsringar bl. a. följande: »När barnet uppnådde några 
års ålder, ... fick det i sitt livbälte en ring, som antydde platsen för knivslidan och goåtatak 
(kvinnans bältplåt). Men i bältet finnas ringar även på andra platser. Så t. ex. slutar kvinno-
bältets lösa ände med sarjetak, en samling skinnsnoddar, i vilka voro fästade mässingsringar, 
glaspärlor och tennbitar; när bältsnibben fastknöts, kom sarjetak att hänga ned vid kroppens 
vänstra sida. ... På de små väskor, som lappen bär för att förvara diverse småsaker i, dels vid 
bältet, dels lösa i barmen, finnas likaledes dylika ringar.» (Drake, o. a. a., s. 177.) 

Mässing kunde inom lapsk kulturkrets anbringas på en mängd olika föremål och utgjorde 
på dem ett dekorativt, ornamentalt inslag. Följande lapska benämningar på mässingsprydnader, 
som härröra från Lycksele och Åsele lappmarker antyda något om denna metalls användbarhet. 

Vädjo, mässingskedjor eller smågrannlåten å kånten (Å. 55). 
Vädjo, små slingor mässing å vaggan (D.Å. x9). 
Sarjatak, mässingsringår i vaggan (D.Å. 159; Å 238). 
Tjalnze värjo, mässingsringar (dinglande grannlåt) (L. 405). 
Vädja, kedke-keres, kedjor, grannlåt, som hänger i vaggan (R. L. 308). 
(Drake, a. a., S. 125-126.) 

Föremål av mässing, såsom dräktprydnader och kittlar, hörde till lapparnas värdefullare 
lösöre och uppräknas också av Rheen under titeln Huru the inbördes ärfwa hwar Andra i löst 
och fast, ... »Lappernas egendomb beståår mäst uthi Rörlighe saaker, som är Reenar, sölfwer, 
peningar, koppar, Messingh, och kläder, huilket ärfwes alt efter Landz lagh, att brodren tager 
twå deelar, och Systren een tredje deell.» (Rheen, a. a., S. 14.) 

Serning, a. a., 1956, Kap. IV. Föremålskatalogen s. 111-16o. Jfr PI 23:2-7, S. 128-129. 

2  Drake, a. a., 1918, S. 176. 
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Emellertid ha metallerna mässing och tenn inom lapsk kulturkrets fått en särskilt stor an-
vändning i magiskt-ceremoniella sammanhang. Manker har visat med omfattande käll- och 
bildmaterial, att de lapska trolltrummornas magiska tillbehör ofta utgjordes av ringar och 
trapetsformiga hängen av mässing och tenn samt även av koppar.1 

Leem har redan 1767 antecknat om trolltrumman och dess metalltillbehör: »inde i den sidder 
en Hob Baand, faestede med sine overste, men hengende los og ned med sine nederste Ender, 
hvortil Messing-Ringe, samt andet mere, som andre Lapper have foraeret Ruune-Bommen tul 
Zirat, og maaske tillige, paa det at, formedelst Ringene en storre Larm kunde opvekkes, ved 
Ruuningen ere anhaeftede.»2 

Även Rheen har noterat att föremål av mässing nyttjas av lapparna då de utöva sina troll-
domskonster. »När the willia förfara huru på frernmande orter tillståår, slåår lappen på trumban 
således: att een stoor knippa Messingz Ringar tillsamman bundna widh ett Messingzkiädh 
lägges på sohlennes figuur, sedan hafwer lappen een tueklufwat hammar af been gjord, där 
medh han slåår på trumban, at Ringarna lööpa omkringh på des botn ...» (Rheen, a. a., 5.31-33.) 

Även i medicinskt-magiskt syfte spelade mässingsringar en betydelsefull roll. »När the 
willia boota siukdomar och kranchheeter medh trumban, Skier det således: Den sjuke måste 
gifwa Trumbslagaren een Messingz- och een sölfwer Ringh, och dem binda kring om Trumb-
slagarens högre arm, huilka han skall hafwa för sitt hafda omaak, sedan binder Trumbslagaren 
dem i sin Ringhknippa som altijdh brukas när the slåå på trumban.» (Rheen, a. a., S. 34.) 

Man förvarade trumman och de magiska tillbehören synnerligen omsorgsfullt. Rheen om-
talar att sin »trumba skatta lapparna högt, hafwa henne altijdh inswepat i Skin, sampt sina 
Ringar och hamrar i ett loomskin förwarade» (Rheen, a. a., S. 35). 

Vid björnjakten och den därtill hörande festmåltiden spelade mässingsringar och över-
huvudtaget metallen mässing en betydelsefull roll vid utövandet av de magiska riterna. 

Efter norske missionären Jöns Kihldals muntliga berättelse om lapparna och deras avguda-
dyrkan nedtecknades år 1726 bl. a. följande om den kraft lapparna ansågo mässing besitta: 
»Warandes eljest Messing hos Lapparne i gemen uti et stort wärde, med hwilken de signera 
sina bössor, el' ock et stycke i mössan fastsättia så offta de skjuta biörnar; sättiandes likaledes en 
ring af nogon storlek på en rem, den de sedan smöja (träda på) el' binda kring om sin högra 
arm, emillan handen och armbågan, hwilket skal giöra dem starka och frimodiga en annan 
gång emot Biörnen och at han dem imedlertid ingen skada tilfoga må.»3 

Rheen omnämner i sitt kapitel Om ndhskiepelsse lapparna bruka När the fånga Biörn, att 
när jaktdeltagarna ställt upp sig »lijka som een krigzhäär>> skall den lapp, som inringat björnen 
gå främst, och han skall i handen bära en käpp på vilken en mässingsring är bunden. När 
björnen besegrats och man återvänt till kåtan med jaktbytet får lapparna ej gå in genom kåta-
dörren utan genom en öppning baktill i kåtan. En av lappkvinnorna håller framför sitt högra 
öga en mässingsring »såsom man syftar till måls medh een byssa, och spottar så i ansichtet af 

Manker, Die lappische Zaubertrommel, 1, 1938, s. 276-277, S. 28o-281. 
2  Leem, a. a., 1767, s. 464; Manker, a. a., x, 1938, 5.279. 
8 Ur Mag. Carl Solanders relation om den norska lappmissionen och lapparnas hedendom, 1980, s. 22. 
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Ahlbarckz safft lijka som medh blodh, på den lappen som först inkoxar och inkommer» (Rheen, 
a. a., S. 44-45).1 

Drake anför likaledes om mässingsringar från Västerbottens lappmarker: »huvudmannen 
att fånga björnen pryddes av kvinnorna med ringar»; och vidare meddelas, att när björnen är 
uppäten gräva de »en grop (gruopta) i gärd, vari alla hans ben lades i sin naturliga ordning och 
huvudet överst; kvinnorna kastade i gropen mässingsringar med ord och sång, innefattande 
avskedshälsning ...» (Drake, a. a., 1918, S. 334.) 

Således finna vi av ovanstående att mässingsringar hos lapparna nyttjats dels i smyckande 
syfte, dels i magiskt-profylaktiskt syfte. 

Vi kunna konstatera att mässingsringar förärades gossebarn vid dopet och nyttjades vid 
omdöpelseakten. De hängdes även på barnvaggan och buros av gossarna baktill i bältet. 
Kvinnorna fäste dylika mässingsringar i sitt bälte. De voro även viktiga magiska tillbehör till 
trolltrumman, och de nyttjades vid en mängd olika moment vid björnjakten och den efter-
följande festmåltiden. 

Drake vill här se en parallell mellan de ringar av mässing, som lapparna förr offrade till solen 
(Drake, a. a., 1918, S. 341) och ovannämnda mässingsringar, som ännu i sen tid nyttjades vid 
riter i samband med björnjakten. »Det vore ingalunda märkvärdigt», skriver Drake sålunda, 
»om lapparna på något sätt sammanställde solen och björnen i sin föreställning just på den 
grund, att björnen sover över vintermörkret och vaknar med solen. ... det kan väl ej anses 
alldeles uteslutet att användandet av mässingsringar vid björnfesten har något att göra med 
en i nyare former klädd solmagi» (o. a. a., s. 342; jfr äv. Olrik, Nordisk og lappisk gudsdyrkelse, 
1905, s. 39 if.) Drake påpekar med rätta att egendomligt nog höra vi för dessa ändamål ej 
talas om ringar av annan metall än mässing (Drake, a a., 1918, S. 341). Detta är en riktig iakt-
tagelse. Jag har ej funnit hittills att exempelvis tenn nyttjats i dessa ovan anförda sammanhang. 
Tenn är överhuvudtaget sällsynt i magiska sammanhang. Härifrån undantagas de trapets-
formiga hängen av tenn som pryda trolltrumman (jfr Manker, a. a., I, 1938, s. 276-277, s. 28°-
281) samt följande uppgift hos Drake: »när de sälja (björn)huden, så ha de tre hopfogade 
snören, antingen av tenn eller färgat garn 'tillhopa wirklat' och fästat dem på björnhuden; 
när de då sälja björnhuden, taga de samma snören tillbaka och sy dem antingen i sin mössa 
eller i sin rock till ett signum victoriae». (Drake, a. a., S. 335. Uppgiften lämnad av en pastor 
Ericus Siöberg, Åsele, år 1715, nedtecknad i ett brev.) 

Även annat mer primitivt material har av lapparna nyttjats vid soloffer. Förr offrades även 
träringar för att solen skulle lysa och denna ring höllo de så mot solen, att hon kunde skina 
igenom den »fil et Taknemmeligheds Teign for hendes Glands og for hun haver ladet sig see».2 

Lapska dräktprydnader av tenn äro av särskilt intresse, emedan denna metall, så vitt vetes, 
är den enda som lapparna själva bearbetat. 

»Ett finskt ordstäv säger, att tenn är fattigmans guld, mässing den armes silver», skriver 

1  Offer av metall, i synnerhet av ädel metall, i direkt förbindelse med björnjakt omnämnes i nordiskt sägen-
material. Se här bl. a. Edsman, Studier i jägarens förhistoriska religion, 1953, s. 48-106. 

2  Qvigstad, Kildeskrifter tu l den lappiske mythologi, i , 1903, S. 51. 
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Collinder.' Lapparna ha förstått att tekniskt tillgodogöra sig det enkla tennet och att bearbeta 
metallen på ett sådant sätt, att resultatet blivit både konstnärligt och exklusivt. Utmärkande 
för deras tennbearbetning är tenntrådsdragningen. Tenntråden tillverkas genom att en björk-
eller alkvist klyves, märgen tas ur, varefter de båda kvisthalvorna sammanbindas med snören. 
En blandning av smält tenn och bly hålles i det ihåliga »röret» och sålunda formas lagom tjocka 
tennstavar. Av dem göres tråden med hjälp av en avlång skiva av renhorn försedd med hål av 
olika finhetsgrad. Genom dessa hål från de grövre till de finare pressas staven tills en lagom 
tunn tenntråd erhållits. Sedan spinnes tenntråden spiralformigt omkring en tråd, gjord av 
rensenor.' Tenntråden lägges i dekorativa strängt geometriska mönster, på det tyg som skall 
broderas. Tyget utgöres i regel av kläde i klara färger såsom blått, gult, rött och grönt, vilka 
färger effektfullt kontrastera mot tenntrådens grå kulör. Man broderar företrädesvis silver-
kragens ståndkrage (fig. za—b) mössans pannband, bältesbanden, den lilla bröstlappen, 
(s)liehppå, som knäppes baktill i nacken (jfr tedne—puon—skome bröstlapp, »krusad med tenn», 
Drake, a. a., 1918, S. 171). Numera broderas även väskor samt en sorts hängsmycken av 
amulettyp med tenntråd. 

Dylika tennbroderade artiklar ha i våra dagar blivit en högt gouterad lapsk hemslöjds- och 
försäljningsprodukt. (Färgplansch II.) Tenntrådsslöjden kom ur bruk i de flesta lappmarker 
mot slutet av förra århundradet, då lapparna — i synnerhet i Jämtland och Härjedalen — ut-
bytte tennbroderierna mot pärlbrodyr. I våra dagar upplever tennbroderierna i de sydlapska 
områdena och i Jokkmokk en renässans tack vare ett från samiskt håll energiskt initiativ, som 
blåste nytt liv i det gamla utdöende konsthantverket. 3 Samernas handaskicklighet på detta 
område torde vara av hög ålder och det är tänkbart, att de ha lärt känna metallen tenn och san-
nolikt även tennbearbetningen redan på ett mycket tidigt stadium. Lapparnas tenntrådstill-
verkning har uppmärksammats av x600-talsförfattarna Rheen,4 Graan3  och Niurenius.6  Rheen 
skriver bl. a.: »The draga och Teen trådh igenom horn, på huilka the hafwa grofwe och granna 
hooll: När Teenet är smältat een aln långt, draga the medh sine tänder först igenom the grofwa 
hoolen och sedan igenom the grannare; ... När bemelte Teentrådh blifwer någre alner långh, 
linda the honom, widh the dragan, kringh om hufwudet, somblige kringh om fötterna, at han 
icke skall ogredas, sedan spinna the honom medh een lijten slända kringh om een annan gran 
trådh. Med denne Teentrådh burderas Muddar, stöfflar, hanskar, skoor och Reen Aktygh, och 
the quinfolck som snällest äro och nättest omgåå medh bem:te trådhragande och burderande, 
hålles hoos them i största ära.» 

En sådan högt uppdriven teknik ifråga om tenntrådstillverkningen och tenntrådsbroderandet 

1  Collinder, a. a., 1953, s. 82. 
2  Tekniken är beskriven bl. a. av Collinder i o. a. a., 8. 83. Jfr Manker, a. a., 1947, S. 188; Drake, a. a., 1918, 

S. 203; Keyland, Sentrådsspinning 	1920, S. 161 if.; Leppäaho, Räisälän Hovinsaaren Tontimäen paja, sen 
langanvetovälineet ja langanvedosta 	1949, S. 

3  Collinder, a. a., 2953, 8. 83; Manker, a. a., 2947,  8. 289. 
4 Rheen, a. a., s. 57. 
5  Graan, a. a., s. 53. 
6  Niurenius, a. a., S. 13. 
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talar för att detta hantverk varit känt på lapskt område långt tidigare än i 600-talets senare 
hälft, från vilken tid Rheens uppgifter härstamma. 

Av stort intresse till dessa frågors klargörande är en upplysning om tenn, som vi erhålla ur en 
västnordisk källa. I Vatnsdcela-sagan,1  omtalas en episod om lappars hamnfärd till Island på 
uppdrag av Ingemund, en norsk storman som levde vid 800-talets slut. Strömbäck har påpekat, 
att det är i denna relation vi för första gången på nordisk botten litterärt möta namnet same — 
och det är här, fortsätter Strömbäck, vi finna den särdeles intressanta upplysningen att lap-
parna i lön av Ingemund erhöllo tenn och smör.2  

Beträffande Vatnsdcelasagans datering har den belysts ingående av Strömbäck, som påvisat 
sagans sena typ och schablonartade framställningssätt. 3  Sagan, som snarast är en I300-talspro- 
dukt, uppvisar emellertid enstaka traditionselement av sannolikt ganska hög ålder, skriver 
Strömbäck. Dit kan förmodligen räknas episoden om lapparnas hamnfärd till Island. En så 
tidig datering av vissa element i sagan gör upplysningen, att lapparna erhållit tenn från väst-
nordiskt område, än mer intresseväckande. »Tennbearbetning och tenndragning», påpekar 
denne, »äro något för lapsk konstskicklighet så karakteristiskt och ålderdomligt att man 
ifrågasätter, huruvida icke konstens historia i själva verket kan gå tillbaka till medeltiden» 
(Strömbäck, a. a., 1951, S. I24). 

Strömbäcks 195 i framlagda hypotes kan sägas ha fått ny aktualitet genom de nyligen puli-
cerade och här flera gånger berörda offerfynden från nordsvenskt område (Serning, a. a., 1956). 
Fynden bekräfta således, att föremål av tenn och tennliknande material varit rikligt förekom- 
mande under medeltidens första hälft på nordsvenskt område. Hängprydnader, ringar och 
beslag äro oftast av tenn- eller bronsmaterial (Serning, a. a., 1956, s. III if.). Men även tenn- 
tråden är vid denna tid känd från samma område. Bland Gråträsk-fynden ingå nämligen 
spiraler av brons- och tenntråd, vilka omsluta en kärna av ylletråd (jfr sentråd i senare tid). 
Dessa tenntrådsspiraler ha i flera fall varit anslutna till hängen och ha sannolikt tjänat såsom 
kedja eller dylikt. (Serning, o. a. a., S. 42, pl. 43: 5, 6, 44: 9, 51: 334» 

Manker5  har omtalat liknande användningssätt av metalltrådsspiraler, nämligen såsom 
hängen på lapska trolltrummor. Vanligast var här att spiralen omgav läder, mera sällan sen- 
tråd. Keyland, som varit inne på frågan om varifrån lapparna tillgodogjort sig tenndragnings- 
tekniken menar, att Gråträsk-fyndets spiraltrådar talar för att »lapparna eventuellt redan under 
i 000-talet känt konsten att göra tråd av tenn» och menar, att lapparnas tenndragning är en 
från nordborna lånad teknik (Keyland, a. a., 1920, S. 149). Keyland har ej med nordbor avsett 
svenskar, som angives av Serning (Serning, a. a., 1956, s. 43). För det fortsatta resonemanget 
är denna distinktion av betydelse. 

Vatnsdcela Saga, ed. W. H. Vogt, 1921, Kap. 12, s. 34. 
2  Jfr Strömbäcks rec. av Björn Collinders, *The Lapps», 2952, s. 2 24. 
3  Strömbäck, a. a., 2935, s. 69 if. Jfr även Dens., a. a., 1951, s. 224. 
4  Att nyttja materialet tenn vid trådtillverkningen är av de arkeologiska fynden att döma för övrigt sällsynt 

under förhistorisk tid i Norden. Utanför de nordsvenska offerfyndens område finnes i Sverige blott ett enda 
hittills känt förhistoriskt fynd av tenntråd, nämligen det senvikingatida handelsfyndet från sjön Furen i Småland. 
Se här Zetterberg, Furenfyndet, 1958, s. 151 if.; Oldeberg, Metallteknik, I, 2942, S. 72; Serning, a. a., 1956, s. 43. 

6  Manker, a. a., 1, 1938, S. 267 if. 
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Metalltrådsdragningen är en i Norden redan före vikingatid väl känd företeelse och hant-
verket var under vikingatid vanligt.1  De metaller som av vikingatidsfynden att döma kommo 
till användning vid tråddragning voro av ädlare slag, ej av simpelt tenn, utan av guld och av 
silver. Arbeten bestående av dragen guldtråd ingå bland annat i Birka-fynden.2 Bland Birka-
fynden och även bland Sigtuna-fynden återfinnas genomborrade skivor av horn, vilka möjligen 
använts såsom redskap för tråddragning (Oldeberg, a. a., 2, 1943,s. 117). Från yngre järnålder 
uppvisar framför allt Norges liknande fynd av genomborrade skivor av järn, som sannolikt an-
vänts vid metalltrådsdragning enligt Oldeberg. Hos lapparna förekomma genomborrade skivor av 
horn redan på r600-talet som framgått ovan av citat hos Rheen. Sannolikt voro dessa redskap 
kända inom lapsk kulturkrets långt tidigare liksom den därtill hörande tekniken, tenntråds-
dragningen. Serning håller sålunda för sannolikt att offerplatsfyndens spiraler av tenntråd 
äro av lapsk tillverkning (Serning, a. a., 1956, s. 43). Geijer förfäktar, att lapparna möjligen 
lärt tenntrådsdragningen och konsten att tillverka spiraltråd av birkaborna, hos vilka emellertid 
förebilderna voro av ädlare material, guld och silver. Kännedomen om tenntrådsdragningen och 
spiraltrådstillverkningen skulle lapparna fått, menar Geijer, vid en förmodad livlig handels-
kontakt, som skulle ägt rum mellan lappmarkerna i norr och Birka i söder, en kontakt som varit 
baserad på pälsvaruhandel. Häremot kan invändas att om denna handelskontakt förelegat 
borde rimligen något av den ha återspeglats i offerfynden. Emellertid finnes det bland nord-
svenska offerplatsfynd ej något föremål, som med bestämdhet kan anses vara av rnälarsvenskt 
ursprung (Serning, a. a., 1956, s. roo). På grund av offerfyndens senare datering i förhållande 
till det vikingatida Birkamaterialet anser Serning, att Sigtuna, som blomstrade under tidig 
medeltid, i så fall får anses ha övertagit Birkas roll såsom handelsmetropol för det nordsvenska 
området (o. a. a., 1956, s. mo). Beträffande offerplatsfyndens tenntrådsspiraler anser Serning 
dem visserligen med stor grad av sannolikhet vara av lapsk tillverkning men att impulsgivande 
förebilder till denna lapparnas teknik ej är att söka på mälarsvenskt område såsom Geijer 
hävdat, utan snarare är att finna i de bronsspiraler av finskt—östbaltiskt ursprung som även de 
ingå i offerfynden (Serning, o. a. a., s. 43). För min del håller jag för i hög grad sannolikt att 
såväl den lapska tenntråddragningstekniken som metallen torde ha kommit till lapparnas om-
råde närmast från västnordisk kulturkrets. Detta antagande skulle i så fall stödjas av följande 
litterära, tekniska och handelshistoriska fakta. Vatnsdcelasagans omnämnande av att lappar 
betalats med tenn är i sammanhanget av stort intresse. Man observere, att varken silver eller 
mässing omtalas, blott tenn, således den metall lapparna själva kunde bearbeta. Tenn torde 
i denna relation avse själva råmaterialet, ej det bearbetade tennet. Om Ingemund betalat 
med mässing eller silver vore det troligt att dessa metaller erlagts i bearbetat skick såsom i 
form av smycken eller hacksilver. 

Ur teknisk synpunkt spelar den geografiska utbredningen och förekomsten av dragjärns-
liknande reskap en betydelsefull roll i detta sammanhang. Med dragjärn förstås således ett 
redskap, oftast av järn, hos lapparna av horn, som till formen är avlångt och i regel har paral- 

1  Oldeberg, a. a., 2, 1943, S. 114-117. 
3  Geijer, Birks 3. Die Textilfunde 	s. 72, 127 if. 
3  Grieg, Smedverktoi i norske gravfund, 5922, S. 21. 
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lella rader av små hål, en del grövre en del finare, varigenom en tenn-ten dras upprepade gånger 
tills önskad finhetsgrad av tråden uppnåtts. Vi veta att dragjärnsliknande:redskap ha upphittats 
i Birka bland vikingatidsfynden, som ovan påpekats. Liknande redskap äro även funna i Norge. 
Griegi har gjort en inventering av vikingatida norska smidesverktyg och därvid redovisat bl. a. 
ett to-tal dragjärnsliknande redskap, som ingå i norska gravfynd. Grieg benämner för sin del 
dessa dragjärnsliknande redskap saumlod och anser dem således motsvara ett redskap som 
användes vid nittillverkningen. Dragjärnet och nitjärnet kunna vara svåra att åtskilja, men 
enligt Oldeberg få ej alla norska saumlod uppfattas såsom nitjärn, i synnerhet ej de skivor med 
hål, som visat sig ha parallella refflor på skivans ena sida. Refflorna, menar Oldeberg, ha varit 
fyllda med fett, och ned i de fettfyllda refflorna har den dragna tråden pressats och på så sätt 
hållits blank och smidig vid bearbetningen. 

Det är då av utomordentligt intresse att i detta sammanhang kunna peka på en passus hos 
Linne rörande lapparnas tenntrådsbearbetning, som ej uppmärksammats av Oldeberg och 
överhuvudtaget ej satts i samband med det tekniska förfaringssättet vid samernas metalltråds-
tillverkning.2  Linne skriver följande:3  »Lappkvinnfolken smörja sin tenntråd med fetter av 
renfötter, som kokas, eller boskapsfötter, item fettet av sjöfågel duger härtill.» Med andra ord 
synas samerna i sin metalltrådstillverkning ha bevarat en speciell teknisk detalj, som torde gå 
tillbaka på ett sannolikt vikingatida förfaringssätt. 

Av Griegs inventering framgår att de dragjärnsliknande redskapen fördela sig relativt jämnt 
över hela Norge. Även från Troms har sålunda ett dylikt dragjärnsliknande redskap noterats 
(Grieg, a. a., 1922, jfr tabell s. 29; s. 6o fig. 34). 

Med hänsyn till dessa norska dragjärnsfynd förefaller det högst plausibelt, att tenntråds-
dragningen varit känd även i Nordnorge under vikingatid. Lapparna i norra Sverige kunna 
redan vid den tiden ha tillägnat sig tekniken att dra tenntråd av sina nordiska grannar i Troms. 

Att samernas kontakt med nordbor skett just i Troms eller angränsande trakter härför talar 
ett stort språkligt material av urnordiskt ursprung. Collinder har visat huru urnordiska låneord 
i lapska språket rörande skepps- och båtbyggeri, hav och havskust och fångst på havet vittna 
om att lapparnas kontakt med skandinaver rimligen torde ha ägt rum vid nordnorska kusten 
och sannolikast i Troms-trakten. Att å andra sidan lappmarkernas kontakt med Birka kan ha 
förefunnits redan under yngre järnålder, och att lapparna då eventuellt lärt tenntrådsdrag-
ningen av Birkaborna är en möjlighet, som vi ej helt kunna bortse från. 4  Den möjligheten 
att tekniken förvärvats vid lappars livliga kontakt med norrön kulturkrets, synes mig ur geogra-
fisk, teknisk och språklig synpunkt rimligare. 

1  Grieg, a. a., 1922, s. 29. 
2  Keyland anför i en not i a. a., 1920, s. 174 »att ett sådant bruk att smörja in tenntråden ej är känt bland 

Jämtlandssamer». Keyland anser att det är sentråden som torde åsyftas i Linnés citat. Döben har nämligen 
lämnat den upplysningen att sentråden smörjes med fett (Dilben, Om Lappland ..., 1873, S. 131). 

3  Linné, Lappländska resa, 1966, s. 136. 
4  Det norr- och västerbottniska kustlandet kan vid systematiska arkeologiska utgrävningar i framtiden må-

hända komma att uppvisa sådant material, som bestyrker en kontinuerlig handel och kontakt mellan svenska 
Centrallappland — Birka under vikingatid. Emellertid är materialet nu mycket sparsamt. 
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Fig. x65. 

Fig. 165. Gjutformen är gjord av ett gammalt kopparmynt och har använts vid tillverkningen av tenn-
bältesbeslag. E. M., Oslo. Foto E. M. 
Fig. 166. Medeltida blymärke från Vreta. S. H. M. 18ott: 172 A. 

Tennsmyckegjutningen har även varit känd bland lapparna och har ännu i sen tid förekommit 
inom deras krets. 

Rheen skriver: »Kunna och somblige uthskiära former af been ther uthi the giuta sina Teen-
bälten, bådhe för Mäns och quinnos pehrssoner» (Rheen, a. a., s. 57). 

Keylana (a. a., 1920, S. 165) påpekar, att för gjutning av bältessmycken lämpar sig bäst 
det material, som man erhåller av gamla tennkärl. Det blybemängda moderna tennet är mindre 
hållbart och svärtar ifrån sig. Samme författare skriver även att på »ditne-bältet (=tennbälte) 
... användes också tennplattor, ditnespakko, stora och till formen fyrkantiga. Lapparna 
gjuta själva även sådana, men efter mönster av de av guldsmeder förfärdigade silverbältplat-
torna» (o. a. a., s. 168). Keyland tillfogar, att tillverkningen av dylika tennbältesbeslag före-
kommer sällan numera. (Se fig. 165.) 

I detta sammanhang torde de nordsvenska offerplatsernas många artefakter av tennlik-
nande material, som sannolikt nyttjats såsom hängprydnader, och av Serningl ansetts vara av 
lappar tillverkade föremål, böra omnämnas. Märkligt är bara, att dessa smycketyper och deras 
ornamentik, inte reproducerats i silver och sedermera retarderat inom silversmyckebeståndet i 
denna stilkonservativa krets. 

Som en märklig omständighet kan nämnas, att många av dessa s. k. lapska hängprydnader 
av tennliknande material till sin ornamentala utsmyckning och även ifråga om formen starkt 
erinra om medeltida blymärken, vilka bl. a. användas till försegling av varupackar.2  Även 

1  Serning, a. a., 1956, 8. 67, pl. 48, pl. 49; Dens., Gråträskfyndet och lapsk tenngjutning, 1953, s. 71. 
2  Grieg, Middelalderske byfund 	5933, S. 379 (se fig. 343). 
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bland Vretas klosterfynd från medeltidens slut ingå dylika blyplombsliknande märken, som 
äro närapå identiskt lika dem som ingå i nordsvenska offerfynden. Jämför här tenn-hängprydna-
derna i Gråträskfynden (Serning, a. a., 1956. pl. 48-49) med blymärket från Vreta (fig. 166). 

Det ligger frestande nära att här anta att Gråträskprydnaderna av tenn närmast äro att 
betrakta som blyplomber avsedda för varupackar. Det västeuropeiska klädet var nämligen en 
mycket begärlig vara på samiskt område under medeltiden och nyare tidens början (se Kap. VI) 
och benämningen för kläde har i lapska språket en intressant etymologisk bakgrund, som just 
visar, att ordet för kläde under medeltiden inkom i lapska språket såsom ett låneord från forn-
frisiskt eller fornengelskt område.' 

Jag håller således inte för helt otroligt, att ett samband kan föreligga mellan dessa tenn-
prydnader från Gråträsk av blyplombskaraktär och medeltidens handel med kläde, dvs, att i 
varje fall förebilderna till vissa av dessa hängprydnader kunna vara västeuropeiska blyplomber. 

Av vitalt intresse ifråga om klargörandet av tennets tidigaste förekomst hos lapparna, är även 
att söka utröna tennets ursprungliga brytningsort, och den väg, som man kan tänka sig att rå-
ämnet vandrat, innan det nått Nordskandinavien. 

Som tidigare omtalats gav den norske stormannen Ingernund lapparna tenn och smör, som 
belöning för ett uppdrag. Detta är, så vitt vetes, det äldsta litterära belägg som finnes om tenn 
i relation till lappar. Det kan ha sitt intresse att utifrån den uppgiften söka reda ut varifrån 
Norge mottagit sitt tenn under medeltiden. 

Oldeberg har i sin historik över tennets brytningsorter bl. a. anfört, att de engelska tenn-
gruvorna i Cornwall varit särskilt betydelsefulla och givande redan under bronsåldern. Likaså 
funnos tennfyndigheter bl. a. i Mellantyskland, nordvästra Spanien och Portuga1.2 Mellan 
brons- och järnåldern och under romersk tid var tennet en begärlig vara. Diodorus har en livfull 
beskrivning av tennutvinning i Sydengland under Augustus tid (o. a. a., s. 76). På zoo-talet 
synes tenndriften stagnerat i Spanien och Donauländerna (a. a., s. 77). Under 900-talet är 
tenn en av Böhmens viktigaste exportvaror. År 600 kom ett alexandriskt fartyg till England 
för att lasta tenn, uppger Oldeberg i sitt arbete efter en litterär källa. Vissa fynd från 800-talets 
Cornwall, tyder på att saxarna brutit tenn där. Omkring i zoo överstiger dock Devons produk-
tion av tenn Cornwalls, men Cornwall blir den ledande under följande århundrade (o. a. a., 
S. 78). 

Mycket talar för att ovannämnda västeuropeiska länder varit leverantörer av tennmalm 
även till de nordiska länderna under medeltiden. Av engelska tullistor från 1300-talets första 
årtionden, vilka dokument ingående behandlats av Alexander Bugge3 och som återgivits i 
Diplomatarium Norvegicurn,4 framgår, att norrmän importerade plumbum (=eg. bly) från 
England. Enligt Oldeberg (o. a. a., i, s. 67) är den latinska beteckningen på tenn, tennmalm, 
plumbum album, dvs, vitt bly, i motsats till plumbum nigrum, dvs, svart bly, som avser bly i 
egentlig mening. 

1  Sköld, Die Kriterien der urnordischen Lehnwörter im Lappischen, 1, 1961, s. 167. 
2  Oldeberg, a. a., i , 1942, S. 72-73. 
3  Bugge, a. a., 1899, s. 145 it Dens., a. a., 1898, S. i if. 
4 DN, 19, 1910. 
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Jag har vid granskning av sagda tullistor i Diplomatarium Norvegicum 19, ej hittills kunnat 
finna någon närmare språklig distinktion i fråga om den latinska benämningen för tenn eller 
bly, utan endast ordet »plumbum» har förekommit. Således kan här i tullistorna avses tenn lika-
väl som bly. 

Under medeltiden var tennet en begärlig vara i sin egenskap av råämne till dryckeskärl, ske-
dar och övriga hushållsredskap.' 

Även samerna ha ännu på 1700-talet nyttjat hushållsredskap av tenn. Linne lämnar följande 
upplysning:2  »Uti kåtorna såg jag ett instrument, vilket jag förr ej sett, med vilket de röra 
omkring i grytan, var av tenn.» 

Tullistornas plumbum som sannolikt representerar både tenn- och blymalm var således 
under 1300-talet en engelsk exportartikel och skeppades för Norges del till stapelstaden Bergen. 
Från Bergen vidarebefordrades handelsvarorna till olika delar av norska riket. Jekter, som gingo 
i fraktfart mellan Bergen och Nordnorge, kunna således ha ombesörjt tennleveransen direkt 
upp till de nordligaste delarna av Norge. Den västnordiska handeln med säte i Bergen torde 
enligt min mening redan under medeltidens första hälft ha förmedlat såväl tennet som tenn-
prydnader (varuplomber?) till samerna. Med metallen följde rimligen även ordet och tekniken, 
tenntrådsdragningen. 

Sammanfattningsvis kunna vi konstatera, att tenn och mässing av allt att döma nyttjats 
såsom smyckande material hos samerna innan silverprydnader blevo allmänt förekommande 
hos dem. Emellertid retarderade simplare metaller såsom prydnadsmaterial hos fattiga lappar 
ännu på 1700-talet. Linne har noterat, att en samekvinna i Lycksele lappmark har »röd, platt 
mössa, kjorteln var grå, ... mässingmaljor stodo omkring» (Linne, a. a., 1960, s. 54). Mässing 
ansågs tillika äga en särskild sorts magisk »kraft» och nyttjades därför i en mängd olika rituella 
sammanhang. Tenn torde inte ha ansetts besitta samma »kraft». Uppgifterna därom äro i varje 
fall synnerligen sparsamma. Tennet var också såsom metall betraktad ett mjukt material i jäm-
förelse med den hårda mässingen. Tennet är däremot den enda metall, så vitt vi veta, som bear-
betats av lapparna själva. Mycket talar för att deras metalltrådsteknik är av hög ålder och att de 
till våra dagar konserverat rent vikingatida redskap och tekniska specialdetaljer vid trådbear-
betningen. 

Då silverföremålen börja bli mer allmänt förekommande inom lapska kulturkretsen över-
föres, så vitt jag har kunnat finna, föreställningen om den magiska »kraften» på den nya metaller. 
Silver kommer således att framförallt ersätta mässingen både såsom smyckande metall och 
såsom magiskt verksamt medel. Barnets vagga prydes med hängknappar och runda bältesbeslag 
av silver (fig. 32). Silvret skall helst vara stämplat, då skyddar det barnet mot uldat, ett osynligt 
småfolk. (Jfr Hängknapparna!) Även i medicinskt-profylaktiskt syfte nyttjas metallen silver 
exempelvis mot blödning. Samen Turi ger det rådet, att om blodet ej upphör att flyta vid 
åderlåtning, må man mot hålet trycka en 10-öring av silver.' Även vid björnjakten tränger 

Se bildmaterialet i Holmqvist, a. a., 1949, fig. 576; Blomquist, a. a., 1938, s. 361. 
2  Linné, a. a., 1960, S. 131. 
3  Turi, a. a., 1910, s. 186. 
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silvret in i de magiska rituella ceremonierna. Från byn Lövnäs, Vilhelmina sn, berättas följande :1 
»Lappmannen Nils Andersson i Fjällboberg hade inom här ifrågavarande landremsa anträffat 
en björngrav, vilken han hade öppnat men åter lagt igen. Det var ett stenröse, i vilket lapparna 
hade jordat kraniet och övriga ben av en björn, sedan de hade ätit köttet av benen. Innan man 
lade benen i jorden, plägade man knyta fast ett eller flera små silverlöv ur silverkragen i några 
av benen. Detta för att få god lycka vid nästa björnjakt.» 

Från Fatmomakk omtalas:2 »Lapparna brukade hänga ett löv av silver i bältet för varje dödad 
björn. Då man räknade dessa, såg man huru många björnar han hade varit med om att döda.» 

På samma sätt offrades för god fiskelycka. Det berättas om Nils Andersson, som hade varit 
»renlapp», att han skaffat sig ett stort antal nät och fångade rikligt med fisk. Ibland misslyckades 
det med fångsten, och Nils Andersson yttrade då: »Nu måste jag till att offra åt sjörået, för det 
är så, att då detta givit något, så vill det också hava något.» Han kastade då i sjön en silver- eller 
kopparslant eller något annat av silver eller koppar och han sade: »Det är aldrig lönt att försöka 
ge sjörået något annat till offer än silver och koppar.»3 

Trots sena tiders tilltro till silvrets magiska kraft levde dock tron på mässingens kraft kvar, 
som framgår av följande uppteckning, meddelad av samekvinnan Anna Erika Klementsson, f. 
1840 i Marsfjället, Vilhelmina sn. Hon berättar, att då hon var ung och följde fadern med 
renhjordarna, offrade denne »vid offerstenen» bakom Marsfjället. »Pappa brukade kasta dit en 
mässingsring ur knivslidan. Jag minns att det fanns mycket både silver och kopparföremål 
där.»4 

Silvrets folklore är ett synnerligen omfattande ämne. Det är ogörligt att närmare gå in på 
detta här; dessutom faller det rent folkloristiska materialet utanför detta ämnes ram. Jag har 
med ovanstående sparsamma notiser om mässing, tenn och silver såsom magiskt verksamma 
metaller inom lapsk kulturkrets blott velat ge en antydan om det rika och intressanta material, 
som här ännu ligger obearbetat för forskningen. 

1  ULMA: 1296, s. 171-72, Vilhelmina sn. 
2  ULMA: 21019: 12, S. 65-66, Vilhelmina sn. 

ULMA: 9756, S. 707, Asele lappmark. 
ULMA: 7017, S. 19-20, Vilhelmina sn. 



KAPITEL IV 

Det lapska silvret i festlivet 

De flesta folk ha under tidernas lopp visat en utpräglad lust att smycka sig, att dra till sig 
intresset genom en grann apparition. De yttre prydnaderna ha växlat från fjädrar, krigsmål-
ning, snäckhalsband, djurtänder etc. fram till smycken av ädel metall. Den glänsande silver-
eller guldprydnaden har varit särskilt eftertraktad såsom ett förskönande smyckeföremål. 

Hos lapparna möta vi en smyckeflora i silver av synnerligen ålderdomlig karaktär. Silvrets 
uppgift hos dem har bl. a. varit att vid festliga och högtidliga men även vid mer vardagliga 
tillfällen tjäna såsom ståt och prydnad. Silverföremålen fingo en särskilt riklig användning vid 
de kalendariska eller till familjelivet bundna fester som ägde rum inom denna kulturkrets. 

Kalendariska fester inom lapsk kulturkrets 

Till de lapska kalendariska festerna höra i första hand marknadsdagarna. I samband härmed 
förrättades ting och skatteuppbörd samt kyrkobesök med nattvardsgång. Inom svenska lapp-
marken ha vi exempelvis vintermarknaden i Jokkmokk, årligen återkommande i början av 
februari (z febr.).1  På norsk sida finna vi lappmarknaden vid Olsok (29  juli)2 och S:t Hans 
marknad (24 juni).2  

Många fler årligen återkommande marknader finnas inom Lappmarkerna och alla marknads-
dagar äro fixerade till ett bestämt kalendariskt datum. 

»I alle Lappmarcker äro Marcknader een wiss tijdh om wåhren, såsom föllier. Trettonde 
dagh Iuull i Umeå. Pauli Omwändelsse i Luleå. Kynders Messa i Pitheå och Torneå, sampt 
Kiemi lappmarcker. Till förberörde marcknader komma alle Lappar som i Lappmarcken 
wistandes och boendes ähro, ther Borgerna uthur städerna möta them, och ther omwäxla the 
sitt godz medh hwar andra», 4  skriver Rheen. 

Marknaden innebar ett välkommet avbrott i arbetsårets förlopp. Då träffade lappen också 
andra lappar, som flyttat längre bort efter flyttningsvägarna vid socknens gräns, berättar Anta 
Pirak i sin bok.' Handeln florerade, kontakter knötos. En affärsuppgörelse krävde alltid sin 

1  HSH, 39, s. 186. 
2  Kiil, Nordlandshandelen i det 17. århundre, 1941, S. 132. 
3  Dok. 2, 1909, s. 531. jfr här med angivna data. 

Rheen, a. a., s. 58 if. 
6  Pirak, a. a. ,1937, s. 139. 
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speciella och invecklade ritual. »Var och en borgare har sina vissa kunder, med vilka han handlar 
... När nu en lapp kommer till sin handelsborgare (kund), så skall han till en vacker början 
hava pourist-kokse (välkomstsupen) först och främst ...»1  

Sedan fortskrider handeln så, att lappen säljer ett skinn i taget och betingar sig åses-kokse 
(handelssupen) för varje sålt skinn. Man slår brännvinet » i en kokse (kåsa, slev) och härav 
smutta tvenne eller flera skiftevis». Lxstadius fortsätter: »Kåsan är ett slags avlång silvertum-
lare med handtag i båda ändarna och skallrande lövverk kring bräddarna.»2  Denna föremåls-
beskrivning från 1833 kan jämföras med en kåsa tillverkad 1839 i Umeå av Erik Linderoth d. y. 
(Föremålskatalogen nr 427.) Pirak skriver att marknaden är lappens viktigaste helg.3  »Sedan jag 
började minnas, har marknaden alltid varit i början av februari, och marknadssöndagen kallas 
kyndelsmässodagen»,' berättar Pirak. Det kan i sammanhanget vara av intresse att närmare 
redogöra för en vintermarknad på lapskt område närmare bestämt Jokkmokks vintermarknad 
i Lule lappmark. 

Lule lappmark fick genom en kunglig instruktion av år 16055  sin marknadsplats förlagd till 
Jokkmokk. All handel för Lule lappmark skulle ske i Jokkmokk, som även blev denna lapp-
marks kyrkoplats. Det stadgades även att birkarlarna ej fingo bedriva handel utanför fastställda 
marknadsplatser »såsom her till skedt är, widh lifzstraff tilgiörendes». Lapparna i alla lapp-
marker förbundo sig att komma till respektive kyrkplatser för kyrkobesök, skattens utgörande 
och handel varje vinter från Tomasmässodag (ax dec.)8  till Kyndelsmässodag (2 febr.). Därefter 
skulle de återvända hem »att sökie deres näringh udi wilmarkenn* och vid vårfrudagstid, den 
25 mars, skulle lapparna åter komma tillstädes på sagda platser.7  Således ägde i Jokkmokk rum 
en vintermarknad och en vårmarknad. Fil. dr Harald Grundström, f. d. komminister i Jokk-
mokk, skriver därom:8  

Av dessa (tvenne marknader) är, som vi veta, endast vintermarknaden, den vid Kyndelsmäss, 
kvar. Den andra, vårfrudagsmarknaden eller den s. k. vårmarknaden hölls ännu 1915 och ett stycke in 
på 2o-talet men är nu ur bruk. ... Kyndelsmässomarknaden i Jokkmokk har haft en utomordentlig 
betydelse för denna bygd, inte bara finansiellt utan också i kulturellt och religiöst hänseende. Den har 
intill senaste tider varit årets stora händelse, så att man t. o. m. har räknat tiden efter marknaden. 

Grundström har i samma manuskript nedtecknat några hågkomster rörande den första 
marknadshelgen som nykomling i Jokkmokk. Jag citerar: 

Jag hade hört talas om huru lapparna kom körande med sina härkar med stormvindens fart farande 
genom platsen i sina ackjor, så att snön stod som ett moln efter dem, medan hundarna skällde, skäl- 

1  Lxstadius, a. a., i, 1928, s. 106. 
Lxstadius, a. a., 1,1928, s. 107-108. 

3  Pirak, a. a., 1937, S. 135. 
4  Pirak, a. a., 1937, s. 138. 
5  HSH, 39, S. 186. 
6  Datum efter Grundströms i det följande anförda otryckta manuskript. 
7  HSH, 39, S. 196. 
8  H. Grundström, Tal vid 350-års minnet av vintermarknaden i Jokkmokk. Otryckt manuskript. Manuskriptet 

tillställdes mig av förf. i mars 1960. 
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lorna pinglade och lapparna hojtade åt sina springare. Den synen ville jag se. Men tidigt på morgonen 
första marknadsdagen blev jag kallad på sjukbud till en gård ett stycke från Murjek. Det blev att fara 
omedelbart, och jag tänkte att jag den gången fick gå miste om synen med de snabba härkarna. Nära 
ett dygn tog resan. När jag kom tillbaka var klockan fyra på natten. Mitt rum var utkylt. Jag gick till 
gästgivaregården för att få litet varmt. Medan jag väntade gick jag ut på gästgivaregårdens veranda 
och tog en överblick över marknadsplatsen. Det var, som det brukar vara vid denna marknad, kallt. 
Termometern stod på omkring 40 grader. Men det var 'en sagolikt vacker natt: luften var glasklar, 
fullmånen satt på en molnfri himmel, och björkarna på torget stod tyngda av snö och rimfrost. Natten 
var tyst och stilla. Jag trodde att alla nu sov, vid den tiden. Men döm om min förvåning, då jag märkte 
att natten ändå levde. Först tyckte jag mig svagt skymta skuggor som rörde sig av och an på vägarna 
och stigarna. Jag började smått undra om det var skuggor från en annan värld. Men så hörde jag ett 
sakta knarrande och knirkande av steg i den kalla snön. När mina ögon vant sig vid den dunkla be-
lysningen, såg jag att det inte var skuggor, utan älskande par som sakta vandrade med armarna om 
varandra eller hållande i varandras koltband, tisslande, tasslande, viskande, fnissande och pratande. 
... Så kom dagen för avfärden. Och nu fick jag se vad jag önskat se. Lapparna hade samlat sina härkar, 
som de hade haft på bete i skogen under marknadsdagarna, på den så kallade Sirkasbacken, dvs. 
kullen strax invid nuvarande järnvägsstationen, vid Forsmans gård. Därifrån skedde avfärden. Och den 
gick verkligen med stormvindens hastighet. Var och en ville kunna skryta med att ha den snabbaste 
härken. Det blev en tävlan. Som remmar låg härkarna efter marken. Snön stod som ett moln efter 
dem. Hundarna skällde, skällorna pinglade, de tävlande hojtade åt sina springare ... och så var de 
försvunna. Och så sänkte sig tystnaden åter över platsen. 

Men som epilog till marknaden kom influensan. Första veckan efter marknaden var folk i regel mer 
eller mindre sjuka. Bacillerna hade också haft god marknad och kunde nu med förenade och förnyade 
krafter ta i tu med folk. Det var inte sådana kommunikationer då som nu. Nu träffas folk så mycket 
att en utjämning sker. De flesta ha nu gjort undan influensan, innan marknaden kommer. 

Nu lär det inte längre vara möjligt att få se synen med de snabba härkarna, annat än arrangerat. 
På landsvägarna går det i varje fall inte. Inför de ständigt mötande bilarna förlorar härken fullständigt 
besinningen. Det är också bekvämare och snabbare att sätta sig i en bil och åka till marknadsplatsen. 
Men mycket av den gamla poesien är därmed också försvunnen. 

I ovanstående ögonvittnesskildring nedtecknad av en av våra främsta kännare av lapska 
språket och kulturen framskymta många väsentliga och för detta folk kännetecknande etno-
logiska särdrag. Marknadshelgerna inneburo bl. a., att ungdomarna kommo samman från 
olika, avlägset belägna byar, och här fingo en möjlighet att lära känna varandra. Eventuellt 
knötos här de första banden, som sedan ledde till giftermål. Just detta att »älskande par vandrade 
... hållande i varandras koltband» eller i kolten var ett tecken på, att flickan godkänt uppvakt-
ningen och att allvarliga avsikter förelåge från båda parters sida. Man kunde även dra varandra 
i bältet' vid denna sorts uppvaktning. Att frånrycka den åtrådda hennes vante var också ett 
vanligt sätt att betyga sitt intresse.2  

Dessa här relaterade uppvaktningar torde sannolikt ha åldriga anor inom den lapska kultur-
kretsen. Intressant är att finna dem vid liv ännu i vårt sekel. 

1  ULMA: 8514, Lp!. 
2  Dilben, a. a., 1873, S. 195: Larsen, Om sjosamene, 1950, s. 34: Elgström, Karesuandolapparna, 1922, 8. 34. 

24— 62103019 Flatare« 
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Tävlan mellan härkarna, som målande beskrives av Grundström, torde åt marknadslivet ha 
gett ett inslag av sällsynt grandios feststämning. Denna tävlan är i själva verket ett vittnesbörd 
om de unga männens inbördes tävlan om att vara den starkaste och snabbaste i kretsen. 

Något som verksamt bidrog till att marknadsdagarna gåvo intryck av ett slags helgdagar 
var, att gifta kvinnor och män samt ungdomar under dessa dagar ståtade med silverbeslagna 
bälten och de förmögna kvinnorna måhända även med en silverkrage. Grundström hade i sin 
ägo ett foto av Paulus Persson Ruong och dennes hustru Pårvek, båda iförda kostbara silver-
bälten och kvinnan tillika en rikt utstyrd silverkrage. Fotot hade tagits vid en vintermarknad 
enligt vad Grundström meddelat (fig. 71a). 

Kyrkobesök och nattvardsgång 

Marknadslivet ägde även en mer andaktsfylld sida, nämligen förhör och kyrkobesök med 
nattvardsgång. De flesta lappar vilja nämligen gå till nattvarden en gång om året, skriver Pirak.1 

Grundström berättar om Jokkmokks lapphelg även följande:2  

Kyndelsmässomarknaden var också årets största kyrkliga högtid. Då ägde de stora kristendoms-
förhören rum, då lapparnas och nybyggarnas kristendomskunskap skulle kontrolleras. Årets största 
nattvardsgång hölls då. Många av de döda som under året avlidit och begravts tillfälligt på någon 
holme eller udde eller torkats i luften på en s. k. piita, en hög lave, begravdes nu, barn döptes eller 
kristnades, brudpar vigdes och bröllop höllos, hjonelag stiftades mellan unga som ville förena sina 
öden för livet, inlagor till myndigheterna och andra skrivelser av olika slag skulle avfattas, varvid 
prästen och länsmannen vanligen fingo tjänstgöra såsom skrivare. ... Marknadssöndagen förflöt på 
vanligt sätt med högmässa, då på både svenska och lapska, nu som bekant endast på lapska, en lång 
nattvardsgång m. m. Alla samer, som hade kommit till marknaden gick, såsom de ännu göra, till natt-
varden den dagen. De, som måste stanna hemma i kåtan, kom i stället till första böndagen i mitten av 
mars, som var den andra lapphelgen. 

Åt dessa kyrkobesök skänkte silverkragarna och breda silverbeslagna bälten högtid och glans. 
(Jfr här fig. 5 b.) 0. P. Pettersson berättar från Fatmomakk: »En särskild tillfredsställelse hade 
lapska kvinnorna av att här på bönehusplatsen få uppträda i sina gammeldags ståtliga högtids-
kläder med därtill hörande dyrbara silverkragar och silverbälten. Dessa högtidsdräkter och 
prydnadssaker hade många av lapparna förvarade i sina lappbodar på kyrkoplatsen, där de voro 
väl förvarade från helg till helg, från år till år, ja till och med från släktled till släktled.»2  
Citatet belyser inte blott förkärleken för den gammeldags prakten utan även förvaringen av 
högtidsplaggen. Synbarligen kunde man under generationer använda sig av samma förråds-
bod, något som ytterligare torde ha skänkt de ärvda festprydnaderna en traditionsrik nimbus. 

1  Pirak, a. a., 1937, S. 138. 
2  Grundström, o. a. otryckta manuskript. 
8 ULMA: 1296, s. 379. Vilhelmina sn. 
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Emellertid föreligger i våra dagar en påtaglig skillnad mellan de sydligare lappmarkerna och 
de nordligare belägna med hänsyn till förekomsten av silverkragen. Redan von Dilbenl skriver 
1873 om bruket av silverkragen bl. a. följande: >>... de (silverkragarna) äro ännu icke ovanliga 
i Pite och Sorsele lappmarker, men betydligt minskade i Lule, bland hwars religiösa befolk-
ning de anses såsom bevis på fåfänglighet och der före icke tolereras ...» Grundström har vid 
min förfrågan om den lapska silverkragen nyttjades vid kyrkhelger i Jokkmokk, omtalat, att 
så vitt han visste, var plagget ur bruk där 1915. Men Grundström hade dock sett en dylik 
krage i Udtja, tillhörande familjen Teilus. 

Högtider inom familjen 
I. NAMNGIVNING. DOP. 

Familjelivets festligheter hos lapparna togo sin början med dopet och namngivningen. Det 
var nämligen sed hos samerna, att sedan prästen givit barnet kristet dop och namn, omdöpa 
det hemma inom den trängre familjekretsen, och då ge barnet ett lapskt namn, gärna ett namn 
som burits av en avliden förfader eller släkting.2  I lapparnas gamla religiösa föreställningar 
ingick nämligen den tron att de avlidna förfäderna önskade bli uppkallade i den nyfödde, en 
önskan som tillkännagavs av de avlidna bland annat genom drömmar till barnets mor, mormor 
eller någon annan nära anförvant. 3 Det är svårt erhålla några upplysningar eller närmare detaljer 
rörande lapparnas kristna och hedniska dopceremonier (fig. 1o7).4 På denna punkt tiga oftast 
källorna. Drake meddelar emellertid efter Nensen, att den faddergåva som förekom i samband 
med dopet i Kvikkjokk, Lule lappmark, benämnes för riggas eg. ring, »så kallas t. ex. om  
faddrar gåvo pengar i faddergåva» (Drake, a. a., 1918, S. 234). 

Grundström, som behandlat det lapska namnskicket, omtalar bland annat, att sedan barnet 
fötts skulle det döpas så snart som möjligt beroende främst på två orsaker. Den ena var, att 
svensk kyrkolag av år 1686 bestämde att alla till världen födda och levande barn skulle döpas 
senast åtta dagar efter födelsen. Dansk och norsk lag uppvisade liknande bestämmelser (Grund-
ström, o. a. a., s. 53 not i). Den andra orsaken till det snara dopet på lapskt område var, att det 
odöpta namnlösa barnet kunde bli bortbytt. De underjordiska uldat vilja åt barnet enligt lapsk 
folktro. 

Dopet borde helst äga rum innan modern kommit på fötter efter barnsbörden. Men sällan 
fanns någon präst till hands just då. I stället, skriver Grundström, var det brukligt att anlita 
enligt kyrkolagens medgivande en lekman (även kvinna), som kunde såsom det hette, »döpa 
rent». Detta dop skulle sedan bekräftas av prästen för att få gällande kraft. Vid det kristna 

Diiben, a. a., 1873, S. 159. 
2  Drake, a. a. 1918, s. 236. 
3  Grundström, Lapskt namnskick, 1950, s. 50-51. 
4  För uppgifter i äldre tid, se särsk. Reuterskiöld, a. a., 1910, S. 3, 22. Källskrifter till lapparnas mytologi. 
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dopet närvoro faddrarna. Dessa skänkte vanligen barnet en ren, ett silverföremål, pengar eller 
dylikt. 

Fadern uppger för prästen det namn, han ville att barnet skulle bära, gärna ett namn efter 
en avliden släkting. Emellertid ogillade prästerskapet rent lapska namn och även nordiska 
namn stammande från heden tid och gav barnet ett kristet namn. Vid hemkomsten kinkade 
oftast barnet och grät. Orsaken till detta var nu för lappen tydlig och klar, det var de avlidna 
som vredgades över att de icke blivit »uppkallade». Med hänsyn härtill måste de avlidna 
blidkas. Barnet omdöpes till ett lapskt namn, och det kristna dopet liksom tvättas bort under 
omdöpelseakten. Så långt Grundström. Av stort intresse i detta sammanhang är att metall-
eller silverföremålet spelade en mycket betydelsefull roll vid denna omdöpelseakt och verkade 
såsom en sorts magiskt medel mot förhäxelse. 

Jessen' och efter honom Grundström (a. a., 1950, S. 54) ha bl. a. visat på ordformen nabma 
(namma)-skiello, vilket ord skulle kunna översättas med »namngåva» eller »namnoffer». Där-
med menas, omtalar Grundström, en ring eller plåt eller annat föremål av mässing eller tenn, 
ett silverbälte eller ett bröstspänne av silver som lades i vattnet, när barnet omdöptes till ett 
nytt namn, och sedan fästes under barnets arm, om det var en gosse, och på bröstet, om det 
var en flicka, som »medel mot förhäxelse och ett försoningstecken». Jessen anför även, att den 
kvinna som förrättade dopet och gav barnet skiello gjorde det »til Beviis paa, at Barnet var 
befriet fra Christendommen» (Jessen i Leem, o. a. a., s. 36). 

Denna skiello-ceremoni föregicks emellertid av en annan liknande dopceremoni. När vattnet 
var värmt och upphällt i tråget, lade man däri tvenne björkkvistar, den ena i sin naturliga form 
på det sätt den vuxit, den andra böjdes samman till en ring. Därefter tilltalades barnet sålunda: 
»Du skal blive saa frugtbar, sund og sterk som den Birk, denne Qwist eller Green er tagen af.» 
Först därefter kastades en mässingsring eller ett annat stycke av mässing eller tenn i vattnet 
eller om man var förmögen ett silversmycke och detta metallföremål benämndes således 
nabma-skiello. Vid den senare dopceremonien uttalade den som vattenöste följande ord: »Her 
kaster jag Nabma Skiello i Vandet, til at lauge dig, blir du saa klingende och herlig som dette 
Messing eller Solv er» (Jessen, o. a. a., s. 36). 

Drake har understrukit, att här föreligga tvenne likvärdiga och liktydiga dopceremonier, 
som följde omedelbart efter varandra, nämligen björkring-riten och skiello-riten, båda ce-
remonier som avsågo att helga vattnet. Endast föremålen av olika material, som ansågos 
bringa magisk kraft åt vattnet, växla. Föremålen å ena sidan av trä och å andra sidan av silver 
visa hän på olika kulturepoker. Drake skriver, att björkring-riten torde vara äldre än skiello-
riten. Ty troligt är, fortsätter hon, att björkring-riten är ursprunglig hos samerna medan däre-
mot skiello-riten är ett lån från nordbor. Likaså framkastar Drake den förmodan, att skiello 
ursprungligen varit ringformad (Drake, a. a., 1918, s. 235). Ordet skiello, sjielle,' sjiella är för 
silverforskaren av stort intresse. Grundström visar, att ordet i Vefsen, Norge, kan ha betydel-
sen a) metall, smycke med vidhängande småprydnader som fästes på kläderna, b) föremål som 
hängdes i offerdjurets horn. I Vilhelmina betyder sjielle »någon mässingring eller några andra 

1  Leem, a. a., 1767, S. 35-36. 



HÖGTIDER INOM FAMILJEN 	 213 

smycken som offrades vid en stor sten på Marsfjället» (Grundström, a. a., 1950, s. 55 not 5). I 
samma not anför Grundström att enligt 0. P. Pettersson, Vilhelmina, betydde sjiele »en mäs-
singring, som lapparna lade i den dödes kista, såsom gåva eller offer åt den, som låg död i 
kistan». Manker har i sin nyligen utgivna bok »Lappmarksgravar»1 redovisat ett gravfynd 
från Oltoken, Umbyns lappby, Tärna socken, vari en mässingsring ingår. Ringen anses vara 
en gravgåva nedlagd åt den döde. Björkring-riten är med stor sannolikhet ursprunglig 
och, som Drake påpekat, förmodligen inhemsk, ty tanken bakom ritens utförande är hed-
nisk—magisk. Med skiello-föremålen av metall och i all synnerhet av arbetat silver in-
föres i riten ett nytt och möjligen senmedeltida inslag. Med tiden överföres, om jag tolkat saken 
rätt, ordet skiello på andra föremål av silvermetall, företrädesvis då sådana föremål som 
nyttjas i magiskt offrande syften (jfr sjeäl, sjele Lycksele, Sorsele) »ett litet silverlöv, som de 
bundo som prydnad, av vördnad för detta sällsamma djur (den dödade björnen), å dess hals 
eller fot» eller sjiele, sjiella i Röros, Frostviken och Arjepluog »bröllopsgåva av silver» (Grund-
ström, a. a., s. 55 not 5). 

Skiello-företeelsen återspeglar på ett markant sätt vilken magisk betydelse smycke-silvret 
kommer att få inom lapsk kultur och folktro, sannolikt beroende på att smyckeföremål av 
mässing och tenn som brukats före silvermetallen först tilldelats denna speciellt verksamma 
kraft. 

2. FRIERIET 

En av familjelivets glansfullaste festligheter var frieriet. Inom den lapska kulturkretsen följde 
frieriet en lagbunden ritual med ett beteendemönster, som skenbart kan förefalla såsom ett 
krasst köpslående, ett tillhandahållande av en vara för ett visst bestämt pris. Denna uppfattning 
om hos lapparna förekommande brudköp har ofta kommit till uttryck i litteraturen. Bland 
andra påpekar Lxstadius följande: »Det är bedrövligt med fjällapparnas äktenskap från början 
till slut. Hjärtat äger därvid nästan ingen röst. Frierierna ske helt annorlunda än hos svenskar 
i allmänhet av alla stånd och klasser, ...»2 

För att få en uppfattning om hur detta frieri tillgick, kan Rheen citeras (a. a., s. i 0—i i), som 
under rubriken »Om theras frijerij och des kostnat å bägge Sijdor» omtalar, att friaren kommer 
till de blivande svärföräldrarna medförandes »pourist wijn, det är Gudhi fredz wijn, eller dhet 
brendewijn han will hällssa sitt tillkommande Swährfolck medh». Det hörde till god ton att 
»spendera» dylikt brännvin för att överhuvud taget få komma till tals med bruden och hennes 
föräldrar. Detta frieri utsträcktes under ett, två, ja, tre år. Orsaken till detta är att söka i »att 
frijaren som begärar een Rijk Manss dotter måste gifwa Föräldrarna och närmaste af slächten 
een ähreskänck effter som han är Rijk och förmögen till, huilkett the kalla peck eller stycken». 
Rheen omtalar att ett »styckie» måste ha värdet av 2 marker silver vilket är samma som 6 lod, 
men en del peck måste ha ett värde av 20, 40, ja, 6o lod, vilka »styckien» friaren skall skänka 
brudens familj och närmaste släkt. »Och skall frijaren gifwa åth fadren i hedersgåfwa Ett 

Manker, Lappmarksgravar, 1961, s. 155. 
2  Lxstadius, a. a., i, 1928, s. 
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Sölfwerstoopp att dricka uthur, huilket är thet första styckie.» Fadern får ytterligare en kittel 
av koppar eller mässing, säng eller sängkläder. »Modrens stycken ähr först ett Sölfwer bälte, 
dhet andra een ährekledningh, som the kalla vo/pi; dhet tredie een krage som the hafwa om 
sin hals, alt medh sölfwer Mallior besatt, den dhe kalla kräcke, och desse ähro Fadrens och 
Modrens ähreskäncker: Sedan gifwer frijaren bröderne, Systrarne och the andre aff slächten 
Sölfwerskieder, sölfwerMallior och annat Sölfwer: Men hwar och een måste hafwa af frijaren 
sin hedersgåfwa, så frampt han skall blifwa sin brudh mächtigh.» 

Beskrivningen ger en utomordentlig inblick i förmögenhetsförhållandena hos en i 600-tals-
same och dennes strävan att ekonomiskt söka tillfredsställa en kräsen svärfader. Att detta 
handlande kan förefalla såsom ett köpslående är naturligt. 

Graan (a. a., s. 83), som för Pite lappmark skildrat samma frierised, tillfogar i en egenhändig 
randanmärkning: »En Vhrminnes Osedh att Rijka och fattiga måste kiöpa Hustrur af Förwan-
tema.» Lwstadius säger rent ut: »Allt bär stämpeln av en handel. De omtalade friargåvorna 
utgöra i själva verket köpesumman.» (Lxstadius, a. a., i, 1928, s. 184.) 

Erik Nordberg' har behandlat lapparnas brudköp och särskilt den därtill hörande rhuta-
seden företrädesvis hos Arjepluog-samerna. Vad som avses med ruta framgår av en not 
ingående i »En rimkrönika om lapparna från början av I700-talet», vilken fanns med bland 
Carl von Linnes efterlämnade papper numera tillhörande Linnean Society i London. Rim-
krönikan torde ha tillkommit mellan åren 1723-1732 och är sannolikt skriven av en i lapska 
språket kunnig person, troligtvis hemmahörande i Lule lappmark av rimkrönikans lapska ord 
att döma.2 Om Rhuta står bland annat följande antecknat (a. a., s. 13): 

Rhuta betyder egenteligen på lappska språket egendom af Silfwer till någon ömnighet, men warder 
dock aldramäst brukat at uti ett kort begrepp nämna the waror, hvar mäd lappen kiöper sig hustru af 
hennes föräldrar, så at han eij får hustru förrän han henne genom Rhuta sig tillhandlat hafwer, just 
så mycket som hennes föräldrar åstunda och then tillkommande hustrun är riker till, at hafwa mäd i 
hemfölgd ur sine föräldrars bo stundom I° a 15, äro föräldrarne rätt rike 20, 30 a 40 Pecki hwilket 
uttålkas på Swänske, Stycke, och räcknas sålunda. En Norsk rane eller Rya räknas för et Pecki eller 
Stycke en kiorttel för ett Stycke en Silfwerskied för ett st. en S. Rikzdaler för ett st. ett Silfwerbälte 
förgylt eller oförgylt ett st. ett Silfwerstop eller lång Remmare mäd sina fötter under och Löfbiälror 
ikring för ett st: 6 par Silfwer Maljor förgylte eller oförgylte för ett stycke NB: Se härnedan före /itt. i 
anmärkningen öfwer Maljor, En Ny klädeskiortel för et stycke en braf kiörren för ett st: NB: En kiör-
ren kostar 4 a 5 Rikzdaler men en Lass Ren allenast en Rikzdaler dock är at märka at de gifwa 2 eller 
flera st. af et slag af ofwan tecknade Pärsedlar på thet the den åstundande Summan kunna fullgiöra, 
denna Rhuta är så oumgängelig ibland Lapparne at ho dän eij kan ärlägga må eij häller wänta blifwa 
gift. 

Nordberg har såsom den förste med hjälp av tingsrättsprotokoll från 1700-talets Arjepluog 
visat på det viktiga faktum att »ruta» enligt oskriven lag inom samernas krets var ämnad att 
återgå till givaren såvida inte något som svarade mot »ruta» redan tidigare lämnats i gengäld. 

1  Nordberg, a. a., 1948,2. 1-33. 
2  En rimkrönika om lapparna, s. 3. 
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Fig. 167. En ostfrisisk kvinnodräkt från 1500-
talet. (Ur Ostfriesische Volks- und Rittertrachten 
um 1500, Emden, 1883). 

Då »ruta» ej återgick och saken ej gjordes upp i godo drogs det hela inför domstol. Med hänsyn 
härtill, menar Nordberg, är det föga troligt att »ruta» representerar ett brudpris, snarare då en 
ren gåvoutväxling (Nordberg, a. a., 1948, S. 32). 

Många forskare ,ha sysslat med lapparnas s. k. brudköp.1 För min del vill jag vid ett senare 
tillfälle ta upp denna etnologiskt intressanta fråga och nu endast framföra som min åsikt, att 
ruta-seden snarare har karaktären av ett ärofullt köp, ja, en ren ärebetygelse än ett rent 
affärsmässigt köpslående. 

3. BRULoPsFIRANDET 

Ett ofta förekommande inslag i marknadslivet var firandet av bröllop. Därvidlag spelade 
det lapska dräktsilvret en betydelsefull roll som dekorativt element. Graan skildrar målande 
klädseln hos ett brudpar från Lule lappmark: 

1  Tornwus, a. a., s. 43; Solem, Lappiske rettsstudier, 1933; Högström, a. a., 1747, S. 131; Collinder, Att få 
korgen, 1960, S. 318 f. 
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När the nu skole förfoga sigh i kyrckian, kläder brudhgummen sigh i sine bäste kläder, hafwan-
des ett sölfwer bälte kringh om sigh: Sammaledes bruden, huilken först rijfwer sitt fletha bandh 
uthur sitt håår, thet af vii ähr wäfwit och medh teentrådh besatt, huilket fläte bandh, hon gifwer 
een pijga af sin slächt eller wänner, sedan uthbårstar hon sitt håår, och kläder på sigh sine bäste klä-
der, och sätter på sitt hufwudh ett Sölfwer bälte eller tu, huilka hon brukar för krantz eller Crona, 
fram i bröstet hafwer hon een hoopp Sölfwer mallior dubbelt eller tree dubbelt, eller effter som hon 
är Rijk och förmögen till, sammaledes och ett Sölfwer bälte kringh om sigh, doch will ingen brudh 
begära någon brudhskrudh af een annan, uthan the bruka thet Sölfwer till sådan brudhskrudh, som 
them gifwit eller länt warder af theras föräldrar, eller närmaste slächt och förwanter. (Graan, a. a., 
S. 29-30.) 

SOM komplement till denna 600-talsbeskrivning av dräktsilvret kan anföras en uppteck-
ning från i800-talets Fatmomakk. Samekvinnan Kristina Magdalena Tomasson, Råberg, 
Vilhelmina sn, f. 1858, berättar: 

Jag kläddes till brud på äkta lapskt sätt. På huvudet hade jag en stor krona. En stor silverkrage 
hade jag, som gick runt halsen och långt ned på ryggen bak samt ända ned till midjan fram. Runt 
midjan hade jag ett brett silverbälte. Det pinglade mycket då jag rörde mig.' 

Av dessa två citat att döma uppvisar brudklädseln på centrallapskt och sydlapskt område 
under närmare 200 år i stort sett inga förändringar frånsett brudkronan, som tillkommit i senare 
tid. Den lapska kronans utseende har växlat under århundradenas lopp. I 600-talets bröllops-
krona motsvarade ej vad vi nu mena med bröllopskrona. Tidigare nyttjades ett eller t. o. m. 
två silverbeslagna bälten som anbringades runt huvudet, som framgår av Graans beskrivning. 
Att samekvinnan förr använde bältet på detta sätt är utomordentligt intressant, ty det är inte 
helt otänkbart att vi här möta en återspegling av en på västnordiskt område förr förekommande 
huvudprydnad, s. k. huvudlad, vilket består av ett band ca 30 cm långt och 4 cm brett. På detta 
band äro små fyrsidiga bältesbeslag av förgyllt silver fastsydda. Dylika förekomma bl. a. i norskt 
museimaterial (Norsk Folkemuseum, Oslo). 

Ordet lad går tillbaka på det norröna hlac pyntebaand'. Fritzner2  anför om gualaa n. »Guld-
baand, Baand hvori der er indvirket Guld eller som er prydet dermed og som brugtes a) tu l Besxt-
ning (blinaör) paa Klxder ... b) tu l at binde om Hovedet eller Panden ... c) tu l derxned at pryde 
Hestens Fax.» Även på frisiskt område brukades i den senmedeltida dräkten långa prydnads-
band vilka täckts med fyrsidiga beslag av ädel metall. Banden anbringades på klädnadens 
axelparti och täckte plagget remsvis ända ned till kjortelfållen. På huvudet bars likaså ett 
metallprytt band s. k. pael3  (fig. 167). När den lapska samebruden på i 600-talet pryder sitt 
huvud med ett bältesband, beslaget med fyrsidiga plattor, bär hon sannolikt vidare en norrön 
och ytterst västeuropeisk modetradition. Emellertid bortfaller ur lapsk högtidsdräkt sedvänjan 
att bära silverbälten såsom huvudprydnad och denna ersättes istället av en brudkrona i vår 
bemärkelse. Fig. 5o återger en lapsk brudkrona härstammande från Karesuando. Stommen 
utgöres av fyra korslagda näverremsor, vilka överklätts med rött kläde och runt om pannbandet 

1  ULMA: 36317, s. 4-5, Vilhelmina sn. 
2  Fritzner, a. a., 1, 3954, s. 662. 
3  Ostfriesische Volks- und Rittertrachten um 1500, Emden, 1893. 
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har en vit spets fastsytts. På kronan har sjutton förgyllda silversmycken anbringats bland vilka 
vi återfinna S-maljorna. 

I detta sammanhang vill jag även fästa uppmärksamheten vid en beskrivning av ett lapskt 
brudpars klädsel, nedtecknad år 1851 av den kände kostnären Johan Fredrik Höckert. Denne 
företog sommaren 1850 en resa till nordligaste Sverige för att studera lappländskt folkliv och 
lappländsk natur. Det studiematerial som därvid insamlades blev sedan utgångspunkten för 
hans monumentala kompositioner med motiv från denna del av landet. Aron Boreliusl har 
förtjänsten av att ha dragit fram i ljuset ett relativt okänt opus, som sannolikt är författat av 
Höckert, publicerat i kalendern Svea för 1851, vari skildras ett bröllop från Arjepluog. »Bref 
från en vandrande artist», som denna artikel rubriceras, saknar författarsignatur men har av 
författaren — konstnären Höckert — i stället illustrerats med bilden som återges på fig. 83. 
Höckert beskriver brudklädseln med följande ord:2  

Håret, som qvinnorna annars bära i två flätor, sammanbundna på ryggen med ett band, utstofferadt 
med perlor, måste ovillkorligen vid denna högtid läggas i lockar och på hufvudet fästes en kolossal 
pjes, som skall föreställa krona, sammansatt af 'guldpapper' samt blommor och blad af rödt, gult och 
grönt papper. Dessa kronor äro gamla och tyckes mig stamma från Rococo-tiden. Silfverkronor brukas 
ock, der dylika finnas, men någon sådan såg jag ej. ... Det breda bälte, som du ser de båda älskande 
bära, är den vackraste af deras prydnader och till sin form rent byzantinsk, sjelfva bältet består af 
läder, öfverdraget med rödt kläde och derpå äro påsydde quadrater af pressadt silfver i de vackraste 
gamla mönster. Endast vid mycket högtidliga tillfällen bäras dessa bälten, såsom vid bröllop och natt-
vardsgång. Den delen af bältet, som ej omgjordar lifvet, är prydt med mindre silfverornamenter. De 
flesta af dessa bälten hafva gått i arf; men annars beställa de nya af guldsmederna i Piteå eller Skellefteå 
på den ena marknaden och få dem så färdiga på marknaden året derpå. De lemna då alltid ett bälte som 
prof, så att några moderniseringar inte må ega rum. En brud i all sin ståt kan, utom hennes personliga 
värde, i rent penningevärde uppskattas till 300 R:dr. 

I våra dagar komma alltjämt silverkragen och bältet till användning vid bröllop, fastän 
blott inom de sydligare delarna av svenska Lappland, där dylika kragar och bälten ännu gå i 
arv inom vissa samesläkter. Det är, så vitt jag vet, alls inte brukligt, att samerna i våra dagar 
införskaffa nya silverkragsprydnader och sålunda åstadkomma nya kragar. Däremot är det 
känts att samerna fortfarande i våra dagar nybeställa bältesbeslag av typ tre-torns-motivet och 
på så sätt kunna utöka sitt förråd av ärvda bältesbeslag som kommit dem till handa, exempelvis 
vid en arvsfördelning. 

4. BEGRAVNING 

Om silverföremål som nyttjats i samband med begravning ha inte många uppgifter stått att 
få. Hos Grundström lämnas (efter 0. P. Pettersson, Vilhelmina) följande upplysningar: 

1  Borelius, Johan Fredrik Höckert, 1927, s. 112. 
2  [Höckert?], Bref från en vandrande artist, 1850, S. 103-104, pl. mot s. 102. 
3  Dylika bältebeslag finnas att köpa hos guldsmed Fritz Olsson, Luleå. Förf. har dylika i sin ägo, vilka äro till-

verkade år 1948. 
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»sjiele — en mässingring, som lapparna lade i den dödes kista, såsom gåva eller offer åt den, 
som låg död i kistan».' (Jfr här Manker, a. a., 1961, s. 155.) 

En annan sagesman från Vilhelmina sn anför följande: 
»Farmor hade också varit med, när de begrovo hennes kamrat. De hade klätt på henne silver-

kragen och sedan lindat in henne i näver samt lagt henne i en ackja. De ställde sedan upp ackjan, 
så att alla närvarande skulle se henne, sedan lade de ned henne i graven.»2 (Jfr fig. 107 b.) 

Slutligen kan anföras efter Högström, att i Asele lappmark lade lapparna i likkistan under-
stundom ned tobak, en yxa, några torra stickor samt eldsaker. 

Att föremål av silver nedlades i kistan omtalar inte Högström.3 

5. GÄSTNING 

Samernas gästfrihet är väl känd. Det tillhörde god takt och ton att den som gästade en kåta, 
han må ha varit känd eller okänd, undfägnades på bästa tänkbara sätt. Mottagandet fick 
gärna en ceremoniös prägel. 

Den franske forskningsresanden Paul B. du Chaillu, som åren 1871-78 reste i norra Skan-
dinavien, berättar om det mottagande, som mötte honom i en kåta i Muoniovaara:4 

»Mottagandet är alltid ceremoniöst. Venstra sidan af kåtan lemnades åt oss såsom gäster, 
medan familjen och hundarne sutto hoppackade på hudar. Sedan den sedvanliga helsningen 
försiggått, blefvo lapparne småningom sällskapliga. Ett kärl med snö sattes öfver elden och då 
snön smält, häldes vattnet i en kaffepanna, hvarefter kaffe maldes och kokades; till dess klarande 
användes ett stycke torkadt fiskskinn. Till formen rundade silfverskedar med vridna skaft 
lemnades åt gästerna.» 

Beskrivningen av ovanstående silversked, »rundade silfverskedar med vridna skaft», talar 
för att fransmannen avsåg en skedtyp motsvarande den på fig. 147 a, b. 

Förutom silverskedarna nyttjades även dryckeskärl av silver då man särskilt ville hedra en 
gäst. Samen Lars Teilus från Udtja har berättat, att kåsan av silver »användes när det var litet 
högtidligt, ej bara vid bröllop, utan när det kom främmande och man bjöd på en sup».3  

Sammanfattningsvis kunna vi konstatera, att dräktprydnader, dryckeskärl och skedar av 
silver företrädesvis nyttjades uti högtidliga sammanhang. Silvret gav glans och festivitas åt 
samvaron och skänkte samtidigt dess ägare ett större socialt anseende. 

1  Grundström, a. a., 1950, s. 55. 
2  ULMA: 10791, s. 8, Vilhelmina sn. Denna uppteckning är ensamstående, så vitt vetes. Ruong och Grund-

ström ha meddelat, att de ej känna till något liknande från övriga svenska lappmarker. 
3  Högström, a. a., 1747, s. 207. 
4  Du Chauillu, Midnattssolens land, 2, 1883, S. 90-91. 
5  Denna uppteckning har delgetts mig av fil. dr Harald Grundström. 



KAPITEL V 

Silvret som värdemätare och kapitalplacering 

Det nedgrävda silvret i sägen- och traditionsmaterial 

Innan penningväsendet och guldmyntfoten allmänt vunno insteg representerade natura-
produkterna såväl det på hög samlade kapitalet som det gängse betalningsmedlet. 

Hos lapparna har kapitalbildningen och betalningsmedlen länge bevarat en särdeles 
ålderdomlig karaktär. Under vikingatid och medeltidl torde deras samlade kapital ha utgjorts 
av det överskott som pälsdjursjakten och havsfångsten gav. Redan Ottar anför en viktig kapi-
talskapande faktor hos lapparna nämligen lockrenarna »vilka äro ganska dyrbara för lapparna 
emedan de med dem fånga vildrenar».2  Vildrenen gav i sin tur lappen förutom kött även ren-
skinn, en på nordskandinaviskt och borealt område synnerligen attraktiv handelsvara. Natura-
kapitalet, de dyrbara ädelskinnen, såsom svart korsräv, järv, mård, hermelin, gråverk etc., 
representerade lapparnas varupenningar, värdören, i deras byteshandel. Olaus Magnus har 
märkt att »på dyrbara pälsverk finnes där riklig tillgång, men dessa erhållas lättare på varu-
bytets väg än för penningar». 3  Samme författare visar också, huru den stumma byteshandeln 
florerade i norr. »Men som de själfva (lapparna) ej äro i besittning af all lifvets nödtorft, utan 
behöfva andras bistånd och materiella hjälpmedel för att vinna sin utkomst, så drifva de 
handel, dock utan penningar, endast med användande af ett godt och ärligt byte på grundvalen 
af ömsesidig öfverenskommelse, som kommer till stånd utan allt ordande, detta på grund däraf 
... att de hafva ett särskildt språk, föga kändt af öfriga grannfolk.».5 

Denna av Olaus Magnus beskrivna stumma byteshandel beroende på bristande språkkänne-
dom hos de handlande parterna återspeglar i själva verket den ursprungligaste form av han-
delskontakt som i varubytets begynnelse torde ha förekommit mellan de flesta folk. Intressant 
är att vi på grund av speciella — bl. a. geografiska och språkliga — omständigheter kunna 
möta denna företeelse inom vårt lands gränser ännu på I500-talet. 

I den stumma byteshandeln erbjöds såsom likvid alltid varor å ömse sidor. 5  Köparen pekade 
på vad han ville ha, då språket inte kunde förstås,:och motparten gjorde klart för köparen huru 

1  Jfr här Kap. VI Ekonomisk—historiska bakgrunden .... 
2  A. S. C. Ross, The Terfumas and Beormas of Othere, 2940, s. 21 samt översatta utdrag av Alfreds text som 

finnas hos Wiklund, Om kvänema och deras nationalitet, 2896, S. 105 IT. 
8  Olaus Magnus, a. a., Bd 2, 1909, S. 177. 
4  Olaus Magnus, a. a., Bd 1, 1909, s. 180-181. 
5  På'hlman, Marknader och marknadsliv, 2957, 5. 9-14; Mankar, Från »stum handel» till marknadsliv, 1955, 

S. 14.-16. 
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mycket han kunde erbjuda av den åstundade varan. Så vidtog ackorderandet till dess man var 
överens. 

De varor som lapparna erhöllo i gengäld för de utbytta skinnen voro bl. a. kläde, smör, 
mjöl, salt, kittlar av järn och mässing. Enär de lapska skinnvarorna hade värdöres karaktär är 
det av intresse att notera, att Lindahl-öhrling i Lexicon Lapponicum har det från finskan 
lånade ordet raka i betydelsen pengar; men ordets egentliga betydelse är djurskinn.' von Dtiben 
har påpekat, att lapska ordet drre = ekorrskinn »betyder en styfver, förmodligen emedan detta 
en gång var dess värde».2 

Under medeltiden och nyare tidens början synes inom lapsk kulturkrets den dominerande 
kapitalbildande faktorn ha vilat på pälsdjursjakten. Med i 600- och I700-talen inträder en 
markant förändring i lapparnas näringsliv. Räkenskaper och skattelängder från denna tid visa 
att lapparnas reella kapital nu utgöres av renhjorden och dess produkter.3 I lappmarkshandeln 
förekomma under denna tid rikligt med renhudar, renost, pälsar och skor av renskinn. Med 
andra ord förmärkes på grund av den lapska varuomsättningens förändrade karaktär en stigande 
kurva inom renskötseln. Rendriften, baserad på den välskötta och ständigt sig förökande 
hjorden, blir av stor ekonomisk betydelse för hela det lapska folket. Linne anmärker 1732 
koncist och träffande, att »lapparnas egendom består in multitudine Rangiferorum, vilken har 
stor renmakt ut vocant». De fattigaste äga so å 100 renar, de mycket rika I 000.4  Att äga ren-
makt är ännu i våra dagar ett allmänt talesätt vad det gäller en renskötande sames ekonomiska 
ställning; den representerar det egentliga omfånget av hans reella kapital. 

Högström har även noterat beträffande lapparnas värdefullare lösöre att deras övriga egen-
dom består av husgerådssaker, som tält, grytor, kittlar av mässing och koppar, ranor och andra 
sängkläder, ävenså av vackra och granna körredskap, yxor, båtar och fiskeredskap. Likaså 
räknar Högström högtidskläderna till lapparnas dyrbaraste egendom, och framför allt höra hit 
»de stycken, som de skaffa sig af sölfwer, nämligen bälten, maljor, ringar, etc. ...»5  

Högström vidrör här en ur etnologisk synpunkt utomordentligt intressant företeelse inom 
lapsk kulturkrets, nämligen den att omsätta det överskjutande kapitalet i föremål av gediget 
silver. 

Företeelsen att placera kapitalöverskottet i silverföremål är ej okänd i övriga Norden. Under 
medeltiden var det allmänt också i övriga Norden att placera överskjutande kapital i silverföremål. 
Då gavs ej möjlighet för gemene man att göra investering i värdepapper, jordagods etc. I stället 
lade man ned en del av sin förmögenhet i arbetat silver,6 en vara som var av gedigen, oförstör-
bar metall, under orosår nedgrävd,7 men vars värde var oföränderligt. Den tyske köpmannen 
Samuel Kiechel8 har från sina vidsträckta resor i Europa och i Norden nedtecknat intressanta 

Lindahl-öhrling, a. a., 178o, s. 368. 
2  Diiben, a. a., 1873, s. 311. Se Lindahl-Öhrling, a. a., s. 578. Atet årrats — allenast en styfver. 
3  Jfr här kap. VI, vars uppgifter om handel och varusortiment baseras på material från KA. 
4 

 
Linné, a. a., 1960, s. 46. 

6  Högström, a. a., 1747, 5. 93. 
8  Florin, a. a. ,1938, s. 220 if. 
7  Jfr af Ugglas, a. a., 1938, s. 229  if. 
8  Kiechel, Resa i Sverige 1586, 1892, s. 346. 
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iakttagelser om folklivet sådant han lärde känna det i olika länder. 1586 företog han en resa 
genom Sverige och skriver om förhållanden i Sörmland bl. a. följande: »Och hvad förmögna 
och ansedda bönder beträffar, skola många äga femtio, flere eller färre, tunga silfverskedar, som 
de akta för sin skatt. Jag förmodar, att de icke, om de få penningar, tro sig mäktiga att sköta 
desamma. Om de fått in penningar, som de kunna undvara, låta de göra sig en silfversked, icke 
till köps utan så tung, att han väger omkring tre eller fyra riksdaler. Och det har mig berättats, 
att före kriget, då folket varit mycket förmögnare och bönderna stundom haft del i bergverken, 
funnos de, som ägt en half tunna full med silfverskedar, ... ehuru kriget tämligen smält det 
tillsammans för dem.» 

Dessa silverföremål blevo en lämplig kapitalplacering samtidigt som de voro lättillgänglig 
högtidslyx. Därtill kom att de fyllde en viktig social funktion. Dräktprydnader och silver-
skedar skänkte nämligen sin ägare ett större socialt anseende inom den egna kretsen. 

Kapitalplacering i silver möter oss hos lapparna ännu så sent som på 1700-talets mitt. Hög-
ström konstaterar: »den rikedomen, som består blott uti Renar, är, som all annan, mycken 
wanskelighet underkastad ... Så äro ock många Lappar, som äro egare af några hundrade lod 
sölfwer, dem de söka at ega uti bälten, ringar, maljor, kosor, stop och skedar, etc. Dock alt 
detta så gjordt, at der sitta ringar och löfwerk på alla ändar och omkring, at det skramlar, samt 
mäst förgylda. Alt detta bruka de mycket uti giftermål och annan handel sins emellan, för 
hwilken orsak de mäste Lappar äro försedde med lodwigt.» (Högström, a. a., 1747, s. 89-91.) 

Det arbetade silvret köptes och såldes sålunda efter vikt. Metallen silver blev den allena-
rådande värdemätaren. En viss mängd vägt silver svarade mot en viss myntenhet. Rheen skri-
ver, att uti sin handel, bruka lapparna, en fastställd markegångstaxal »alt godz werderas i 
lodhtaall och Richzdalr: ty lapparna achta inga andra peningar än som Richzdalr: den the 
Rächna för 2. lodh, så at hoos them är lijka een Richzdalr: eller 2. lodh Sölfwer, hwar effter 
bådhe borgerna och lapparna werdera sitt godz således ...» Rheen ger exempel på att »i. kanna 
brendwijn» värderas till »i RDr: eller i. Lodh Sölf:r», »1:Mudd» värderas till »3. RDr: eller 6. 
Lodh Sölf:r». 

En affärstransaktion i dåtidens Lappmarker krävde således oundgängligen våg och lod-
vikter. 

Att samerna omsatte stora summor i lappmarknadshandeln och förstodo att köpslå så, att de 
erhöllo en kraftig vinstmarginal talar nedanstående för. Högström skriver, att huru stort deras 
kapital brukar vara, det kan man ej gärna få veta så länge de leva, emedan de veta det knappt 
själva. Men då det efter deras död »kommit til bytnings, wet man Lappar, som, utom 3000 
Renar, lemnat sina arfwingar i redbart sölfwer och hwita pengar så mycket, som par karlar 
med plats mägtat framskaffa.»2 

Ännu under i 800-talet fortlever denna medeltida form av kapitalplacering hos samerna. 
0. P. Pettersson, kännare av Vilhelmina och Åsele lappmarker, har med följande uppteckning 
verifierat detta: »När Snor-Anta var nere i landet, sålde han ett stort antal renar. För de 

Rheen, a. a., S. 58-59. 
2  Högström, a. a., 2747, S. 91. 
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penningar han erhöll för dessa tillbytte han sig silverblankar (4 riksdaler specie silvermynt), 
silverlöv, skedar, kosor och bägare ...»1 

Lapparna ha således länge stannat vid denna speciella investeringsform, längre och mer 
ensidigt än nordbor. 

Detta torde bero på lapparnas särartade levnadsomständigheter, ty flyttningen förde med 
sig en naturlig begränsning av de tillhörigheter, som man fraktade med sig. Endast det för uppe-
hället nödvändigaste kunde medföras under rajdens flyttning. 

Silverföremålen uppfyllde alla de krav, som lapparna måste ställa på ett på hög samlat 
kapital. Det skulle vara lättransportabelt, ha bestående värde och vara oförstörbart. Att före-
målen samtidigt tjänade en social funktion — så som glansfulla och kostbara prydnader i fest-
livet — var ytterligare en fördel. 

Klein2 har visat hur betydelsefullt det arbetade silvrets delbarhet med hela och halva lod 
var, innan penninghushållningen vann fotfäste hos lapparna. Det framgår, att av Nordiska 
museets lapska silverskedar från I700-talet och tidigare är större parten delbar med hela och 
halva lod. Detta gäller ännu under i 800-talets förra hälft, men senare äro exempelvis av 20 

skedar endast sex delbara med hela och halva lod, de övriga med mindre delar av lod, och 
tillägger Klein: »De flesta av dessa senare härstamma från 186o-7o och 8o-talen då viktsyn-
punkten säkerligen, i och med den framåtskridande penninghushållningen hos lapparna, 
börjar förlora sin betydelse» (Klein, o. a. a., s. 70). 

Då penninghushållningen börjar få fotfäste hos lapparna, finner man att det är av vikt att en 
viss bestämd sorts myntenhet införes hos dem. En förklaring till detta krav från lappar-
nas sida ges av Högström: »Men nu mera hafwa ock reda pengar kommit öfwer alt i bruk, 
dem de mäst wilja hafwa uti Holländska Riksdalrar, förnämligast derföre, at det Norrska 
folket, med hwilka de om sommaren handla, wilja ej taga andra pengar utaf dem. Fördenskull 
äro inga pengar hos dem i högre wärde. Ty de större och mindre sölfwermynten af wåra 
Swenska pengar taga de wäl emot, besynnerligen dubbla Caroliner, äfwen ock enkla; men 
derunder blott så mycket de behöfwa på denna sidan at handla och betala skatten med. Koppar-
pengar wilja de alldeles intet weta utaf, ej eller Ducater.» (Högström, a. a., 1747, s. 91.) Fjäll-
samerna, som bodde nära norska gränsen, voro redan vid denna tid väl förfarna i respektive 
länders växelkurs och de förvärvade således ej mer svenska växelmynt än de behövde för 
handelns skull och skattens utgörande. 

Lapparnas misstänksamhet mot mynt av oäkta metall och framför allt mot papperspengar 
är väl känd. (Drake, a. a., 1918, s. 217.) 

Bruksherren till Kengisverken på 1760-talet, Abraham Steinholtz, vittnar om de svårig-
heter, som kunde uppstå ifråga om utbetalning till lapparna i deras egenskap av löntagare. 
Han hade det brydsamt med att få upp reda penningar till bruken, såsom plåtmynt och skilje-
mynt. Då Steinholtz ville betala allmogen och arbetarna med bancosedlar, vägrade de att ta 
emot dem. Arbetarna hade skäl därtill, ty bönderna behöllo hellre sina produkter än att avstå 

1  ULMA: 1296, 8.349, Vilhelmina sn. 
2  Klein, a. a., 1922, s. 65-88. 
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dem för pappersmynt, som de icke litade på. Och lapparna krävde alltid betalning i silver, 
helst speciemynt »det de efter sin gamla och elaka vana icke högre vilja sig beräkna än riksdal-
rarne till sex eller högst åtta dr kmt, som vid denna tiden faller odrägeligit att låta»). 

Zetterstedt, som under sina resor i norr vid i 800-talets början genomkorsade Lappmarkerna, 
gör följande filosofiska reflexion apropå samernas förkärlek för »Specie riksdalrar.»2  »Hvem har 
icke blifwit warse hwad inflytande och hwad bewekelse till benägenhet och wälwilja, som Specie 
Riksdalrar öfwerallt hafwa på menniskors sinnen? Äfwen i denna wrå af Riket har detta mynt 
icke förlorat sin mäktiga trollkraft. ... Men en gång kommen i Lappens hand, torde den böra 
anses såsom alltid förswunnen ur allmänna rörelsen.» 

Zetterstedt noterar vidare därom: »Lapparne nämligen bruka att nedgräfwa sina pen-
ningar, sitt silfwer och sina kopparkärl uti jorden, och som de merendels dölja stället både för 
hustru och barn, så händer icke sällan, att wid Lappens dödsfall alltsammans går för-
loradt.» 

Att nedgräva familjesilvret på en hemlig plats endast känd av husfadern har varit en allmänt 
förekommande sedvänja hos samerna. Rheen har i detalj beskrivit tillvägagångssättet: »The 
Lappar, som af peningar och Sölfwer ähro förmögne, förwara thet neder i jorden, thet the kalla 
Roggai eller groop, huilket Skier sålunda, Lapperna tagha een Stoor koppar eller Messingz-
kiettill, then sättia the neder i jorden, ock i honom läggia the ett Skrijn eller kista medh låås 
före, hwar uthi peningar och Sölfwer förwares, ther ofwan på läggia the brädher, och öfwer-
täckia så medh jordh, torf och Mossa, på dhet ingen må märckia hwarest the hafwa bem:". 
groopar eller giömmor. Händer och så ofta, at hustron och barnen icke weeta hwarest Lappen 
hafwer sin groopp, hwarföre dhe och aldrigh igenfinna samma Rum och ställe, om Lappen 
skulle i hastigheet igenom döden afgåå.» (Rheen, a. a., s. 16.) 

I I700-tals manuskript omtalas följande om lapparnas sedvänja at gömma sitt silver: 
»Sölv eller pengar ... mest species ... har de ... giemt ... paa visse steder i klipperne eller skovene 
hist og her som slet ingen anden veed av ... mangen gang ikke deres egne koner eller börn 
Der findes dem, som i fieldene nedgraver deres rigdom, bestaaende af store og smaae sölf-
begere, sölfskeder, ringe, sölf-belter, rare specier ...» (Drake, a. a., 1918, s. 217.) 

Även Högström noterar denna lapparnas sedvänja att gräva ned silvret. »Det har jag märkt, at 
en del af de rika Lappar pläga wäl gömma i jorden sit sölfwer och pengar ... Men de ställen, 
hwarest de eljest hafwa sin egendom nedgrafwen, pläga en del årligen på en wiss dag besöka, 
då de lägga ock dit de pengar, som de det året kunnat samla; pläga ock undertiden med det 
samma byta om ställen för bättre säkerhet.» (Högström, a. a., 1747, s. 92.) Att dylika gömmor 
kunde innehålla avsevärda summor omvittna Arendt Jostings räkenskaper för den 22 mars i 600 
genom den uppbörd som gjordes på Inga Oriwans i Tinguara ägodelar. Allt silver, som an-
tecknades värderades till summa 325 lod (!). Men ytterligare silver framkom, »uti en Tenkanna 
som upgrofs af iorden» funnos femtio skedar värderade till »126 3/4 lodh>>. Innehav av ett så 

1  P. Norberg, Forna tiders järnbruk i Norr- och Västerbotten, 1958, S. 59-60. 
2  Zetterstedt, Resa genom Sweriges och Norriges lappmarker, förrättad år an, i, 1822, S. 214-216; Se även 

Graan, a. a., s. 49. 
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stort antal skedar på dylik plats talar mer för dem såsom kapitalplacering än enbart avsedda 
att fylla ett hushållstekniskt ändamål.' 

Man kan tillspetsat säga, att silvret är lapparnas banktillgodohavande, och bankfacket är 
den i jorden på hemlig plats nedgrävda mässings- eller kopparkitteln. 

Orsaken till att samerna på detta r, sätt förvarade sitt silverkapital tror Högström vara 
svårigheten att kunna transportera dessa dyrbarheter under flyttningen, varvid lappen ej 
heller kunde vara säker för sitt liv med en dylik förmögenhet med i bagaget. Måhända ville 
lappen, funderar Högström, även hjälpa sig fram med silverrikedomen efter döden, men det 
»kan jag ej wist säga» (Högström, o. a. a., s. 92). Ett annat sätt att förvara silvret under renhjor-
dens flyttning var att be prästen i församlingen att få lägga silvret i kyrkokistorna (Högström 
a. a., S. 93). 

I Lule lappmark förekom det, att lapparna förvarade sitt silver i kistor hos nybyggarna, 
uppger Drake enligt ett meddelande från en sagesman, komminister Björkman i Kvikkjokk 
f. 1795 (Drake, o. a. a., s. 217).2  

Prästerna voro förståeligt nog, bl. a. på grund av risk för stöld, ej gärna villiga att förvara 
dylika silverförmögenheter under kyrkans tak, i varje fall inte hela förrådet av lappens silver, 
skriver Zetterstedt. Denne omtalar även, att han såg hos prästen Palmgren i Jukkasjärvi en 
betydlig samling av sådana anförtrodda silverpjäser. »De mesta af dessa piecer bestodo i 
Lapparnes så kallade Kosor eller små skålar, som de nyttja till supkärl wid gästabud och 
högtidliga tillfällen. ... De likna en liten skål eller bulle, med twenne horisontalt utstående 
öron, uti hwilka oftast hänga en myckenhet knappar, kedjor och skrammel i proportion efter 
kosans storlek. Några äro ock inuti förgyllda. Gångbart silfwermynt lemna lapparne icke 
gerna ifrån sig.» (Zetterstedt, a. a., i, 182i, s. 216.) 

Det hemligen nedgrävda familjesilvret, vars gömställe blott husfadern kände till har, då 
fadern hastigt förolyckats exempelvis under en fjällstorm eller vid övergången av en strid vår-
flod, åstadkommit svåra ekonomiska tragedier för familjemedlemmarna. Många vittnesbörd 
finnas i den lappologiska litteraturen därom. Jag vill anföra två skildringar, som belysa huru 
starkt rotad sedvänjan att nedgräva familjesilvret har varit inom lapsk kulturkrets och huru 
berättelser därom alltjämt leva kvar i lapsk tradition och folktro. 

»Kyrkoherden Palmgren*, skriver Zetterstedt, »berättade mig, att en af de rikaste Lapparne 
i Jukkasjärwi, som blef nu sistledne winter ihjelfrusen på Norska fjällryggen, kort före sin död 
upptäckt för sin son, hwilken war med honom, att han i ett wisst fjäll hade nedlagt en ofantlig 
myckenhet silfwer. Men gossen, som blott några dagar öfwerlefde fadren, war, då han omsider 
träffades halfdöd af några personer, ur stånd att bestämma både antalet af silfwerpiecerna, 
och säkra stället i det kanske flera mil stora fjället, der skatten blifwit nedgrafwen. Hittills har 
man förgäwes letat derefer, och den aflidnes enka, lika okunnig om stället, som de öfriga, har 

KA: Norrlands handlingar. Norrlands lappmarker, t600: 6. 
2  Även F. W. von Schubert antecknar i sin Resa genom Sverige, Norrige, Lappland..., z, 1825, S. 308, att 

lapparna förvara det lilla de äga av silver o. d. si små aflånga, jernbeslagna skrin, dem de anförtro åt presten, 
kronfogden eller kyrkans. 
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endast erhållit det silfwer, som Lappen med hennes wettskap nedgräft i en annan skatt-
kammare.» (Zetterstedt, o. a. a., s. 215.) 

Detta citat redogör för .en faktisk företeelse som har ägt rum ännu på 180o-talets början i 
Jukkasjärvi-trakten. I vårt århundrade torde seden ej längre leva kvar. Numera placeras det 
överskjutande kapitalet på en bankbok. 

Friis berör denna övergångstid då han 1872 berättar om den rike Inger, som förutom en 
talrik renhjord också äger en hel del silverpenningar, vilka han nedgrävt i fjällen och »icke 
kunnat förmås att, efter länsmannens råd, sätta in dem i en rysk bank. Det samma har varit 
fallet i Finnmarken förr, men nu har likväl tilliten till norrmännen vuxit så mycket, att flere 
vågat insätta sina penningar i sparbankerna, i stället för att nedgräfva dem i jorden». (Friis, 
a. a., 1872, S. 179-180.) 

Emellertid är det känt att ännu i detta sekels början i synnerhet äldre samer förvarade sitt 
silver på hävdvunnet sätt, dvs. nedgrävt på hemlig plats. En sagesman (Maud Hemström 
f. 1893) har personligen meddelat mig, att hon och hennes make, som tjänstgjorde såsom läkare 
på 1920-talet i Sorsele, lärde känna en same vid namn Sjul Sjulsson. Denne ville förära 
läkaren en del silverpjäser som tack för de tjänster denne gjort samen. >>Sjul Sjulsson sade», 
berättar meddelaren, »att han skulle bege sig till sin 'jordbank' för att hämta sakerna. Han gav 
sig i väg upp mot skogen och blev borta i cirka z timmar. Vid hemkomsten kom han emellertid 
från helt motsatt håll. Med sig hade Sjulsson dessa skedar och kåsor.>> (Se Föremålskatalogen 
n:r 456,584-586.) Uttrycket »jordbank» är i sammanhanget av intresse ty det antyder, att platsen 
för det nedgrävda silvret med tiden kommit att för samerna representera snarare ett realistiskt 
gömställe än en sorts hjälpdepå efter döden. Att Sjul Sjulsson kom från rakt motsatt håll vid 
hemkomsten visar blott den omsorg samerna nedlade på att förvilla obehörigas eventuella 
försök att få reda på var gömstället var beläget. 

Ehuru man ej numera gräver ned sitt familjesilver såsom förfäderna gjorde, lever dock 
sägner därom med oförminskad kraft kvar inom lapsk folktradition ännu i våra dagar. 

Erik Holmbom i Njunjes har för Grundström berättat följande: »Förr i tiden fanns det en 
lapp, som hette Kåunå. Han var 'gammelungkarl' och hade bara en piga. I de tiderna hade 
man för sed att gräva ned alla sina pengar och silversaker i jorden. Det berättas nu, att Kåunå 
hade gömt en kista i kanten av en av gräsvallarna. I den kistan hade han silverdalrar, silversle-
var, skedar, silverkragar och därtill en kolt över sakerna. Han hade gömt dem på följande sätt: 
Först hade han grävt en grop i jorden och satt kistan ned i den. Sedan hade han täckt över med 
näver, lagt en tunn stenhäll ovanpå nävret och torv ovanpå stenen. Pigan var den enda som 
visste, var kistan var gömd. Nu säges Kåunå ha varit en sådan, som var snabb att ta till käppen. 
Från norska sidan hade det kommit två, om det inte var tre, bröder och tagit en del av hjorden 
från Rakokjöklarna. Kåunå for efter dem och torde väl ha hunnit upp dem någonstans — 
ingen vet det — men han förblev borta för alltid. Man gissade, att han blivit dödad på den 
resan.» Sagesmannen meddelar att senare förolyckades även pigan. »Skatten finns alltså kvar, 
men var?» tillfogar Grundström.1  

Grundström, Sägner och folktro bland lappar och nybyggare i Jokkmokk, 2932-2933, s. 73 if. 

1 5 - 62103019 Fiellström 
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Enligt min mening är det i högsta grad sannolikt att vid en framtida exploatering av Lapp-
markerna, många sådana nedgrävda familjeskatter med arkeologers hjälp komma att se dagens 
ljus, på samma sätt som nu sker på Gotland där dränerings- och vägbyggnadsarbeten ofta 
blotta rika silverskatter, vilka i många fall torde vara gutniska familjeskatter, av husfadern 
hemligen nedgrävda i orostid, sannolikt även nedgrävda i fredstid innan den gotländske hus-
fadern begav sig av på en lång sjö- och handelsresa till Ryssland eller Västeuropa, varvid 
kvinnor och barn lämnades ensamma hemma utan möjlighet att försvara silvret mot inkräktare 
och rövare. 

Då samerna, så vitt vi veta, ej någonsin varit militärt beväpnade och ej haft anledning att 
frukta krigsöverfall i vanlig bemärkelse, ha de således ej heller haft orsak att nedgräva sitt 
silver på grund av instundande krig. Samerna ha med all sannolikhet nedgrävt sitt silver i 
jorden, emedan denna plats var det säkraste gömstället mot tjuvar och rövare, vilka förvisso 
funnos även i fredstid. 

Inom lapsk kulturkrets har man således för att tillvarataga den egna förmögenheten fram 
till våra dagar använt ett förvaringssätt, som torde ha uråldrig hävd i Norden. Att gräva ned 
familjesilvret på hemlig plats är beskrivet redan i den norröna saga-litteraturen. Det berättas 
om Egil Skallagrimsson, huru han på ålderns dagar tog sina två kistor, båda fyllda av engelskt 
silver, och tillsammans med två trälar red bort över tunet och sågs till sist försvinna nedanför 
backsluttningen. På morgonen återkom Egil. »Men varken trälarna eller kistorna kommo 
någonsin tillbaka, och många gissningar ha gjorts om var Egil gömt sin skatt ... Egil själv 
omtalade, att han hade dräpt Grims trälar och även att han hade gömt skatten, men var han 
hade gömt den talade han inte om för någon människa.»1  Med hänsyn till de västnordiska drag 
i lapparnas kultur, som dokumenterats i de föregående kapitlen, vore det frestande att antaga 
att samerna även ifråga om denna sedvänja stått under inflytande av nordborna. I hela Norden 
tycks f. ö. bruket att även under fredstid i jorden nedgräva sitt familjekapital, de rika 
silverskatterna, ha haft en stor spridning under vikingatid och medeltiden. Det gavs nämligen 
ej förr någon bättre möjlighet att effektivt undangömma ett kostbart och oersättligt familje-
silver. 

I Norden finnas också — likasom på många andra håll — bevarade sägentraditioner,2 som 
berätta om nedgrävda skatter, vilka bevakas av övernaturliga makter, djur eller drakar. Skatten 
säges härvid ofta ligga i en kittel eller kista. Många försök ha gjorts för att komma åt skatterna, 
berättas det, men försöken stranda på att drakar, djur eller »rådanden» vakar över skatterna och 
sålunda förhindra skattsökaren att komma i besittning av dyrbarheterna. 

Denna folktrouppfattning att starka makter bevaka nedgrävt silver möta vi även hos samerna. 
Samen och prästen Nicolaus Lundius skriver (1674-79) därom följande.3 

»Somblige lappar säja aldrig sin hustru och barn hwarest de silfwer hafwa utan mena sig säja 
wid dödsstunden Som offta skier han druncknar eller blifwer hastig död så får drakar deras 

1 Egil Skallagrimssons saga. övers, och utg. av Hj Alving, 1938, s. 257. Jfr äv. Oscar Almgren i Sv. Forn-
minnesföreningens tidskr., Bd to (1900), S. 229  if. 

2  Hagberg, Sägner om den förborgade kitteln, 1914, s. 250-254; Se äv. Erixon, o. a. a., 1936, S. 164. 
3  Lundius, a. a., s. 21. 
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silfwer som mycket synes i lappmarcken om qwällar och nätter: orsakas och där utaf att de 
utsända sine spådoms anda både hit och dit kring i marcken.» 

Från Asele lappmark har en sagesman meddelat följande:' »Lapparna hade förr i tiden lika-
som ännu i dag för sed att gräva ned sitt silver i jorden. Det var blanka speciedalrar och 
smycken av silverkragar de gömde. De satte alltid rå för det de lade i jorden. Men lapparna 
vågade sällan uppenbara för de sina varest silvret var gömt förr än de lågo på dödsbädden och 
då hände som oftast att arvsägarna ej kunde finna gömstället eller, om de funno det, så var 
rået så starkt över skatten, att de ej voro i stånd att taga den. Den ende, som ägde makt att taga 
upp skatten var den som hade lagt ned den, och han låg i graven ...» 

Det förefaller troligt, att samerna mottagit denna folktrouppfattning om att drakar och rån 
vakta nedgrävda skatter från nordborna, i all synnerhet som de här anförda beläggen höra 
hemma inom de sydligaste delarna av svenska lappmarken, således i omedelbar närhet av 
nordisk bebyggelse. 

Att lappmarken torde gömma på många samiska silverskatter råder det knappast någon 
tvekan om. Passekårså-fyndet (fig. 44a), som jag tidigare behandlat, torde vara en sådan 
nedgrävd familjeförmögenhet, Enontekis-fyndet (fig. 91) en annan. 

Under det att forskningen otåligt väntar på att flera sådana fynd skola komma i dagen och 
därmed ge oss ytterligare kunskap om det samiska silvret och dess tidigare historia, må vi 
begrunda följande folktrouppfattning, som är rådande bland nybyggare och lappar i Jokkmokk 
och nedtecknats av Grundström:2 »Detta är en berättelse av de gamla. Det fanns tider, då man 
gömde pengar, silver och andra dyrbarheter i klipphålor. Mycket därav försvann på så sätt och 
ingen kan finna det. Många av dessa dyrbarheter ligga ännu i dag gömda på sådana okända 
platser. Sedan gammalt berättas det, att om man nödvändigt vill finna dessa dolda skatter, så 
skall man vaka tre heligtorsdagsnätter (Kristihimmelsfärdsdagsnätter) å rad. Om det inte syns 
något ljus efter två sådana nätter, skall man icke därför uppge försöket. Tredje heligtorsdags-
natten skall det synas ett fladdrande ljus — inte en eld utan ett annat slags ljus — just på den 
plats, där dessa saker äro gömda.» 

i ULMA: 9756, s. 409, Åsele lappmark. 
2  Grundström, a. a., 1932-33, S.  64. 



KAPITEL VI 

Den ekonomisk-historiska bakgrunden till silvrets 

förekomst hos lapparna 

Lappmarkshandeln under yngre järnålder 

Då mer detaljerade uppgifter om lapska folket börja framskymta i äldre litteratur och arkiva-
liska källor är det företrädesvis sedan detta folk blivit känt och utnyttjat i skattekrävande syfte. 
Inom deras områden funnos i myckenhet de vilda djur, som lämnade de värdefullaste skinnen 
(svarträv, korsräv, mård, utter, bäver, björn etc.). Men det fanns också annat än skinnvaror som 
lockade. I den nedan närmare behandlade reseberättelsen av Ottar från 800-talets senare 
hälft nämnas förutom djurskinn även fjäder, valben samt skeppståg gjorda av valrosshud och 
sälskinn såsom åtråvärda skatteobjekt från nordligaste Skandinavien.1 

Ursprungligen torde skatteindrivningen bland lapparna sannolikt haft formen av en ren 
plundring, s. k. rövad skatt,2 som med tiden mynnade ut i ett beskattningssystem, som dels 
grundade sig på den starkes självtagna rätt dels på fredlig handel. 

Handelsförbindelserna mellan lappar och norrmän ha gamla anor. De äldsta litterära beläggen 
härom finna vi i anglosaxiska och norröna källor. Huruvida dessa uppgifter i vad angår den 
norröna sagalitteraturen kunna anses ha historiskt bevisvärde är svårt att avgöra, men den 
tradition som ligger till grund för dessa i allmänhet på i zoo-talet nedtecknade sagor kan dock 
i vissa sammanhang förtjäna beaktande. 

Då det gäller lapska förhållanden under vikingatid och tidig medeltid är det oftast tvenne 
källor, som komma till användning. Den ena är Egilssagans beskrivning av Torolv Kvällulvs-
sons Finmarksfärder,3  den andra den redan nämnda Ottars reseberättelse i Alfred den stores 
översättning av Orosius från omkring 893. 

Även här måste dessa källskrifter vidröras, enär deras vittnesbörd om lapparnas dåtida liv 
även för föreliggande material bilda en välbehövlig bakgrund. De ge oss i viss mån en möjlighet 
att rekonstruera de handelspolitiska vägarna och kommersiella förbindelserna med Nord-
skandinaviens lappmarker under 800- och 900-talen. 

1  Texten härtill har förf, tagit del av hos A. S. C. Ross, a. a., 3940, s. 21, samt även stött sin framställning på 
de översatta utdrag ur Alfreds text, som finnas hos Wiklund, a. a., 1896, s. 105 if., hos V. Jansson i Bjarmaland, 
s. 33 if., 1936, samt hos Collinder, a. a., 1953, s. 29. Härmed ha även jämförts de översättningar som finnas hos 
Nansen, Nord i Tåkeheimen, 1911, S. 131 if. samt i Nordals inledning till islenzk fornrit, 2,1933. s. XXVIII. 

2  Campbell, Från vildmark till bygd, 1948,5.14  if. 
3  Egils saga Skallagrimssonar. Udg. v. Finnur Jönsson, 1886-88. 
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a. Egil Skallagrimssons saga 

I Egil Skallagrimssons saga omtalas huru den norske sysslomannen Torolv Kvällulvsson på 
Torgar i Halogaland företog förenade skatteupptagnings- och handelsfärder över fjällen till 
lapparna. 

Han innehade nämligen en s. k. konungs sj,slu, dvs. ett förtroendeuppdrag, som av norske 
konungen tilldelades vissa särskilt betrodda män. Till förtroendeuppdraget hörde privilegiet 
att uppbära skatt och bedriva köpenskap bland lapparna.' Sådana företag äro kända under 
benämningen finnfer5 och finnkaup.2  Ursprungligen torde dessa finmarksfärder företagits på 
initiativ av enskilda, framförallt av mäktiga storbönder från Halogaland. En sådan självständig 
norsk storman var Ottar, som under 800-talets förra hälft företog kombinerade handels- och 
skattefärder till av samer bebodda områden. Emellertid fingo dessa av enskilda självständigt 
bedrivna handelsfärder en helt annan karaktär i och med att Harald Hårfager underkuvade de 
norska hövdingarna sannolikt under 88o-talet, och därmed för egen del tillägnade sig mono-
polet på intäkterna från Finmarken. Uppdraget att uppbära skatt i form av skinn och allehanda 
viltvaror tilldelas hädanefter någon betrodd man i konungens omgivning såsom en särskild 
ynnest. Torolv representerade som jag ovan nämnt såsom den norske konungens syssloman 
sin tids skatteuppbördsman bland samerna. Torolv hävdade sin auktoritet genom att medföra 
mycket folk, inte mindre än 90 man; »förut hade det varit vanligt», säger sagan, »att kungens 
befallningsmän haft med sig trettio man, stundom färre. Även mycket handelsvaror hade Torolv 
med sig och stämde genast möte med finnarna, tog upp skatt och höll köpstämma.3  Allt gick i sam-
förstånd och vänskap med dem, och fruktan gjorde också sitt till fogligheten.»4  Dessa sagans 
ord visa att lappbeskattningen genomfördes både med hot om våldsmedel och med anknytning 
till fredlig handel (jfr ovan). 

Sagan omtalar vidare: 5  »På vintern drog Torolv åter upp till Finnmarken och hade med sig 
nära hundra man. Liksom förra vintern hade han även nu köpstämma med finnarna och for 
vida omkring i Finnmarken. Han trängde långt öster ut, och när hans färd blev känd, kommo 
kväner till honom och sade, att de voro sända av Faravid, konungen över Kvänland. Kirjaler 
härjade i hans land, sade de, och konungen sände därför bud med bön att Torolv skulle komma 
honom till hjälp. Med denna begäran följde löftet, att Torolv skulle få lika stor del av bytet som 
kungen, och var och en av hans män lika mycket som tre kväner. Bland kvänerna var det lag, 
att kungen skulle ha tredjedelen av bytet och dessutom på förhand alla bäverskinn, sobelskinn 
och ekorrskinn. Torolv framlade detta för sina män och lät dem själva avgöra, om de ville 

Munch, Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold tu l den norske Stat, 1874, S. 274 if. Jfr äv. Campbell, 
o. a. a., 1948, s. 8-1 o. 

2  Fritzner, a. a., i, 1954, s. 416. Firmferei f. *Reise tu og blandt Finneme, isxr den Reise, som de af Kongen med 
finnfer5 forlenede gjorde tu l Finmarken for at handle med Finneme (eiga finnkaup) og i Forbindelse dermed 
inddrive den Skat, som disse havde at betale* 

3  Kursiverat av förf. Med »finnar» avses lappar (fvn. finnr, lapp). 
4  Alving, a. a., 1938, S. 22. 
6  Alving a. a., s. 29-30. 
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vara med om denna färd eller icke. De flesta valde att våga ett försök, då ett så stort byte 
lockade, och saken avgjordes sålunda, att de följde med sändebuden öster ut.» 

Torolv och Faravid slöto således förbund. Tvenne gånger färdades Torolv över fjällen och 
kämpade tillsammans med kvänerna mot karelare. Första gången kämpade de mot karelare 
på fjällen, andra gången begåvo de sig till karelarnas bygder och härjade. 

På våren vid sin hemkomst efter den tredje fjällfärden finna vi åter Torolv hemma på sin 
gård. »Han hade folk ute på torskfiske på Vagar, och andra på sillfiske och samlade förråd 
av alla slag till sin gård ... Torolv ägde ett stort skepp, byggt för färder på havet. ... Detta 
skepp lät Torolv göra segelklart, bemannade det med sina huskarlar och lät bära ombord torsk, 
hudar och vita skinnvaror; också mycket gråverk lät han följa med, och andra skinnvaror, som 
han fört med sig från fjällbygden. ... De styrde söder ut längs kusten och därefter till havs 
och kommo till England. Där hade de god marknad, lastade skeppet med vete och honung, vin 
och kläde och seglade därpå tillbaka på hösten» (o. a. a., s. 35). Dessa händelser anses ha 
timat under åren 884-889.1 

Kronologiska data för ovanstående händelser ha varit föremål för ingående diskussioner. 
Jessen har, tvivlande på sannolikheten i skildringarna från Halogaland ( = Nordlands och 
Troms fylken) och Finmarken, med skärpa ifrågasatt sagans trovärdighet.2 

Jessen vidrör bl. a. lappskatten såsom den omtalas i Egilssagan och menar, att någon 
monopoliserad lappbeskattning och handel från norska kungarnas sida ej kan ha ägt rum före 
1130 och att sagans berättelse därom torde få anses vara sagostoff utan verklighetsgrund 
(Jessen, a. a., s. 81-82). Jessen åberopar vidare Ottars berättelse av vilken det framgår all 
någon norsk kungamakt inte vid den tiden monopoliserade lappmarkshandeln. Ottars över-
höghet synes snarast vara kung Alfred av England, anför Jessen. P. A. Munchs och efter honom 
Finnur j6nsson4 ha med kraft hävdat att Ottars berättelse tidsmässigt föregår Egils-sagan. 
Således under Ottars verksamhetstid — 800-talets förra hälft — finnes ej ännu något konunga-
monopol på lappmarkshandeln, men med detta sekels sista decennium har ett dylikt regalt 
handelsmonopol av allt att döma kommit till stånd. Finnur Jönsson sammanfattar diskussionen 
med följande ord: »Egilssaga står netop her i den onskeligste overensstemmelse med öttarr og 
sagens natur, kun med den (tids)forskel, at hvor öttarr slutter sin frernstilling, der begynder 
Egilssaga» (o. a. a., 1886-88, s. LXV). 

Alltjämt äro dessa skildringar föremål för tvivel. Numera anses det klarlagt, att Egilssagan 
nedtecknats under i zoo-talets förra hälft. Tänkbart är att Snorre Sturlasson medverkat härtill, 
ja, rentav som Sigurbur Nordal hävdat, är dess författare. 2  Vad beträffar här föreliggande 
episoder skulle man med Nordal kunna tänka sig, att sagaförfattaren — och då snarast Snorre 
— på grundval av muntliga och skriftliga källor framställt händelser från 800-talets sista 
decennier »me5 sinum eigin oraum» (Nordal, i fslenzk fornrit, 2, 1933, S. XCIV). 

1  Wieselgren, Författarskapet till Eigla, 1927, S. 104. Jfr även Nordal i islenzk fornrit, 2,1933, s. LII. 
2  Jessen, Glaubwiirdigkeit der Egils-Saga und anderer Isländer-Saga's, 1872, S. 6z if. 
3  Munch, a. a., 1874, s. 280. 

J6nsson, a. a., 1886-88, se inledn.kap., s. LXV. 
5  Nordal i islenzk fornrit, z, 3933, s. LXX. Jfr Alving, a. a., 1938, S. V—VII. 
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Anthoni, som anslutit sig till Nordals synpunkter, skriver: »Uppenbart ha gamla traditioner, 
såväl muntliga som skriftliga, spelat en viktig roll vid sagans tillkomst. Troligen har sagans 
senaste utgivare Siguröur Nordal dock träffat rätt, då han uttalar, att sagans författare i början 
av 1200-talet självständigt bearbetat det material han förefunnitm 

Här är ej platsen att närmare penetrera dessa i grund och botten filologiska problem. Men 
att dessa vidrörts, hör samman med betydelsen att för föreliggande material erhålla en någor-
lunda säker tidsfixering beträffande Torolvs uppträdande i lappmarkerna, och därigenom möj-
ligen få en tänkbar hållpunkt bakåt i tiden för lapparnas mer intensifierade kontakt västerut 
mot ett västnordiskt folk och indirekt mot hela den nordvästeuropeiska kulturkretsen. Därmed 
vare inte sagt att denna antagna bakre tidsgräns skulle framstå som en säker datering eller ens 
markera den yttersta tidpunkten bakåt i här berörda handelsförbindelser. Vi röra oss här på 
ytterst vanskliga forskningsområden och våra slutsatser kunna aldrig nå längre än till förmo-
danden. Källvärdet i Egilssagan är inte i paritet med ett historiskt dokument. Då den ned-
tecknades sannolikt under i zoo-talets tredje eller fjärde decennium kan den emellertid ha haft 
rötter i tidigare generationers traditioner och väl även i tidigare skriftliga källor. Siguröur 
Nordal påpekar t. ex. (o. a. a., 1933, Forrnåli, s. XXVII), att bland källorna till Egilssagans 
Finmarksskildringar kunna ha funnits tidigare geografiska beskrivningar på isländska, som nu 
förkommit. Sammanfattningsvis kan man väl säga, att sagans överensstämmelse med den som 
historisk källa vida äldre Ottar-relationen i vad gäller Finmarken och handelsförhållandena 
där ger det bästa sannolikhetsbeviset för att sagan i här berörda fråga kan äga vitsord såväl 
sakligt som kronologiskt. Och härmed övergå vi till Ottar-relationen. 

b. Ottars berättelse ingående i kung Alfreds översättning av Orosius världshistoria 
Ottar företar en resa till sjöss längs nordnorska Ishavskusten fram till Vita havets innersta 

områden, sannolikt Kandalaksviken.2  Ottar omtalar för kung Alfred, att han av alla norrmän 
bor längst upp i norr, och att han bor vid kusten, vid Västerhavet. Han berättar emellertid 
också, att landet sträcker sig vida mer åt norr från den plats, där han bor. Men landet där är 
obebott, utom på några få platser här och var, där lapparna slagit sig ned, jagande om vintern 
och fiskande i havet om sommaren. 

Ottar beskriver därefter ytterst detaljrikt sin båtresa längs kusten, först seglande norröver 
och sen österut, och huru han slutligen tar av söderut eftersom landet där vek av i rakt sydlig 
riktning. 

Här anges, enligt all expertis som sysslat med frågan, att Ottar seglat runt Kola-halvön och 
nått Vita havet.3 

Men hela vägen, fortsätter Ottar sin berättelse, hade han obebott land åt styrbord (med 

1  Anthoni, Egils sagas berättelse om Torolf Kveldulfssons färder över fjällen, 1948, S. 3; Nordal i Islenzk 
fornrit, 2, 1933, Kap. X, XIV, XVI. 

2  Johnsen, Finmarkens politiske historie, 1923, s. 9; Collinder, a. a., 1953, S. 29. 
A. S. C. Rosa, a. a., 1940, 5.24; Johnsen, a. a., 1923,5.9; Storm, Om opdagelsen af Nordkap 	2893-94, 

8.91-106. 
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undantag av fiskare, fågelfångare och jägare, och de voro lappar allesammans) och alltid öppna 
havet åt babord. 

Lapparnas skatt till Halogalands hövdingar består enligt Ottar av skinn, fjäder, valben och 
skeppståg gjorda av valrosshudl och sälskinn. Var och en betalar efter sin förmåga. De för-
mögnaste betala femton mårdskinn, fem renskinn, ett björnskinn, I° »ämbar» fjäder, en kolt 
av björn- eller utterskinn och två skeppståg, vart och ett 6o alnar långt, det ena gjort av val-
rosshud, det andra av sälskinn. 

Ottar lämnar sålunda uppgifter, som äro utomordentligt värdefulla med hänsyn till den då-
tida eventuella varuproduktionen vid Norra Ishavskusten och även belysande för de vid 
kusten boende lapparnas näringsliv. Ottar understryker bland annat valrossbetarnas värde-
fulla kvalitet. Han säger, att valrossen har mycket fina ben i sina betar, och han medförde som 
prov några betar till konungen. Vidare har det sitt intresse att få veta att skeppståg vid denna 
tid gjordes av sälskinn och valrosshud. 

Dessa tvenne varuslag, valrossbetar och skeppståg, ha med all sannolikhet varit relativt 
stora exportartiklar redan på Ottars tid. Gjessing2  betonar att då många valbensföremål måste 
ha kommit till mellersta och södra Norge norrifrån (arkeologiska fynd av stora valbensplattor 
och vävskedar av valben i Tröndelagen och Västlandet bekräfta detta3) och dylika även nått 
Birka4  — fyndet av en sannolikt nordnorsk valbensplatta5  har gjorts där — så har det ett spe-
ciellt intresse att finna valben ingå i den av Ottar uppräknade lappskatten. Lapparnas skatte-
persedlar vid denna tid visa sålunda på ett anmärkningsvärt stort havsfångstbestånd. 

Det kan i detta sammanhang också ha sitt intresse att sammanställa Ottars uppgifter om de 
val- och sälfångande lapparna med den omständigheten att harpuner ingått i de såsom lapska 
ansedda offerplatsfynden från Nordsverige, nämligen bland Unna-Saiva- och Skerfefynden 
(det förra beläget i Gellivare, det senare i Jokkmokks sn i Lappland6). En liknande harpun 
ingår även i ett fynd från Vajkijaur, Jokkmokks sn, som härrör från i 000-talet eller början av 
i oo-talet. Liknande fynd förekomma även i Nordnorge och i Nordfinland. 

Valfångande lappar torde även Adam av Bremen (1070-talet) syfta på, då han omtalar, att de 
som bo i Norge ovanför polcirkeln kunna locka stora valar till stränderna genom att frammumla 
trolldomskraftiga ord.7 

Både i Egilssagan och Ottars reseberättelse, vilka skildra ungefär samtida förhållanden, 
finnas således flera moment värda särskilt beaktande, bl. a. dessa skildringars detaljerade upp-
räkning av lapparnas skattepersedlar, vilka i sin tur återspegla lappmarkernas dåtida näringsliv. 

I Det synes mig rimligast att i likhet med t. ex. Nansen, a. a., 1911, S. 235 och Nordal i islenzk fornrit, 2, 
1933, Formåli s. XXVIII, tolka grundtexten of hwaeles hyde såsom syftande på »valrosshud» och ej »valhud». 

2  Gjessing, Veiding og sanking i forhistorisk tid i Norden, 2955, 5. 54-55. 
3  Gjessing, Fangstfolk, 1941,s. 132; Dens., Noen nordnorske handelsproblemer i jernalderen, 1939,s. 37 f., PI:I. 
4  Arbman, a. a., 1, 1940, Tafel 252, Grab 854-

Gjessing, a. a., 2941, S. 132. 
6  Serning, a. a., 1956, S. 89 samt not z samma sida, Jfr PI. 28: 13; 33: I I. 
7  Strömbäck, a. a., 1935, s. 78; Gesta Pontif IV, 32 ed.: Schmeidler; Att samerna från urminnes tid jagat och 

fångat havsdäggdjur framgår av den rika terminologin på området, se Nielsen-Nesheim, a. a., 1956, 4, s. 8z. En 
stor del av denna terminologi har inte motsvarigheter på nordiskt område och är ursprungligen helt lapsk. 
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Egilssagans berättelse om kväners uppträdande i Nord-Skandinavien omnämner även 
Ottan 

Ottar säger, att kvänerna anfalla ibland norrmännen över fjällen och andra gånger anfalla 
norrmännen dem (Wiklund, a. a., 1896, s. 106). Vidare ha Egilssagans uppgifter om Torolvs 
storfiske vid Lofoten och export av skinnvaror och torkad fisk till England väckt uppmärk-
samhet.1  

Egilssagans sakuppgifter få sålunda på flera viktiga punkter stöd i ett litterärt dokument, vars 
avfattningstid ligger långt före sagans kodifiering och skriftliga utredigering. 

Med hänsyn till det sparsamma källmaterialet från Nordskandinaviens yngre järnålder äro 
dessa Ottars uppgifter av utomordentligt värde. Båda tala om lapparna och deras närings-
produkter (Torolv omnämner jaktens produkter, skinnvarorna, Ottar understryker även havs-
fångsten), båda omnämna kväners strider mot halogabor. Ur dessa synpunkter synes det rim-
ligt att antaga, att Egilssagan i detta avsnitt äger ett betydande källvärde. Med arkeologiskt, 
språkligt och historiskt material vill jag här nedan ytterligare belysa trovärdigheten i sagans 
skildring av 800-talets norröna kontakt med lappmarkerna och i dess uppgifter om det dåtida 
varusortimentet. Jag vill först fästa uppmärksamheten vid ett gravfynd från Hundholmen i 
Tysfjord, Nordnorge. K. E. Schreiner2  vilken gjort skelettundersökningar av benfynden 
från Osebergskeppet samt av även andra norska skelettfynd från norsk järnålder har om skelet-
tet i Hundholmsfyndet anfört som sin mening, att då skallens form är av lapsk typ och näsans 
form samt kindbenens ställning av nordisk, anser han skelettet vara en korsningsprodukt av 
lapsk-nordisk ras. Skelettet av en cirka 20-årig man låg i en murad grav med stenhällar i botten, 
takhäll saknas. Gravgodset bestod av ett långt eneggat svärd, en yxa, ett spjut och ett litet eld-
stål. Graven dateras av metallföremålen till 700-800-talen. Vidare funnos i graven tungbenet 
av en val, knivskaftsämne av renhorn och övre delen av sannolikt en knivslida, också den av 
horn. Schreiner påpekar här, att fyndet av valbenet, de två renhornsföremålen samt vapnen 
av norsk typ, daterade till 700-800-talen äro av utomordentligt intresse med hänsyn till Oturs 
berättelse om näringslivet i Halogaland på 800-talet. Fyndet som låter sig dateras till Ottars 
egen tid på grund av gravgodsets karaktär bekräftar i allo Ottars berättelse om att valfångst 
förekommit i Halogaland vid denna tid samt att man även ägde kännedom om renen. Vidare 
visar skelettfyndet, att samer trängt in på nordmännens bebyggelseområde vid denna tid. Den 
20-årige mannen av lapsk-nordisk (sannolikt norsk) börd torde tillhört en socialt högre klass 
bland Tysfjordens norska bebyggare, enär han begravts i en murad grav med stenhällar samt 
medfört dylikt dyrbart gravgods. 

Det ges även språkligt material som bekräftar lappars kontakt med norrön kulturkrets under 
yngre järnålder. Collinder har i sitt arbete »Lapparna» visat på en anmärkningsvärt stor mängd 
urnordiska låneord i lapskan. Dessa gamla låneord tillhöra ursprungligen samma språk, som de 
skandinaviska runinskrifterna från tiden mellan 200 och 700 (Collinder, a. a., 1953, s. 62). 
De urnordiska låneorden i lapskan bära vittnesbörd om att lapparna voro väl förfarna i skepps- 

1  Anthoni, a. a., 1948, s. 6 if. 
2  Osebergfundet, 5, Menneskeknoldene, 1927, s. 228-233. 
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byggeri. Ord såsom råpmo =näst översta sidobordet m. fl. ord vittna om en detaljerad båt-
kännedom. Ord rörande havet, havskusten och fångst på havet (fales val< hwalaz) tala för att 
samerna under fornnordisk tid bedrev havsfiske och valfångst (Collinder, a. a., s. 62-63). 
Collinder anför som sin mening, att det troligen var i nuvarande Troms fylke som samerna 
först kommo i stadigvarande beröring med skandinaver. Av dem lärde de sig att bygga högsjö-
värdiga farkoster och bedriva fiske på öppna havet, skriver Collinder. Efter honom har Tryggve 
Sköld' med ytterligare språkligt material understrukit att lappars äldsta sammanträffande med 
nordbor av allt att döma skett i Nordnorge. »Aus Ortsnamen, die von der urnordischen Zeit 
her im Lappischen ihre Form ziemlich unverändert bewahrt haben, sehen wir, dass die Lappen 
mit den Skandinaviern an der Kiiste des nördlichsten Norwegens zusammangestossen sind. 

vieles spricht dafiir, nichts dagegen.» Sköld håller även för sannolikt att »das (finnisch-
ugrische) Lappische kann in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung an der nord-
norwegischen Kiiste gesprochen worden sein» (a. a., 1961, S. 43). Skelettfyndet av en man av 
nordisk-lapsk börd från 700-800-talets Tysfjorden stärker enligt min mening detta Skölds 
antagande att samerna redan under vår tideräknings första århundraden funnos inom nord-
norskt område. 

Strömbäck har i »Sejd» med en mångfald filologiska exempel visat på huru man på väst-
nordiskt område ansåg samerna särskilt skickliga i trolldom. Då denna deras konst alltför 
ofta togs i anspråk av nordborna upprättades förbud som framgår av östnorska lagar, mot att 
trica å finna eller fara dl finna (eller Finnmerkr) och gera finnfarar. Strömbäck anför, att vi här 
ha bestämmelser »som ta sikte på en djupt inrotad, från hednisk tid stammande vana att lära 
trolldom hos lapparna eller rådföra sig med dem, då det gällde framtiden eller andra viktiga 
och ovissa ting» (a. a., 1935, s. 204). 

Även på handelns och varuutbytets område möta vi språkliga uttryck, som ytterligare belysa 
lapparnas kontakt med norrön kulturkrets under fornnordisk tid. Falk redovisar bl. a. de forn-
norska orden finnskref, n. eller finnskreppr2  dvs, varor, som man har tillhandlat sig hos lapparna. 
Falk har funnit dessa ords egentliga betydelse vara skinnvaror som är krympta, dvs, torkade 
varor, vilket skulle upplysa om på vilket sätt de blivit behandlade tekniskt sett — innan de för-
såldes (Falk, a. a., 1919, S. 74-75). 

Om vi söka sammanfatta det ovan sagda synes man ha rätt att göra följande konklusioner: 
Inom lappmarkerna har under yngre järnålder rått ett livligt lapskt-nordiskt handelsutbyte 
sannolikt i förening med våldsbeskattning. Handelstrafiken har av allt att döma under vikingatid 
riktats mot lapparna huvudsakligen från väster och öster under det att spåren av söderifrån 
kommande — dvs, av mälarsvenska — kontakter under denna tid synes vara mycket obetydliga. 
Även språkforskarna ha funnit att »iiberhaupt scheint es, als ob die Schweden erst in ziemlich 
später Zeit mit den Lappen in innigere Beriihrung gekommen seien» (Sköld, a. a., 1961, s. 39). 
Däremot tyda arkeologiska, språkliga och historiska fakta på att de nordsvenska lappmarkerna 
gjorts till föremål för företrädesvis västnordiska handelstrevare under denna tid. 

Sköld, a. a., t, 1961, s. 38. 
2  Fritzner, a. a.,r, 1954, S. 417. 
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c. Kvänerproblemet 

Av stort intresse i detta handelshistoriska sammanhang är även att närmare granska de 
resultat forskningen kommit till beträffande kvänerna och deras ursprungsort samt att söka 
utröna kvänernas eventuella betydelse för lappmarkshandeln under vikingatiden och tidigaste 
medeltiden. 

Kvänerproblemet berör förutom etnologiska även filologiska, arkeologiska och historiska 
intressesfärer. Meningarna gå starkt isär om detta sannolikt västfinska folks ursprungsort, 
deras språk och deras fasta bosättningsområde. K. B. Wiklund har i en uppsats betitlad»Om 
kvänerna och deras nationalitet»' på ett klart och uttömmande sätt redovisat alla de ställen i 
den gamla litteraturen där kvänerna finnas omnämnda. Själv hävdar han, att kvänerna varit 
förfäder till birkarlarna och snarast »identiska med skandinavier som efterlemnat fornlem-
ningarna från den yngre järnåldern i Vesterbotten. Kväner skulle alltså ha varit namnet på en 
svensk folkstam.» Denna uppfattning torde numera ej delas av representanterna för den ar-
keologiska forskningen och knappast heller av finsk—ugriska vetenskapsmän. Men Wiklunds 
kritiska översikt över källorna äger ett bestående värde. 

Collinder (a. a., 1953, s. 33) har gjort en koncis sammanfattning av kvänerfrågan, som här 
må citeras: 

»Att det i forntiden fanns en folkstam i höga Norden som kallades kväner kan inte gärna 
dras i tvivelsmål. Kvänerna och Kvänland nämns i norska källor så sent som på trettonhundra-
talet. Men man vet inte var de hade sitt hemvist eller vart de sedermera har tagit vägen. Det 
har lekt många forskare i hågen, att kvän kan vara samma ord som det finska ortnamnet 
Kainuu som betecknar dels (på ett vagt sätt) Österbotten, särskilt kustlandet, dels Kalix i 
Norrbotten. Det är ordet Kainuu, som går igen i stadsnamnet Kajana och i Kajanskoe more, 
ryssarnas gamla namn på Bottenhavet. Karl IX kallade sig 'de lappars och kajaners konung'. 
Professor Erland Hjärne har uttalat den förmodan, att namnet Varavit är finska: ( = Faravid 
hos Egil) vaaraviti betyder ordagrant 'spårsnö på berget' eller 'fjällsnö'. I nyare tid har norr-
männen kallat de i Nordnorge bosatta finnarna för kväner, och det språkbruket kan spåras 
tillbaka till femtonhundratalet.» 

Vilkuna, som också ingående sysslat med problemet om kvänerna och deras fasta bosätt-
ningsområde, har funnit dem vara ett under vikingatiden verksamt väpnat handelskompani 
de s. k. Kainut2 (kainulaiset = kvänerna) och att deras ursprungsort var belägen i egentliga 
Finland, i Nystad-trakten (a. a., 1951, s. 518 if.). Jaakkola förlägger den något längre norrut 
till övre Satakunda och anser kvänerna vara birkarlarnas västfinska föregångare.3 

Av största intresse för kvänerfrågan äro de bosättningsfynd från folkvandringstid som givits 
i Kyro älvdal i sydliga Österbotten. Hela den rentav dramatiska utvecklingshistoria som fynden 
bära vittne om, är arkeologiskt och etnologiskt utomordentligt intresseväckande. 

1  Wiklund, a. a., 1896, S. 103 if. 
2  Vilkuna, Muinaisrunojen Kainuu ja Suomi, 1951. Dens., Kainuu-Kvenland, 1957. 
3  Jaaldcola, Finlands handel och sjöfart under tidigare medeltiden, 1933, s. 171. 
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De flesta finländska arkeologer ha penetrerat det ovan nämnda sydösterbottniska fyndområdet 
och ställt det i relation till det söder därom liggande sydvästfinska området.1  

Min avsikt här är att med utgångspunkt från omnämnandet i Egilssagan och Ottars rese-
berättelse om halogabors och kväners sammanträffande i Finmarken, söka göra sannolikt 
med hjälp av arkeologiskt material, att ett dylikt sammanträffande kan ha ägt rum på 800-talets 
slut. Mot detta vårt antagande står bl. a. Anthonis2  åsikt, att så inte är möjligt, enär »i hela 
Österbotten saknas tecken på fast bosättning i slutet av 800-talet och de närmast följande 
århundradena». Hackman har redan 1905 påpekat att från 700-talets Österbotten finnes blott 
få grav- och ströfynd3  och med 800-talet saknas helt gravfynd.4  Av intresse i detta sammanhang 
äro de många ströfynden2  inom Österbotten som sannolikt härröra från de sydvästfinska 
trakterna (Kivikoski, a. a., 1949, s. 20 med noter) och som tyda på ett påtagligt syd-
västfinskt handelsintresse för de norr därom liggande pälsrika områdena. Dessa ströfynd har ej 
Anthoni uppmärksammat i sitt arbete. Om vi med Vilkuna anta kväner vara sydvästfinnar, 
så skulle ovannämnda ströfynd vittna om kväners handelsverksamhet mot norr. Till bilden 
hör även att nytt arkeologiskt material framkommit, som ytterligare kan belysa kvänernas 
handelsleder. 

De tvenne områden, som bli aktuella i denna fråga äro: i. Sydösterbottens bebyggelseområde 
från folkvandringstid (ca 400-800), koncentrerande sig till Kyro älvdal, strax öster om Vasa, 
— omfattande ett ur geografisk synpunkt begränsat område, — motsvarande 5-6 av de nu-
varande socknarna i Vasatrakten.6  2. Det sydvästfinska kulturområdet från i stort sett samma tid, 
omfattande ett mer vidsträckt och tänjbart landområde, närmast bestående av sydvästra Fin-
lands kusttrakter från Karjaa (Karis) i öster till Nystadtrakten i väster, vidare Kokemäki 
(Kumo) älvområde börjande vid Kokemäki och sträckande sig upp till Tammerfors samt det 
sydliga tavastländska sjöområdet.7  

Det anmärkningsvärda är, att ehuru det sydösterbottniska kärnområdet uppvisar en ringa 
geografisk utsträckning och sannolikt innehade en relativt fåtalig befolkning, har det enligt 
Hackman varit Finlands rikaste kulturcentrum under äldre folkvandringstid (Hackman, a. a., 
1938, S. 18o). 

Anledningen till att denna bygd upplevde en sådan kraftigt stigande högkonjunktur under 
åren 400-600 anses allmänt av arkeologer vara en livaktig pälshandel, vilken redan före 
folkvandringstid torde ha lockat handelsmän och jägare från Estland, Weichselområdet och 
Sverige till Vasatraktens handelsområde (Hackman, o. a. a., 1938, s. 180). 

1  Meinander, Etelä—Pohjanmaan historia, i. Esihistoria, 2950, S. 93. Se här litteraturanvisningarna! 
2  Anthoni, a. a., 1948, s. 8. 
3  Hackman, Die ältere Eisenzeit, 1, 1905, s. 314- 
4 Kivikoski, Ett sydösterbottniskt gravfynd, 2949, s. 29 (se not i , s. 20). 
5  Kivikoski, o. a. a., s. 20 (Se uppräkning av ströfynden s. zo m. noter). 
6  Hackman, Das Brandgräberfeld von Pukkila in Isokyrö, 1938, s. 2: Se karta över fyndområdet. Beträffande 

datering: Kivikoski, Die Eisenzeit Finlands, i, 1947,  s. 12. 
7  Kivikoski, Skandinaviska inslag i Finlands folkvandringstid, 1955, s. 45. Se Karta fig. 2. Namn inom paren-

tes det svenska namnet på finska socknar (efter Kivikoski). 
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Under äldre folkvandringstid var det skandinaviska inslaget bland de sydösterbottniska 
fynden starkt (Kivikoski, a. a., 1955, S. 53). Clevel framhåller, att den till omfånget obetydliga 
finska (östbaltiska) bebyggelsen vid Kyro älvs mynning tidigt synes ha tilldragit sig de svenska 
handelsmännens uppmärksamhet. »Redan under romersk järnålder», säger han, »stå de sist-
nämnda i handelsutbyte med det österbottniska bebyggelsecentrumet, under folkvandrings-
tiden utveckla de förbindelserna till ett slags handelsmonopol. Kyro älvdals område var en i 
handelspolitiskt hänseende viktig punkt, upplagringsort för hela norra Finland och måhända 
ändpunkten för en österifrån kommande handelsväg.» 

Ett bevis för att folkvandringstidens pälshandel skapat stora rikedomar åt Kyro älvdals 
befolkning är bl. a. guldfynden som ingående behandlats av Hackman (Hackman, a. a., 1938, 
se bildmaterialet). Från denna tid uppvisar Sydösterbotten ett 2o-tal guldfynd, under det att 
märkligt nog, det sydvästfinska området ej hittills har några dylika fynd från den tiden (Kivi-
koski, a. a., 1955, s. 52). Kivikoski har med andra finska forskare i Sydösterbottens guldfynd 
velat se ett utslag av gotländsk handelsaktivitet (a. a., s. 55). Mycket talar för att den sydöster-
bottniska handeln under 400-talet och 500-talets början överflyglar den sydvästfinska och att 
den östskandinaviska pälsvarudistributionen vid denna tid får sin tyngdpunkt förlagd till 
Vasatraktens område. Hit torde kulturströmningar från olika håll ha nått. Tidigare har om-
nämnts det starka skandinaviska inslaget. Hackman,2  och efter honom Meinander,2 har även 
hävdat förekomsten av norska element i södra Österbottens kulturområde under 400-500-talen. 
Hackman (a. a., 1922, s. 27), nämner bl. a. den frankiska saxen, en vapenform, som redan un-
der 500-talet över Norge invandrat till Österbotten. 

Åberg har sammanställt det rika guldfyndbeståndet i Sydösterbotten med det tvärsöver 
Bottenhavet liggande rika fyndområdet — Medelpad, Hälsingland och Gästrikland — det 
av Åberg .benämnda »norrländska folkvandringsriket».4  

Bakgrunden till dess uppblomstring är, enligt Åberg, bl. a. norska rikets ekonomiska inför-
livande i det s. k. Nordsjöblocket. Impulser från Nordsjöområdet och Sydnorge utgå via 
Trondheimsbygden över gränsfjällen till Jämtland och Ljungans floddal samt vidare ned till 
Bottniska vikens kust. Redan Montelius har påvisat norska inslag bland norrländska fynd från 
folkvandringstid längs denna gamla kulturväg.5  Vid 500-talets mitt fortplanta sig vissa av dessa 
norsk-norrländska former till Sydösterbotten (Åberg, a. a., 1953, s. 37). Kontakten över Botten-
havet mellan dessa tvenne fyndområden torde ha varit livlig, och en betydelsefull faktor i för-
bindelsen finna vi sannolikt i päls- och lappmarkshandeln. 

I övergången mellan äldre och yngre folkvandringstid synas successivt sydvästfinska drag 
göra sig märkbara inom det skandinaviskt präglade sydösterbottniska fyndbeståndet (Hack-
man, a. a., 1905, S. 314). En nivellering synes börja äga rum mellan sydvästfinskt och öster- 

1  Cleve, Svenskarna i Finlands jämåldersbebyggelse, 1936, s. 93 if. 
2  Hackman, Uppsvenskt och norskt i Österbottens folkvandringstid, 1922, s. 26-28. 
3  Meinander, Förutsättningarna för den förhistoriska bebyggelsen i södra Österbotten, 1946, 5.97. 
4  Åberg, Den historiska relationen mellan folkvandringstid och vendeltid, 1953, s. 35. Se Karta, fig. 96. 
5  Montelius, Huru gammal är bygden i Helsingland?, nor, s. 21. 
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bottniskt område. Av största intresse är, att Österbottens hittills allenarådande gravskick, 
kummelgravarna, från omkring 550 börjar ersättas med det sydvästfinska gravskicket — brand-
gravar under flat mark (Kivikoski, a. a., 1, 1947, S. 14). Denna omständighet talar för ett mer 
intimt uppgående i en närliggande kultur än import av artefakter från motsvarande område 
skulle göra. Bägge fyndområdena uppvisa under yngre folkvandringstid gods av östbaltisk 
och »permisk* karaktär (Kivikoski, a. a., 1, 1947, s. 14). Sannolikt får handeln inom sydväst-
finskt område fastare konturer vid denna tid samt sträcker sitt intresse mer markerat även 
österut mot ryskt område och detta blir enligt min mening av stor betydelse för kvänernas 
handelsutveckling. 

Men under 700-talet synes den rika österbottniska kulturen och bebyggelsen avta och med 
800-talet upphöra skenbart gravfynden, som tidigare omnämnts. 

Det förefaller gåtfullt att en livlig handel och en blomstrande bygd så plötsligt utplånas. 
Förklaringarna härtill kunna vara många, bl. a. krigiska våldsamheter eller någon särskild 
katastrof (Meinander, a. a., 1946, s. oo). 

För min del är jag böjd att i den från söder mot Österbotten alltmer påträngande sydväst-
finska kulturvågen se en fortskridande kultur- och miljönivellering av Sydösterbotten. Det 
från Sydväst-Finland inkomna nya gravskicket skulle i så fall stödja antagandet. Hackman 
har uttalat den förmodan, att redan under äldre järnålder här har uppstått en skandinavisk-
finsk blandbefolkning, bland vilken finnarna så småningom fingo överhanden (Hackman, a. a., 
1, 1905, S. 315). 

Emellertid har bristen på vikingatida gravfynd från Österbotten varit påfallande. Under de 
senaste decennierna har dock den arkeologiska bilden väsentligt förändrats inom detta område. 
Inledningsvis berördes de lösfynd av sydvästfinsk karaktär från yngre järnålder, som före-
komma inom Österbottens område, lösfynd som antyda att landsdelen livligt trafikerats, san-
nolikt av söderifrån kommande handelsmän. Förmodligen gäller det här köpmän, som beskat-
tade och drevo byteshandel med lapparna i Nordfinland. 

Det synes mig rimligt antaga, att dessa sydvästfinska handelsmän så småningom övertagit 
handeln från de köpmän, som tidigare uppburit päls- och lappmarkshandeln inom Sydöster-
botten under folkvandringstidens högkonjunktur. Nämnda områdes kulturella struktur var, 
som jag tidigare nämnt, under folkvandringstid starkt skandinavisk, dvs, sannolikt norsk-
svenskt präglad, men får med tiden en allt starkare finsk-östbaltisk karaktär. 

Inom detta område uppstår enligt min mening såsom en följd av den här antydda samman-
smältningen en driftig och handelsbegåvad befolkning — kvänerna. Här i Sydösterbotten 
skulle vi således eventuellt kunna skönja de första spåren av kainulaiset =kvänerna. 

De fynd som bli aktuella i samband med vår behandling av kvänernas verksamhet äro föl-
jande: Från Kurikka i Sydösterbotten föreligger ett gravfynd från vikingatid, innehållande 
föremål av skandinavisk och sydvästfinsk karaktär, men även med östligt betonat gods (Kivi-
koski, a. a., 1949, s. 19). Fyndet ligger »avsides från vattendragen, men vid den stora färdleden, 
som inbyggarna söderifrån torde ha använt vid sina färder till Sydösterbotten i slutet av hedna-
tiden», skriver Kivikoski (a. a., 1949, S. 30 f.). Ett annat vikingatidsfynd från samma socken, 
Tuiskula-fyndet, som ej med säkerhet är ett gravfynd, ligger även det vid de flitigt nyttjade 
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färdvägarna mellan Sydösterbotten och de söder därom liggande bosättningsområdena.1  Dessa 
bägge fynd ligga utanför det sydösterbottniska kärnområdet, men ett skattefynd med arabiska 
mynt2  från detta områdes centrala delar visar jämte de andra klart att Österbotten under 800-
talet inte var något dött område. Odisputabelt är emellertid — åtminstone till dags dato — 
att själva Kyro älvdals folkvandringstida befolkningsområde ej erbjuder gravfynd från 800-
talet. En successiv utflyttning torde ha ägt rum från kärnområdet. Då handeln synbarligen 
fortsätter inom området synes mycket tala för att just handelstekniska orsaker ligga bakom en 
eventuell, sakta fortskridande förflyttning av befolkningens tyngdpunkt. Man frågar sig huru-
vida Kyro älvs hamninlopp under 400-700-talen grundats opp på grund av den kraftiga land-
höjningen vid Österbottens kust. 3  Borde inte en hamnplats närmare havet, och i kärnområdets 
närhet, vara mer fördelaktig ur handelssynpunkt, och helst även belägen i riktning söderut 
mot det alltmer uppblomstrande sydvästfinska kulturområdet? 

Av stort intresse i detta sammanhang torde även den arkeologiska bilden på andra sidan 
Bottenhavet vara. Den ovan omtalade rika norrländska folkvandringskulturen »faller ur blick-
fånget i stort sett i och med 600-talets början».4  Ett fylligt arkeologiskt material dyker härefter 
upp i Mellan-Sverige, och under 700-talet visar särskilt Uppland ett så fullödigt material, att 
allt tyder på att tyngdpunkten politiskt och kulturellt förlägges till svearnas område. Nils 
Åberg menar, och efter honom Hvarfner, att en konjunkturförändring ägt rum, som inneburit, 
att den tidens norrländska handelsfaktorier ha förlorat sitt inflytande till förmån för Svealand. 
Denna handelns förskjutning från norrländskt område till svearnas land torde på något vis, 
enligt min mening, ha påverkat även den samtida handelsaktiviteten inom Kyro älvdal. På 
ömse sidor Bottenhavet synes den ekonomiska brännpunkten under 700-talet och senare för-
läggas i riktningen mot Bottenhavets sydligaste del — mot Ålands hav — Finska viken — 
Ladoga. 

Ett helt nytt gravfynd från sydligaste Österbotten, närmare bestämt från Teuva, Lautamäki, 
har inkommit till Nationalmuseum i Helsingfors. Fyndet (som gjordes 1958), med inv.nr  
N.M. 14.498, må här omnämnas i korthet. 4  I fyndet ingå bl. a. ett s. k. Hansafat,6  två ovala 
spännbucldor, hästskoformiga spännen, varav ett i silver, armringar, fingerringar och permiska 
smyckeföremål. Fyndet har stark sydvästfinsk prägel med inslag av »permiskt» gods och kan 
sannolikt dateras till omkring i 000-talet. 

Det är frestande att i detta rika och mångfacetterade gravfynd, vittnande om välstånd och 
vidsträckta handelsförbindelser, se den fortsatta utvecklingsgången av det guldrika sydöster-
bottniska kärnområdets handel sträckande sig från folkvandringstid och fram till yngre järn- 

Kopisto, Kurikan Tuiskulan löytö, 1956, S. 42. 
2  Meinander-Granberg, Myntfyndet från Lillkyro, 1952, S. 120 f. 
3  Klockars, Ett säreget skärgårdsområde i svenska Österbotten, 1947,  S. 25. 
4  Hvarfner, Fångstmän och nybyggare i Ångermanälvens källområden under järnåldern, 1957, s. 28 if.; Åberg, 

a. a., 1953. 
6  Fyndet var utställt i Nationalmuseum, Helsingfors, på nyåret 1959; Se Paloniemi, S.M., 1960, S. 22 ff. 
6  Kivikoski, a. a., i, 1951, S. 44. Abb. 1189. (De s. k. Hansafaten förekomma över hela Norden och även i 

Finland. Dateras ungefärligen till 1050-1140.) 
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ålder. Kulturdragen inom södra Österbotten torde vid denna tid helt ha sammansmält med 
den sydvästfinska kulturens, en nivellering som påbörjades redan under folkvandringstid i 
Vasatrakten. Detta torde dock inte hindra förekomsten av vissa skandinaviska kulturinslag inom 
området. 

Beträffande Nordfinland har Äyräpää framhållit, att fornföremålen från århundradena före 
9oo-i 000-talen kunna tyda på huvudsakligen skandinavisk aktivitet inom området.1  Med 
skandinavisk torde vid denna tid böra avses norsk, något som även Kivikoski anfört.2  Även 
Tallgren håller för sannolikt, att de karakteristiska skandinaviska fynd det här gäller — de 
ovala spännbucklorna — komma från norska Finmarken, emedan denna här funna typ av 
spännbucklor är vanlig i Norge men sällsynt i Sverige.3  

Från och med vikingatiden uppträda nya element i Nord-Finlands och Nord-Sveriges fynd-
bestånd, i det att nu även andra fynd än skandinaviska förekomma. Enligt Serning inträder en 
förändring först under i 000-talet, vilket förefaller vara något sent daterat (Serning, a. a., 
1956, s. 99). Både i norra Sverige4  och norra Finlands uppträda enstaka lösfynd av hästsko-
formiga spännen (även kallade ringspännen) med facetterade piggornerade knoppar, vilka 
antyda inflytande från Sydväst-Finland (jfr här med angivna noter). Denna typ av spännen har 
av Kivikoski daterats till vikingatid.s På grund av spännetypens markerade utbredning inom 
Finland (Kivikoski, a. a., 1951, S. 52 if.) håller Kivikoski det för troligt, att den är en speciell 
finsk smyckeform och att den i Nordnorge förekommande likartade spänneformen utan 
tvivel anger en direkt förbindelse med Finland (Kivikoski, a. a., 1938, s. 244). 

Även Gjessing finner det sannolikt att en förbindelse mellan nordnorska och finsk-baltiska 
kulturområden har existerat redan under vikingatid. 7  Beträffande aktiviteten inom Nordnorge 
under yngre järnålder, så synes fasta norska handelsstationer ha etablerats i Troms omkring 
600. Ett vittnesbörd därom anses handelsplatsen Hillesoy (f. ö. Ottars hemort enligt Gjessing) 
vara, som synes ta form vid denna tid och tillväxer ytterligare under 7oo-talet.s Följande år- 
hundraden får även Finmarken fast bosättning av de arkeologiska fynden att döma. Nord-
norges handel med Finland, Balticum och Ryssland tilltar under denna tid samt även handeln 
med Väst-Europa (Gjessing, a. a., 1941, S. 130, s. 139). 

Det ges alltså naturliga förutsättningar för en handelsförbindelse mellan Nordnorge och 

1  kräpää, Katsaus Fohjois-Pojhanmaan esihistoriaan, 1914, S. 25 f., fig. 31, 32. 
2  Kivikoski, Rec. av Semings avh., 1956, s. 297. 
3  Tallgren, Biarmia, 1931, S. 119, se fig. 8. 
4  Lösfynd av hästskoformiga spännen med piggornerade knoppar från norra Sverige: i) Svartbyn, Överkalix sn, 

SHM 16900; 2) Från trakten av sjön Gillervattnet väster om Boliden, Skellefteå M. 3005; 3) Bergfors, strax söder 
om Torne träsk, NLM 5130; (Se: Serning, a. a., 1956, s. 26). 

5  Lösfynd av hästskoformiga spännen med piggornerade knoppar från Nord—Österbotten: i) Matkaniemi, 
Uleåborg, NM 11953; 2) Ranuanjärvi, Simo NM 3718: 3; 3) Privat ägo: från Iijärvi, Kuusamo. (Se kräpää, 
a. a., 1914, s. 27. Dens. Uusinta muinaislöytösatoa Oulun läänistä, 1937, S. 59, fig. 20, om hästskoformiga spännen 
från Nordfinland.) 

8  Kivikoski, Studien zu Birkas Handel, 1938, s. 243. Se Karta: Abb. I; Kivikoski, Hästskoformiga spännen i 
Finlands vikingatid, 1951, S. 52. 

7  Gjessing, Finsk-ugriske vikingetidssmykker i Norge, 1927, s. 23 f. Fig. 7, 8. Se Karta fig. 13. 
8  Gjessing, a. a., 1941, S.  139. 
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Finland och mer östligt liggande handelscentra under vikingatiden, en handelskontakt, som 
kan ha tagit sin början redan under folkvandringstiden. Den kulturella och kommersiella 
kontakten under folkvandringstiden torde huvudsakligen ha gått via det s. k. »norrländska 
folkvandringsriket> och Tröndelagen. 

Den sydvästfinska handelns utövare, som under vikingatiden börja framträda mer aktivt i 
nordligaste Skandinavien, synes ha förlagt sin mot väst och nordväst riktade handelsled — ej 
såsom de tidigare sydösterbottniska handelsmännen gjorde över Kvarken — Södra Norrland — 
Tröndelagen — utan den stora färdvägen lägges nu norr om Bottenviken, dvs. över Nord-
finland — Nordsverige — Nordnorge. Denna »omplacering» av handelstraden torde enligt 
min mening sammanhänga med en ökad handelsaktivitet framförallt på nordnorskt område 
(jfr här Hillesoy) och möjligen även med en vid denna tid sakta stigande uppblomstring av 
Lofotenfisket, vilket storfiske i så fall torde ha bidragit till en ökning av den nordskandina-
viska handeln. Gjessing håller det för högst sannolikt att om man sammanställer historiska 
och arkeologiska rön »kommer en vanskelig utenom at det i hvert fall i tida omkring 900 må ha 
foregått stort årvisst fiske i Lofothavet — av dimensjoner som uten tvil må vare betinget av 
fiskehandel i storre målestokk».1  

De västfinska hästskoformiga, piggornerade spännenas väg i riktning nord-nordväst, över 
Skandinaviska halvön som jag ovan redogjort för, synes starkt tala för att en handelsled som 
sträcker sig tvärsöver norra skandinaviska halvön blivit aktuell vid denna tid. Jag ber även att här 
få fästa uppmärksamheten på en passus i Egilssagan. Det heter om en av Torolvs Kvänlands-
färder följande: »När Torolv kom öster ut till Kvänland och träffade konung Faravid, höllo kvä-
nerna just på att rusta sig till härfärd. De voro trehundra man och norrmännen det fjärde hund-
radet och drogo nu övre vägen upp genom Finnmarken. Här kommo de till ett fjäll, där de kirjaler 
höllo till ...»2  Denna orienterande detalj i Egilssagan om »övre vägen» är synnerligen märklig. 
En sådan geografisk distinktion är i och för sig inte nödvändig att anföra av nedtecknare sett ur 
litterär synpunkt. Man får därför en stark känsla av att just i denna passus föreligger en kärna 
av historisk sanning. Sagans ord om »den övre vägen» kan sägas få en ny aktualitet i belys-
ningen av dessa ovan berörda arkeologiska ströfynd från Nordfinland — Nordsverige — Nord-
norge. Denna »övre väg» står måhända i sagan i motsättning till en sydligare belägen väg? 
Man tänke sig gärna här den väg, som var känd redan under folkvandringstid och gick via 
»norrländska folkvandringsriket» över Medelpad — Jämtland och utmynnade i Tröndelagen. 

Bägge dessa här anförda' färdleder torde ha varit kända av de sydvästfinska köpmännen, 
ehuru den »övre vägen» torde ha blivit alltmer trafikerad under 800-talet sannolikt beroende 
på att den norska handeln får sin tyngdpunkt förlagd till nordligaste Norge vid denna tid. 
Med hänsyn till denna jämnt löpande fyndkedja av västfinska hästskoformiga spännen (Syd-
västfinland — Nordösterbotten — Nordfinland — Nordnorge) synes det vara obefogat att, som 
Serning gjort, lösrycka ur denna kedja motsvarande hästskoformiga spännen, som ingå i de 
nordsvenska ströfynden och datera dem till tidigast i 000-talet (Serning, a. a., 1956, s. 99). 

1  Gjessing, a. a., 2955, s. 56. 
2  Alving, a. a., 1938, S. 30. Kurs, av förf. 
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Denna västfinska spänneform tillverkades måhända även under i 000-talet men just i detta 
fyndsammanhang torde man rimligen kunna räkna med en närmast vikingatida datering även 
av de nordsvenska ströfyndens ringspänneformer av denna speciella finska typ. 

Orsaken till nämnda smyckeformers spridning åt norr och nordväst torde vara pälshandeln 
med lapparna i Nordsverige och Nordfinland, vilken med största sannolikhet för Finlands del 
organiserades från sydvästfinskt område under vikingatid. Om vi således anta att kvänerna 
äro identiska -med de västfinska bebyggare, vilka uppburo handeln i lappmarkerna under yngre 
järnåldern, skulle vi i dessa hästskoformiga, piggornerade spännen möjligen kunna se en åter-
spegling av kvänernas handelsverksamhet under vikingatid. Ett återsken av kvänerhandeln på 
ett mycket tidigt stadium skulle vi då möjligen ha i det kufiska myntfyndet från 800-talets mitt 
samt de österbottniska lösfynden från 800-talet. Den fortsatta handelsutvecklingen under vi-
kingatid skulle då illustreras av dels de här behandlade piggornerade hästskoformade spänne-
typernas utbredning, dels av de bägge fynden från Kurikka. 

Det senaste fyndet från Teuva, vars föremålsbestånd vittnar om livliga handelskontakter, 
synes mig vara ett belägg för att den sydvästfinska handelsverksamheten omkring i 000-talet 
nått en sådan blomstring och omfattning att en återspegling därav rimligen borde komma till 
synes i de fynd från I 000-talet, som komma i dagen inom kvänernas antagna bosättningsom-
råde, dvs. inom Sydvästfinland. 

Om vi på denna punkt i diskussionen återknyta till Anthoni och dennes argumentation mot 
kväners förekomst inom Österbotten vid 800-talets slut, finna vi att det arkeologiska mate-
rialet starkt talar för att, ehuru kvänerna-västfinnarna haft sitt fasta bosättningsområde i syd-
västra Finland, de likväl livligt synas ha trafikerat Österbotten under sina handelsfärder mot 
lapparnas områden. 

Förekomsten av karelare i Österbotten på 800-talet, som ävenledes omnämnes i Egilssagan, 
torde däremot vara en mer tvivelaktig uppgift. Ur den muntliga folktraditionens synpunkt 
är det ej otänkbart, att dylikt händelsemättat gods, som medeltida karelska härjningståg, kan 
ha tillagts den ursprungliga versionen. Tänkbart är också att Torolvs och Faravids förbund 
och strider mot karelare av nedtecknaren kan ha tillagts såsom ett dramatiserande inslag i 
sagan. 

Berättelsen om halogalänningen Torolv Kvällulfssons beskattning och handelsutbyte med 
lapparna på 800-talets slut får en ny aktualitet i belysning av ovan framlagda material. Som 
väsentligt för detta sammanhang kvarstår den norröna litteraturens antydning om västnordisk 
handelskontakt redan under vikingatiden inom svenska och finska lappmarkerna, en kontakt 
som under de följande århundradena fortfar att äga rum, vilket jag kommer att ingående 
redogöra för, och som under medeltiden — av allt att döma — utvecklas till ett fast organiserat 
handelsutbyte och under nyare tid utmynnar i reglerade marknadsplatser och fastställda 
marknadsdagar. 
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Lappmarkshandeln under tidig medeltid 
Med i 000-talet få vi en mer nyanserad bild av lappmarkernas handelsliv. Vi ha till vårt för-
fogande ett arkeologiskt material, av allra största betydelse i detta sammanhang, nämligen de 
tidigare flera gånger omnämnda nordsvenska offerfynden. Huvudmassan av dessa fynd dateras 
av Serning till i stort sett i 000- och ix oo-talen, »med enstaka utlöpare bakåt och framåt i tiden» 
(Serning, a. a., 1956, s. 96). Den bakre gränsen sätts — bortsett från 700-talssvärdet från Pål-
novuoddo — (Serning, a. a., s. 95) vid 900-talet, den främre vid 1300-talet utan någon när-
mare tidsbestämning (a. a., s. 95). Dessa offerfynd anses av Serning vara nedlagda av samer 
under den här ovan angivna tidsperioden. Kring dessa nordsvenska fynd har diskussionen 
varit och är alltjämt livlig med hänsyn till frågan om huruvida fynden verkligen äro att betrakta 
såsom lapska eller om de kunna tänkas ha nedlagts av någon annan folkstam. 

Serning har med sitt arbete »Lapska offerplatsfynd>> på ett metodiskt tilltalande sätt gjort ett 
stort och heterogent föremålsbestånd hanterbart för forskningen. De framgrävda föremålen 
från i i offerplatserl utgöras av stora renhornshögar och av metallprydnader av huvudsakligen 
brons- och tennliknande material samt i mindre omfattning av silver- och mässingsprydnader. 
Bland fynden förekomma även pilspetsar av järn samt vidare cirka 3000 genomborrade silver-
mynt. Mynten äro präglade i Tyskland, England, Friesland och Norge under i 000-talet. Från 
i oo-talet dominera helt norska myntpräglingar. Metallprydnaderna ha en stark »östlig» stil-
karaktär. Huvudparten av dem torde härröra från västfinskt—inlandsfinskt—karelskt och ännu 
östligare områden. En del av metallföremålen ha sina motsvarigheter på nordvästeuropeiskt 
område. Redan med titeln till detta arbete anges av Serning vilka som ansetts ha nedlagt dessa 
föremål. 

Serning har emellertid i sitt arbete ej uppställt de kriterier, som klargöra att de nordsvenska 
metallfynden verkligen burits av och nedlagts av samer. Hon stöder sina uppgifter (a. a., s. 7) 
om offerplatsfyndens samhörighet med lapsk kulturkrets enbart på tidigare uttalanden av 
Hallström2  och Manker. 3  Dessa sistnämnda forskare ha utgående från en mångfald äldre skrift-
liga uppgifter4  rörande djurben och renhornsoffer hos lapparna samt under hänvisning till 
muntliga sena traditionsuppgifter — från huvudsakligen de sydligaste delarna av Lapp-
markerna, vilka omtala offer av renhorn, fisk samt mynt — som sin mening framfört att allt 
tyder på att lappar nedlagt dessa föremål. 

Lapparnas heliga platser voro som regel förlagda till någon i landskapet iögonfallande 
naturformation, vid en högt uppstigande fjälltopp, ett bergras eller dylikt, men voro även be-
lägna vid forsar, sjöar och holmar (Manker, a. a., 1957, s. 23). Offerplatsen ligger i regel högt 
och fritt beläget. Rheen beskriver den heliga platsen sålunda »The fiäll ther the thesse Steen- 

1  De ii offerplatserna äro: i. Pålnovuoddo; z. Rautasjaure; 3. Saivo; 4. Unna Saiva; 5. Atjekåive; 6. Skerfe; 
7. Vidjakuoika; 8. Seitaure; 9. Gråträsk; Io. Vindelgransele; xi. Bäcksjö. För närmare geografisk bestämning av 
dessa platser se Serning, a. a., s. 11-15. 

2  Hallström, Lapska offerplatser, 1932. 
3  Manker, Några lapska kultplatser, 1946. 
4  Manker, Lapparnas heliga ställen, 1957. 
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gudar Vpsatt hafwa, kalla the alle i gemeen Passe waarij, dett är helige bergh eller Stoor-
junckare fiäll>> (Rheen, a. a., S. 39). Utmärkande för fyndbeståndet vid en typisk lapsk offer-
plats är förekomsten av mäktiga högar av offrade renhornsben och andra djurben samt även 
närvaron av seitar (Manker, o. a. a., s. 53 if.). Lappmarkerna uppvisa en mångfald sådana 
offerplatser med just detta fyndbestånd (Manker, a. a. 1957, s. 97 if.). Manker har i ett monu-
mentalt arbete om »Lapparnas heliga ställen» redovisat inventeringsresultatet av de till dags 
dato kända och i traditionen ännu levande lapska heliga platserna. 507 kultplatser äro registre-
rade. (Manker, a. a., 1957, s. 97 if.; se även a. a., bifogad karta över kultplatsernas utbredning.) 
Av tabell 3 i Mankers arbete, 1957, S. 52 få vi tillika en god uppfattning om de anmärknings-
värt stora mängder av djurben och renhornsoffer som förekomma inom det undersökta lapska 
kultplatsmaterialet. 

Från dessa offerplatstyper som genomgående präglas av fynd av renhornshögar men fattig-
dom på metall och som jag skulle vilja anse representera den genuint lapska kultplatstypen med 
rötter i heden tid, skiljer sig på ett markant sätt de av Serning behandlade nordsvenska offer-
fynden. Skillnaden föreligger inte i offerplatsernas yttre karaktär (frånsett Gråträsk med sin 
timrade byggnad). Dessa nordsvenska offerplatser ha i regel just ett sådant topografiskt läge, 
som karakteriserar en lapsk offerplats (jfr Rautasjaure, Unna Saiva, Serning, 1956, S. 12-13). 
De uppvisa även typiska lapska kultiska inslag såsom mäktiga offerlager av horn och ben. 
Seitar förekomma likaså (Vidjakuoika), och i vissa av dessa fynd ingå en sorts pilspetsar av 
järn, som Hallström menar förr tillhört det lapska jaktredskapsbeståndet (jfr Rautasjaure, 
Saivo; Hallström, a. a., 1932, s. 117). 

Skillnaden mellan dessa av Serning behandlade offerfynd och den stora mängden kultplatser 
registrerade av Manker består i förekomsten av ett utomordentligt rikt metallföremålsbestånd 
hos de förra och en i hög grad i ögonfallande metallfattigdom hos de senare. Det metallföre-
målsbestånd, som föreligger på de förra offerplatserna är till hela sin karaktär den lapska kul-
turen artfrämmande, vilket i och för sig inte hindrar att lapparna haft kännedom om dessa 
föremål. Då man närmare vill granska ett sådant heterogent och i många avseenden gåtfullt 
material som de nordsvenska offerfyndens, synes det mig nödvändigt att i första hand granska 
det primärmaterial, som föreligger tryckt i Hallströms arbete »Lapska offerplatser» (1932). Det 
förstahandsintryck Hallström redovisar är utomordentligt värdefullt och förtjänar att citeras i 
detta sammanhang. 

Hallström finner bl. a., då han under 190o-talets första decennier utgräver dessa, som han 
anser lapska offerfynd, det lämpligt påpeka att vad nu »fynden beträffar, få fyndföremål av 
främmande ursprung icke förvilla begreppen. De dominera visserligen i flera avseenden och ha 
även varit avsedda att dominera. Men vid sidan därav förekomma en mängd föremål, som få 
betraktas som rent lapska» (Hallström, a. a., 1932, S. i7 if.). Hit räknas skivor av glimmer, pil-
spetsar av järn, hornhammare erinrande om spåtrummehammare, och framför allt de mäktiga 
renhornsbankarna och de i närheten liggande seitarna. Förutom dessa offerrekvisita anser 
Hallström — och efter honom Manker och Serning — även de nordsvenska offerfyndens 
metallprydnadsföremål med bl. a. cirka 3000 genomborrade mynt ha tillhört samer under 
tidig medeltid. 
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Metallföremålen och renhornen ha sedan nedlagts såsom offer på följande platser: i. Rau-
tasjaure, z mil söder om Torne träsk, Jukkasjärvi sn, Lappland. (Manker: Kultpl. nr 113) 2. 

Saivo, söder om Dundret, Gällivare sn, Lappland (Manker: Kultpl. nr 180). 3. Unna Saiva, 
5 mil öster om Lakaträsk station, Gällivare sn, Lappland (Manker: Kultpl. nr 186). 4. Atjekiiive, 
Harrträsk, Gällivare sn, Lappland (Manker: Kultpl. nr 182). 5. Gråträsk, Piteå landsförsam-
ling, Norrbotten (Manker: Kultpl. nr 342). 

Det märkliga är nu, att vi ej känna till något dylikt föremålsmaterial i samband med offer-
platser från övriga registrerade hundratals lapska kultplatser, vilket klart framgår av Mankers 
utförliga inventering. Offerplatser motsvarande exempelvis Rautasjaure, Saivo, Unna Saiva 
äro i det närmaste helt okända i Norge och Finland.1  Denna fattigdom på medeltida offer-
platser med daterbara metallföremål utanför Nordsverige menar Serning, »är förmodligen 
endast skenbar och beroende på bristande undersökningar» (a. a., 1956, s. 7). 

Emellertid förhåller det sig så, att våra äldsta skriftliga källor från 1600- och 1700-talen, som 
beskriva den lapska mytologien och det lapska religiöst-hedniska ceremonielet ej omnämna med 
ett ord dylika offer av mynt på lapparnas offerplatser eller offer av smyckeföremål samtidigt med 
ben- och hornoffer. 

Manker har gjort en sammanställning av de skriftliga uppgifter som dessa 160o- och 1700-
tals-präster, missionärer och andra kännare av lapsk kultur lämnat. Man finner vid en närmare 
granskning därav, att av 32 uppgiftslämnare alla omnämnt ben- och hornoffer men endast 4 
metallföremålsoffer. Dessa fyra metalloffergåvor bestå ej av mynt eller smyckeföremål i vanlig 
bemärkelse och ha ej, vilket är av vikt att notera i sammanhanget, nedlagts på offerplatser i sam-
band med ben- och hornoffer. Jag återger här de skriftligt omtalade metallföremålsoffren re-
laterade av Manker (o. a. a., 1957, S. 40-45). 1. Offer av mässingsringar i brunn eller bäck 
(Randulf 1723, Nordland och Tröndelag). 2. Mässingsring i vattnet såsom dopoffer (Solander 
om norska lappar 1726). 3. En stor järnyxa som enligt traditionen skulle ligga vid Stuoramus 
Passe (Saivo, Sörkaitum, Lule lpmk). Det berättas att ingen rost bet på den yxan (Högström, 
1746). 4. Gravgåvor hos norska lappar bestående av yxa till mannen, sax och nål till kvinnan 
(Jessen, 1767). 

Mässingsringen är (enligt Olrik) en urgammal lapsk solsymbol, vilken jag tidigare behandlat 
i Kap. III. Det är naturligt att finna just detta metallföremål i lapska kultiska sammanhang. 
Gravgåvor av metall bland norska lappar torde vara ett lån från omgivande nordbor. Svenska 
lappar ha som regel, så vitt jag vet, ej nedlagt gravgåvor av meta11.2  

Sammanfattningsvis måste konstateras att frånvaron av metallföremål såsom offergåva i 
samband med renhorns- eller benoffer är i hög grad iögonfallande i dessa äldre skrifter. Även 
Manker framhåller att det är märkligt »att dessa äldre sagesmän så gott som uteslutande talar 
om naturalier, inhemskt material, som offergåvor och endast undantagsvis nämner importgods, 
metallföremål och dyl.» (Manker, a. a., 1957, s. 45). Likväl menar Manker, att importgodset — 

1  I Finland finnes endast en säker lapsk offerplats motsvarande dessa här uppräknade nämligen Ukonsaari i 
Enare (jfr Serning, a. a., 1956, S. 7). 

2  Ett enstaka exempel på gravgåvor av metall finnes hos Manker, a. a., 1961, s. 155. 
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mynt och smycken — ju inte till sin frekvens kan mäta sig med det inhemska offermaterialet 
»men det har dock ett helt annat omfång än de citerade källorna visa» (a. a., s. 45). Jag har med 
utgångspunkt från detta Mankers yttrande granskat det av Manker redovisade myntoffer-
materialet (här bortses tills vidare från de stora myntsamlingarna ingående i offerfynden från 
medeltid) och funnit att av Mankers 39 anförda belägg (se Tabell 3 i Manker, a. a., 1957, S. 52) 
äro större delen sena traditionsbelägg och härröra huvudsakligen från de södra delarna av 
svenska Lappmarken. De myntfynd, som registrerats i inventeringskatalogen äro mycket sena. 
Några exempel verifiera detta. (Manker, o. a. a., s. i47.) Kultpl. 137 belägen i Norrkaitum 
lappby, Gällivare sn, Lule lpmk. Fynd av bl. a. »5 öre af 1875»; Kultpl. 223 belägen i Sirkas 
lappby, Jokkmokks sn, Lule lappmark. Fynd av silvermynt från 1930-talet. Från kultpl. 30, 
Könkämä lappby, Karesuando sn, Torne lpmk. Fynd i en kallkälla som ansågs bota ögonsjuk-
dom av finska, svenska och norska mynt av låg valör: 2 svenska »Jo-öringar, präglade 1907 och 
1920», 6 norska 1-öringar präglade 1877, 1884, 1889, 1910, 1921 samt tesked (!) av vitmetall, 
2 säkerhetsnålar, 15 st. skjort- och byxknappar m. m. Kallkällan är belägen vid Karesuando 
kyrkby, den centrala mötesplatsen för Nordkalottens innevånare, till vilka räknas lappar samt 
svenska, finska och norska nybyggare. Kallkällan torde ha nyttjats företrädesvis av den bofasta 
befolkningen, vilket det icke-lapska offermaterialet starkt talar för. Under hänvisning till de 
stora myntsamlingarna från i 000- och I zoo-talen, som ingå i Sernings material, samt till den 
märkliga frånvaron av myntoffer under 1600- och i70o-talen,1 anför Manker dock som sin 
mening, att dessa av honom registrerade sena myntfynd samt muntliga belägg om myntoffer 
bära vittnesbörd om en fortlevande tradition som »talar om myntoffer ända fram i vår tid» 
(Manker, a. a., 1957, S. 49). 

För min del finner jag det synnerligen märkligt att sådana kännare av lapsk kultur som 
Rheen, Graan, Tuderus m. fl. vilka i detalj redogjort för lapparnas liv och föremålsbestånd, 
och inte minst för silverbeståndets olika funktioner (jfr Kap. II, IV, V) därvid skulle ha förbi-
gått något så väsentligt som silvrets funktion såsom offergåva och även varit okunniga om 
förekomsten av myntoffer. Det förefaller inte rimligt att dessa noggranna i 600-talsförfattare 
underlåtit att omtala en så väsentlig sedvänja som dylika metalloffer, såvida sådana ha före-
kommit under deras tid. Dessutom måste vi här ihågkomma att under 1500-, i600-, I700-talen 
funnos inom berörda Lappmarker häpnadsväckande stora mängder av silverföremål och silver-
mynt i lapsk ägo, vilket klart framgår av skatteräkenskaper och »sölvskatte»-längder från den 
tiden (se Bilaga I och II samt senare delen av detta kap.). Trots dessa bevisligen stora mynt-
och silverrikedomar i lapska händer — och sådana rikedomar funnos sannolikt redan under 
senmedeltiden — ha likväl offer av silverföremål ej förekommit på lapska kultplatser av de 
skriftliga källorna att döma under ovan angivna tid. Serning skriver att det är först »under de 
rika offerplatsfyndens tid, som lapparna haft i sin ägo en så stor mängd av metallföremål och 
mynt eller haft tillgång på importerad metall i sådan utsträckning, att de kunnat offra import- 

1  Myntfyndet från Pålnovuoddo (3 danska mynt präglade 1694, 1735, 1771 samt i norskt mynt präglat 1719) 
är ej arkeologiskt utgrävt. Fyndomständigheterna kring detta myntfynd äro oklara och fyndet torde få betraktas 
med en viss reservation. 
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föremål och egenhändigt tillverkade metallföremål åt gudarna eller nedlägga dem såsom grav-
gåvor till sina döda» (Serning, a. a., 1956, S. 97 if.). Efter vad jag ovan anfört synes mig denna 
förklaring ej längre vara bärande. 

Jag skulle vilja påstå under hänvisning till siffrorna i mina varutabeller, som i detalj redovisa 
antalet lod silver, pengar och daler under ett begränsat tidsavsnitt på lapskt område, att till-
gången på silver under I500—I600-talen både kvantitativt och kvalitativt vida överstiger det 
medeltida nordsvenska fyndmaterialets tillgång på brons, tenn och silverföremål. 

Det obestridliga faktum att silvret förekom ymnigt hos lapparna under 1500-1600-1700-
talen (samtidigt med att de skriftliga uppgifterna om lapparnas metallfattiga offerseder ned-
tecknades) borde följaktligen ha gett ett mycket gott underlag för mynt- och smyckeföremåls-
offer under denna tid om vi med Serning mena att importgodsets mängd varit avgörande för 
offerritualen. Så har nu alls inte skett, sannolikt beroende på att lapparna inte ha haft dylika 
offersedvänjor, nämligen att offra smycken och mynt samtidigt med ben- och hornoffer. 

Jag återvänder nu till det Serningska offerplatsmaterialet. Av största vikt att få veta, då man 
företar en granskning av de metallrika offerfynden, är huru det förhåller sig med fyndlagrens 
skiktning på dessa arkeologiskt utgrävda platser. Uppgiften är svårbemästrad och Hallström 
uttrycker sig i sin grävningsberättelse om Rautasjaure med berömvärd objektivitet: »Det 
måste understrykas, att någon allmängiltig lagerföljd icke kunde iakttagas, och att stratigrafiska 
iakttagelser endast undantagsvis kunna tilldelas något värde, på grund av nyssnämnda lager- 
skridningar, dels av ofta förekommande plundringar.» Hallström beskriver därefter platsens 
topografi, ett bergras, stensejtar m. m. och sammanfattar det hela sålunda: »Man kan alltså säga, 
att den rent yttre karaktären är avgjort lapsk liksom det geografiska läget» (Hallström, a. a., 
1932, s. i i 6 ff.). Det råder ingen tvekan om att fyndplatsen vid Rautasjaure har en lapsk offerplats 
alla karakteristika. Å andra sidan är fyndplatsen som är belägen mitt i ett ras sju meter över 
sjön Rautasjaure och under en väldig sten av 6 meters synlig höjd, en utomordentligt orien- 
terande riktpunkt även för andra än samer. Som exempel på huru tydligt frånvaron av skikt-
ningen i fyndlagren avspeglar sig i offerfynden kan nämnas att mynt från i 000- och i i oo-talet 
lågo tätt tillhopa. »Några genomgående lägre nivåsiffror för de äldre mynten i förhållande till 
de yngre ... kunde icke påvisas», skriver Hallström. Hallström ger oss också den mycket viktiga 
upplysningen i samband med Rautasjaure att på »ett senare stadium av offerplatsens tillvaro 
har den stora renhornsbanken tillkommit, troligast att betrakta endast som en ringa återstod 
av en hornmassa, som en gång täckt hela offerplatsen» (Hallström, a. a., 1932, s. 116 if.). 

Man frågar sig i detta sammanhang huruvida »renhornsbanken* har nedlagts senare än metall-
föremålen? Eftersom stratigrafiska stödjepunkter ej kunna erhållas och ras etc. förskjutit fynd- 
lagren veta vi ju ej bestämt om metallföremålssamlingarna ursprungligen legat särskilda från 
renhornslagren. Emellertid vill jag ej ta ståndpunkt här. Det tillkommer blott arkeologen av 
facket. Av intresse är emellertid att jämföra de av Serning behandlade metallfattiga offer- 
platserna med de metallrika. De förra äro Pålnovuoddo, Skerfe och Vidjakuoika (jfr här Ser-
ning, a. a., 1956, Pl. 33 och Pl. 34). Dessa platser uppvisa offer av djurben och renhorn. Seitar 
förekomma i platsens närhet. De metalloffer som förekomma, pilspetsar av järn, äro av jakt-
magisk natur. Inga mynt- eller smyckeoffer förekomma här. Hallström menar detta bero på att 
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läget av offerplatsen (Pålnovuoddo) vid älvstranden »omintetgjort varje anhopning av de typiska 
småfynden vilka spolats bort av älven». De mycket små pilspetsarna spolades emellertid ej bort, 
vilket förefaller vara mer än en lycklig slump. 

Dylika heliga platser, som blott uppvisa djurben och renhorn och pilspetsar av järn, avvika 
så markant från de övriga metallrika offerfynden att det väl näppeligen kan vara fråga om blott 
en tillfällighet. Hallströms antagande att stora myntsamlingar etc. »spolats bort av älven» på 
just offerplatser av denna typ torde möjligen få tas under förnyat övervägande. I dessa sist-
nämnda offerplatsfynd från Pålnovuoddo, Skerfe och Vidjakuoika skulle jag för min del vilja 
se spåren av en ursprunglig lapsk hednisk jaktkult vars offrande av horn och ben fortsätter 
fram i sen tid och hör samman med de av Manker registrerade metallfattiga men ben- och horn-
rika kultplatserna. Att de sistnämnda ej uppvisa dylika pilspetsar av järn beror ju på att dylika 
kommit ur bruk. Å andra sidan är det synnerligen vanskligt att söka dra gränsen mellan lapskt 
och icke lapskt i dessa offerfynd. Rautasjaure och Saivo uppvisa exempelvis dylika pilspetsar. 
Frågan blir då den, om dessa pilspetsar äro nedlagda av lappar tillsammans med en »senare ren-
hornsbank» eller om de tillhöra samma skiktning som de övriga metallföremålen. Vi kunna 
inte svara bestämt härpå ännu. Det är förvisso nödvändigt att här gå fram med den största 
försiktighet och ej på nuvarande ståndpunkt ta definitiv ställning till frågan huruvida lappar 
eller något annat folk nedlagt dessa föremål. 

Jag går härmed över till jämförande föremålsanalyser företagna på mitt lapska smycke-
material å ena sidan och Sernings smyckematerial å andra sidan. Vid min bearbetning av det 
lapska silversmyckematerial (jfr Kap. II), vars former bevisligen införskaffats av och burits av 
samer under närmare fem sekler, har det gång efter annan förefallit mig förbryllande att detta 
mitt lapska smyckebestånd till hela sin karaktär är det Serningska lapska smyckematerialet så 
grundväsentligt olika. Det är ej blott frågan om olikheter i föremålsformerna utan även an-
märkningsvärda olikheter ifråga om respektive smyckebestånds funktioner. Jag vill här till 
diskussion ta upp endast några få detaljer som rätt väl belysa, vilka svårigheter som äro för-
knippade med våra försök att få en helhetsbild av den lapska kulturens föremålsbestånd, i syn-
nerhet smyckeformernas. Vi ha ju här å ena sidan ett rikligt arkeologiskt fyndbestånd som 
sträcker sig i tiden från i 000-talet fram till omkring i zoo-talets mitt och som av Seming hän-
föres till lapparna, och å den andra sidan i min undersökning redovisade silverbestånd som 
tidsmässigt likasom griper in i de yngsta föremålen från offerplatserna och därefter fortsätter 
fram i vår tid. 

Vid en jämförande föremålsanalys kunna vi till en början konstatera att inte ett enda av våra 
lapska silverföremål förekommer bland de medeltida offerfynden. Således förekomma ej på 
dessa offerplatser de hos samerna så utomordentligt vanliga m-maljorna och rosettbältes-
beslagen, båda prydnader av rent medeltida karaktär och ursprung. Vidare kunna vi konstatera 
att de smyckeföremål som ingå i mitt material, i varje detalj höra samman med det lapska 
dräktskicket. Således höra till silverkragen en viss bestämd, alltid återkommande form av 
smycken såsom prydnadsmaljor, häktspännen och hängknappar. Dessa prydnader fastsys 
alltid på kragen, som är av kläde. Att med nål fästa ett spänne på den lapska dräkten före-
kommer ej. Prydnaderna kunna även fastsys utanpå en klädes- eller vadmalskolt. Kolten har 
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ett halssprund mitt fram. Så vitt vi veta ha samerna aldrig burit en skjorta under kolten (förrän 
i våra dagar). Jag har understrukit (Kap. II, Spännena), att fibulan, spännet med hopknäppande 
nål ej finnes hos samerna. Även ordet därför saknas. Det lapska ordet för spänne är ruohkki = 
eg. häkta, krok i kläderna. Den andra förekommande lapska spänneformen är söljan, som har 
sitt huvudsakliga utbredningsområde i de nordligaste lappmarkerna. 

Om vi nu granska de inom Lule, Pite, och Ume lappmarker belägna medeltida lapska 
offerfyndens spännebestånd står det klart att fibulan med hopknäppande nål på dessa offer-
platser förekommer i mångfaldiga exemplar (jfr Serning, a. a., 1956, Pl. I: i, I: 2, Pl. 35: 1, 3,4, 
a.b., 5, 6, 7, 8, lo, II; Pl. 36:2, 4 m. m.). 

Trots att ordet för fibulaspännet är okänt på lapskt område och föremålet ej har brukats där, 
så vitt vi veta, ha dock samer, om vi få tro Serning, ännu så sent som under medeltid burit och 
offrat dylika smyckeformer, något som med hänsyn till det ovan anförda språkliga materialet 
måste betecknas som förbryllande. 

Bland de medeltida offerfynden förekommer ej något häktspänne. Anledningen härtill är 
sannolikt att under i 000—ii oo-talen dylika ej voro vanliga. Däremot är häktspännet väl 
dokumenterat i nordiska fynd från i zoo-talets slut och I300-talet (jfr Amunde, Gotland), 
och formen var således känd under hög- och senmedeltid i Norden. Trots detta förekomma ej 
häktspännen, lapparnas vanligaste spännetyp i offerfynden. De medeltida nordsvenska offer-
fynden synas upphöra omkring 1300 (Serning, a. a., 1956, S. 97). Intet hindrar emellertid, 
skriver Serning, att man fortsatt att offra metallprydnader efter 130o. »På detta sätt skulle man 
kunna komma fram till en naturligare tidpunkt för offerplatsernas ev. flyttning till andra 
platser, nämligen den intensiva kristna missionens period på I600—1700-talen, då det torde 
varit större anledning för lapparna att hemlighålla sina heliga platser än på I300-talet» (Ser-
ning, a. a., 1956, S. Ios). Detta antagande synes mig vara ohållbart. Ty vid tiden för detta tänkta, 
in i historisk tid alltjämt fortgående offrandet av metallprydnader nyttjade samerna, så vitt 
jag kunnat finna, alls inte offerplatsernas östligt präglade smyckeformer. Under medeltidens 
sista skede och 15°o-talets första hälft införskaffade samerna västnordiska — ursprungligen 
västeuropeiska smyckeformer — och dessa kunna inte på något vis betecknas såsom »medel-
tidens enklare vardagsvara» (Serning, a. a., 1956, S. 96). Under 15oo- och i 600-talen funnos 
bevisligen bälten med silverbeslag, maljor, häktspännen och hängknappar, allt av förgyllt silver, 
vilket jag redogjort för i Kap. II samt bevisat med Arent Jostings uppbörd från år 1600 (se 
Bilaga I). Offerfyndens smyckebestånd bestå även av ovala spännbucklor, armringar, kedjor 
med kedjegarnityr, örringar och knappar att knäppa med. Såväl Serning (a. a., 1956, S. 19-20) 
som Manker och Hallström ha anfört som sin mening, att dessa nedlagda smyckeföremål 
nyttjats av samerna innan de nedlades, varför föremålen ej förvärvats enbart med den avsikten 
att offras. Denna omständighet är av vikt att erinra sig i den fortsatta diskusionen. Om vi 
granska offerfyndens smyckeformer är det iögonfallande huru nära dessa föremål höra samman 
med den karelska järnålderskvinnans smyckeflora. En helt flyktig granskning av exempelvis 
fyndbeståndet från Tuukkala by, S:t Michel sn, Savolax visar denna anmärkningsvärda 
likhet (jämför här med Serning, a. a., 1956, Pl. 36: i, 2; Pl. 35: i, za, 213; Pl. 13: 1-12; Pl. 
40: 5, 4, i o; Pl. 21: 17-19). De karelska smyckeformerna höra i sin tur samman med ett visst 
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bestämt dräktskick.1  Gravfynden visa, att den karelska kvinnan bar en lång livklädnad, som hölls 
uppe med axelband. Under detta plagg vet man, att hon bar en skjorta sannolikt av tunt ylle-
tyg och om livet ett bälte med vidhängande kniv. Skjortans halssprund sammanhölls tillika, 
liksom skett långt fram i vår tid, av ett söljliknande spänne. Det är troligt att de ovala spänn-
bucklorna voro fästade vid respektive axelband, och däremellan löpte kedjan med kedjegarnityr. 
Det är också fastställt att kvinnorna i Västfinland nyttjade en liknande dräkt. Att de brukade 
ovan beskrivna smycken torde vara säkert ty många sådana smyckefynd äro gjorda där. 

Om den lapska kvinnan burit dessa medeltida, östligt präglade offersmycken, hurudan dräkt 
bar hon då under medeltiden? Dessa fibulasmycken och ovala spännbucklor låta sig svårligen 
kombineras med en skinnmudd. Låt oss då tänka oss att hon bar dem till sin klädeskolt. Såvitt 
jag förstår ha dessa västfinska smycken (frånsett bältet) inte haft någon som helst funktion att 
fylla på den lapska kolten. Hur och var placerades exempelvis de ovala spännbucklorna och 
fibulaspännena på kolten? Metallknappar att knäppa med ha, så vitt vi veta, ej någonsin fö-
rekommit i den lapska dräkten. Likväl förekomma sådana i offerfynden. Enligt vad äldre 
skriftliga källor berätta har den lapska kvinnan aldrig burit armringar och örhängen (Drake, 
a. a., 1918, s. 177). Sådana smyckeformer förekomma emellertid rikligt i de nordsvenska fynden. 
Huru förklara dessa stora olikheter i vad angår form och funktion uti det arkeologiska medeltida 
metallföremålsbeståndet och mitt föreliggande material vars äldsta skriftligt daterade håll-
punkt går tillbaka till år 544 och som uppvisar tydliga stildrag med medeltidens västnordiska-
västeuropeiska smyckematerial? Att antaga att den lapska kvinnan under offerfyndens tid 
burit en helt annan dräkt än den kolt som hon anses ha burit före och efter offerfyndens period 
anser jag orimligt. Om hon likväl burit dessa »östliga» smycken till kolten ha följaktligen 
föremålen fibulor, ovala spännbucklor och ringspännen varit kända över hela lapska området 
under medeltiden. Märkligt är då att ord, som kunna förknippas med dessa former ej finnas 
kvar i det lapska språket. Man frågar sig då, kommen till denna punkt i vårt resonemang: i. 
Ha lapparna burit dessa metallprydnader? 2. Ar det överhuvudtaget fråga om offerfynd? 

Om vi först behandla fråga i kan konstateras att vad som talar för att lapparna ha kunnat 
nyttja dessa offerplatsernas smyckeformer är det faktum, att praktiskt taget alla dessa metall-
prydnader äro genomborrade med mer än ett hål. Det innebär att prydnaderna stadigt ha 
kunnat fastsys på ett underlag av tyg eller läder. Just detta sätt att anbringa smyckeprydnader 
har varit och är typiskt för lapsk kulturkrets. Å andra sidan kunna även andra folk ha nyttjat 
denna praktiska fastsättningsmetod. Det ligger här frestande nära till hands att i denna så 
markant västfinskt—inlandsfinskt—karelskt präglade smyckeflora vilja tänka sig dessa smycken 
burna av ett folk härstammande från detta östliga område. Och vilka kunna komma i åtanke? 
Svaret på frågan torde vara — kvänerna. Jag ber att få erinra om den tidigare i samband med 
kvänerproblemet behandlade fyndkedjan av hästskoformade ringspännen, som hittats i Öster-
botten — Nordfinland — Nordsverige — Nordnorge. Dessa spännen ha av Gjessing (Norge), 
Kivikoski (Finland) daterats till vikingatid. Man frågar sig än en gång: Höra offerfyndens 
liknande spännen till denna fyndkedja? Kvänerna, ett rörligt västfinskt handelsfolk med vittom- 

Norlund, a. a., 194i, fig. 45, fig. 6z. 
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fattande handelskontakter i Nordskandinavien (många västfinska vikingatida fynd finnas även 
kring Lofoten, se karta, fig. 168), böra väl ha haft vissa replipunkter inom sina vidsträckta han-
delsområden. Platserna för deras upplag, deras handelscentra, böra under den totala öde-
markens tid ha legat på lätt igenkännliga ställen och helst på sådana platser, där samerna inom 
respektive »distrikt» sedan gammalt ha samlats, dvs, på deras största kultplatser. Jag vill inte 
härmed på något vis påstå, att de nordsvenska fynden äro handelsdepåer. Men fynden av våg 
och vikter — föremål som allmänt anses knutna till handeln —, som ingå i Unna Saiva-fyndet 
(Serning, a. a., 1956, Pl. 29: 8, 9, I-15; ) talar för att västfinnars — sannolikt kvänernas — handel 
och köpenskap på något vis kan ha varit knuten till dessa stora nordsvenska metallföremåls-
bestånd från medeltid. Mankers antagande, att de av honom registrerade sena myntfynden 
(från bl. a. detta århundrade) bära vittnesbörd om en från medeltid och till vår tid inom lapsk 
kulturkrets alltjämt levande tradition av myntoffer, torde, enligt min mening, få tas med en 
viss reservation. Dessa sena belägg av myntoffer på lapskt område borde väl i första hand få 
sättas i samband med samernas i sen tid mycket nära kontakt med och ingifte med omgivande 
nordiska nybyggare. Att myntoffer för god jakt- och fiskelycka länge förekommit bland nordbor 
och hos dem varit en utbredd folktrouppfattning är väl känt. Även en annan omständighet må 
beaktas i detta sammanhang. De källskrifter som behandla lapparnas kultur, seder och bruk 
omtala ej som jag tidigare sagt, att metallföremål offrades vid horn- och benoffer, däremot om-
talas ofta och i vissa fall synnerligen detaljerat (Rheen) att samerna grävde ned sina silverrike-
domar i jorden. Detta skedde av allt att döma gärna i närheten av en offerplats (jfr Passekårså-
fyndet. Se Kap. II, Maljan). Kanske ligger något av lösningen just i detta faktum? 

Det är ej möjligt på nuvarande ståndpunkt och går även utanför detta arbetes ram att pres-
tera någon lösning av här diskuterade frågor. Jag har blott — utan anspråk på fullständighet — 
velat lägga fram några rent etnologiska synpunkter som framkommit under bearbetningen av 
detta arkeologiska smyckematerial. 

På grund av mitt materials yttre samband (smyckeföremål etc.) med dessa på lapskt område 
framgrävda artefakter har jag sett mig nödsakad att bilda mig en uppfattning om detta intres-
santa arkeologiska material för att få en mer klargörande bakgrund till lapparnas handel och 
kulturkontakter under offerfyndens period. 

Emellertid må frågan om vilka som burit och nedlagt dessa offerfyndens föremål tills 
vidare lämnas därhän. Av vikt för oss är, att dessa nordsvenska fynd äro nedlagda inom om-
åde n, som genomkorsats av den lapska stammen under århundraden. Fynden äro utomordent-
ligt belysande för den tidens handelsleder och kommersiella inriktning: handelsleder från 
öst och väst stråla samman i de nordsvenska lappmarkerna. I centrum för denna handel stå 
utan tvivel samerna, som bebo de pälsrika områdena i norr, och som sannolikt voro de, som 
anskaffade den åtrådda handelsvaran, de högädla viltskinnen. 

Serning har således till full evidens påvisat den västfinska handelns betydelse för och aktivitet 
inom lappmarkerna under de nordsvenska offerfyndens tid (Serning, a. a., 1956, s. i ). Med 
Väst-Finland avses här Egentliga Finland samt Satakunda och Tavastland. Den impulsgivande 
faktorn till västfinnarnas handelsaktivitet anses vara den gotländska handeln, vilken tillmätts 
»stor direkt eller indirekt betydelse för offerplatsfynden» (Serning, a. a., s. 103). 
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Sand"( es-
Törgir-11911a 

* = Skattefunn (her er ikke inntegnet et 
skattefunn fra Nordland uten neermere 
oppgitt finnested). 

= Austlige importsaker. 
= Angelsaksiske importsaker og myntet.. 

Irske saker. 
= Fann av vekter eller vektlodder. 

— x — x = Grensen for angelsaksiske sakers 
utbredning. 

— — — — = Grensen for irske sakers .utlited-
ning. 

	 — Handelscentrene. 

Fig. 168. Nordnorska fynd från yngre järnåldern som belyser handeln. 
(Efter G. Gjessing, mo.) 

Att västfinsk handel varit av utomordentlig vikt för lappmarkerna ge offerplatsfyndens 
många västfinska artefakter en klar antydan om. Att den gotländska handeln' härvidlag spelat 
en aktiv roll som impulsgivande faktor är möjligt. Likväl synes den västfinska kulturkretsens 
handelsliv i sig ha besuttit en så starkt expanderande karaktär av fyndens radie att döma, och en 
så kraftigt utvecklad handelsorganisation, att Gotlands impulsgivande roll för Lappmarkerna 
måhända kommer mer i skymundan. Den karelska kulturens begynnande uppsving och fort-
satta blomstring torde ha haft en icke föraktlig indirekt betydelse härvidlag.2  

Emellertid synes även andra faktorer ha varit av avgörande betydelse för den nordskandina-
viska lappmarkshandeln under tidig medeltid. 

En av dessa är troligen att söka i de nordvästeuropeiska kustländernas alltmer tilltagande och 
välorganiserade sjöhandelstrafik. Härvid kommo kustområden med centrala handelsplatser, 
vilka omsatte begärliga varor, att dras in i kontinentens sjudande handelsliv. Så skedde bl. a. 

1  Stenberger, a. a., x, 1958, Kap. Handel und Verkehr. 
2  Nordman, Karelska järnåldersstudier, 1924, S. 190. 
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med Nordnorge, vilket med stapelstaden Bergen kom att förse praktiskt taget hela det ka-
tolska Väst-Europa med torrfisk.' Via Nordnorge kommer denna inom västnordiskt—väst-
europeiskt område alltmer intensifierade handel indirekt de norska, svenska och finska lapp-
markerna till godo. 

Vid denna tidpunkt synes ävenså den tidigmedeltida samhällstypen börja uppvisa en sådan 
administrativ och systematiskt organiserad handelsform att det därigenom blir möjligt att 
driva export- och importhandel i större skala än som skett tidigare. Som ett exempel på en 
dylikt snabbt uppblomstrande handelsstad kan anföras Bergen, anlagd på 070-talet och upp-
organiserad till den dominerande stapelplatsen för hela rikets hande1.2  Den nordnorska torr-
fisken uppsamlades där och all utrikeshandel riktades med hjälp av upprepade kungliga dekret 
och förbud till denna stad. 

Ytterst är en högkonjunktur beroende på tillgång och efterfrågan. Granskning av handels-
leder och kulturkontakter blir närmast en studie av ekonomisk-historisk art. Men förete-
elsen är i sig beroende av ett flertal i varandra ingripande faktorer, vilka ej äro möjliga att 
här analysera i sin helhet och även gå utanför detta arbetes etnologiska ram. 

Vissa synpunkter kunna dock anföras, som äro av speciellt intresse i sammanhanget. 
Det förefaller troligt att de under i 000- och uoo-talen alltmer aktiva västfinska handels-

utövarna i lappmarkerna få en icke föraktlig konkurrent i de norska och sannolikt därigenom 
även indirekt i de västeuropeiska köpmännen. Att så sannolikt skett torde ha sin orsak i att 
längst upp i norr utbjöds varor, som just då voro ytterligt attraktiva i den kontinentala handeln, 
nämligen de ädla viltskinnen och den torkade fisken. De förra voro högsta mod i den medeltida 
europeiska klädedräkten, den senare stöttepelaren i den katolska lärans fastemeny. De nord-
svenska medeltida jordfynden återspegla dessa ekonomiska företeelser på ett mycket belysande 
sätt. Som påpekats av Serning har den västfinska handelns inflytande varit betydlig på nord-
svenskt område. Däremot har Serning ej tillmätt den västnordiska—nordvästeuropeiska handeln 
samma betydelse för Nordskandinaviens kommersiella liv. Emellertid är denna lapparnas mot 
Västnorden och Västeuropa inriktade handel av allra största betydelse till förståelse av lapp-
markernas ekonomiska utveckling. En granskning av detta ekonomisk—historiska förhållande 
torde kunna ge oss en bättre överblick över de kulturkontakter och kulturlån, som en gång ha 
präglat och alltjämt i många avseenden prägla den lapska kulturen. 

Av särskild betydelse är de nordsvenska fyndens myntmassa. Det myntade silvret, som 
närmast tjänar såsom dateringsobjekt, kan visserligen inte med exakthet tolka utveckling av 
handelsleder och kulturkontakter, ty mynten ha oftast vandrat vida vägar, innan de hamnat i 
jorden. Men de ge oss en fingervisning om tänkbara handelsriktningar. 

Mynten ha inte med säkerhet haft funktionen såsom betalningsmedel. Men otänkbart är 
inte — såsom skett i senare tid — att offerplatsernas myntade silver ursprungligen nyttjats 
av främmande handelsutövare såsom ett attraherande handelsmedel för att locka och tubba 
fram en större mängd skinn- och pälsvaror av de nordskandinaviska pälsjägarna. 

1  Brattegard, Bergenshandel, 1956, sp. 469; Kiil, a. a., 1941, 3. 27 f. 
2  Helland, Bergen, 2, 1916, 8. 222 if. 
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I den numismatiska bilaga som utarbetats av Kungl. Myntkabinettet, och fogats till Sernings 
arbete, har mynten uppdelats i tvenne stora grupper (Serning, a. a., 1956, s. 184 if.). 

Mynten före ca ii oo 
(Arabiska, tyska, polska, engelska, danska, norska) 
Mynten efter ca i i oo 
(Norska, svenska, danska och tyska) 

Den förra gruppen domineras av tyska mynt, ett mindre antal engelska och ett arabiskt, ett 
fåtal polska, danska och norska mynt. Den senare gruppen består nästan uteslutande av norska 
mynt. 

Om vi här bortse från de fåtaliga arabiska och polska myntpräglingarna och närmast ägnar 
intresset åt de västeuropeiska—nordiska mynten framgår i avsnittet om de olika myntkate-
gorierna, att de tyska strömma in från slutet av 900-talet till Ii oo-talets början (a. a., s. 201). 
Tyngdpunkten infaller under i000-talets mitt. Märkligt är i detta sammanhang att finna tyska 
mynten så långt norrut. Tyska mynt äro annars ej kända från nordligare trakter än Nord-
tröndelagen och Ångermanland. 

Engelska mynt omspänna tiden slutet av 900-talet till slutet av i 000-talet. De norska 1000-
tals mynten äro präglade av dåligt silver. Företeelsen är känd under namnet »Haraldsslåtten». 
Norska mynt belägna utom offerplatserna äro sällsynta. I Sverige finnas de ej annars nordligare 
än i Ångermanland (a. a., s. 203). Enligt Rasmusson torde man kunna fastställa en kontinuerlig 
import av mynten till lappmarkerna liggande mellan 1050 och in på ii oo-talet. Man torde 
kunna räkna med en sannolik början av importen 1020-1030 och med en större koncentration 
omkring 1050-70 beroende huvudsakligen på det starka inslaget norska präglingar. Enligt 
Rasmusson skulle avmattningen i slutet av århundradet sannolikt ha sitt motstycke i den mins-
kade importen överhuvudtaget av utländska mynt till det skandinaviska området under denna 
tid resp. inställandet av det sparsamma präglandet av egna norska mynt. Vidare fastslås att im-
port i mycket stor utsträckning förekommit från den norska sidan (a. a., S. 204). 

De tvenne angelägna frågor som omedelbart inställa sig äro: Vilken infallsport ha de norska 
och nordvästeuropeiska mynten till Lappland haft? Ha med mynten även kommit norska och 
nordvästeuropeiska föremål? 

Beträffande norska mynt och föremål är den västliga infallsporten den naturligaste. 
Dessa norska mynt på nordsvenskt område och i hjärtat av samernas fjällområde (se bl. a. 

Rautasjaure) återspegla enligt min mening den norröna litteraturens många uppgifter om norr-
männens finnferöir och finnkaup till lappmarkerna under medeltidens första hälft. 

Vi ha förut vidrört halogahövdingen Torolvs köpstämma med lapparna omkring 900, och att 
han förde »mycket handelsvaror» med sig. Lappmarknadshandeln och beskattningen hade 
efter Harald Hårfagers riksening fått karaktären av ett kungligt monopol. Ty liksom Harald 
Hårfager egenmäktigt i varje fylke underlade sig »all odaljord och allt land, byggt som obyggt 
och även havet och insjöarna ..., ... de som arbetade i skogen, och saltsjudare och fångstmän, 
alla, både på sjö och land», (Alving, a. a., 1938, s. 9) så underlade konungen sig också Haloga-
lands mycket inkomstbringande skinnhandel. 
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I Frostathings-lagen från ca i i 15 finnes så vitt vetes det äldsta belägget för kunglig mono-
polhande1:1  »En klövöru alla fyrir noraan Umeyiarsund (Vennesund)2. par å konungr einn 
caup å ...»: således konungen allena har rätt att uppköpa alla skinnvaror norr om Vennesund. 

Från i 000-talets början omtalas Harek av Tjotta i Olav den heliges saga såsom en mäktig 
halogahövding och med ländermans rättighet.3  Hareks son, Einar Fluga, övertar sedan — 
enligt sagan — lappbeskattningen omkring 1050. Denne upprätthöll strängt det kungliga mo-
nopolet. Det berättas, att en islandsfarare drivit iland vid Finmarkskusten efter svårt oväder. 
Därefter hade man bedrivit olovlig handel med lapparna. Einar Fluga lät angripa deras skepp 
och rannsakade dem, 4  trots att islandsfararna nekade till den olagliga handeln. Under Magnus 
Barfots tid innehades lappbeskattningen av Sigurd Ranesson på Steigen på Engelso? 

i 182 får en man vid namn Torgils lappbeskattningen? Omkring 1221 omtalas Ivar Utvik 
såsom skatteuppbördsman.7  Den sista uppgiften författaren hittills kunnat finna om skatte-
uppbörd hos lapparna hänföres till islänningen Gizur Gallis färd till Finmarken 1311 under 
Håkon V Magnussons regering. Det heter i isländska annnaler »att konung Håkon sände 
Gizur galli till Finnmarken efter skatt, som inte hade influtit på flere år. — Gizur kom tillbaka 
med skatt till kung Håkon».8  

Den norröna litteraturen dokumenterar således en rad norska skatteuppbördsmän, verk-
samma inom av lappar bebodda områden. Sysslan ärves i vissa fall, i andra utdelas den såsom 
kunglig förtroendesyssla. Den djupt rotade muntliga tradition, som torde ligga bakom dessa 
uppgifter, och de många detaljerade beläggen om halogabors ländermannaskap, tala för 
sannolikheten av att institutionen som sådan existerat kontinuerligt under tidig medeltid. 
Det sista belägget från 1311 vilar på historisk grund. Dess upplysning i förbigående att lapp-
skatten »inte influtit under flera år» är värd att lägga på minnet med hänsyn till den förändring, 
som sker inom lappmarkerna omkring I300-talets början. Då synes nämligen en bergensisk 
köpmannaklass få övertaget inom nordnorsk handel, därmed utträngande de hittills rådande 
kungliga ämbetsmännens monopol? 

Det är av största intresse att konstatera, att den norröna litteraturens upplysningar om 
skatteuppbördsmän inom lapska områden i stort sett tidsmässigt sammanfalla med dateringen 
av de norska mynten i offerplatsfynden. 

NGL, 1 257. 
2  I texten Umeyiarsund i stället för Vinjarsund, dvs. Vennesund sydligast i Halogaland. Jfr med Johnsen, a. a., 

3923, S. x6. 
3  Munch, a. a., 1874, S. 286; Hkr, 2, S. 215 f. 
4  Munch, De norske Folks Historie, 2, 1855, S. 356 IT. Se även Odds Dåttr Ofeigssonar i Morkinskinna, Flatey-

jarbök, AM 66 fol. samt Hrokinskinna, Islenzk fornrit, 7, 1936, s. 367 if; Flateyjarbök och AM 593 b, 4 to Is-
lenzk fornrit, 9, 1956, S. 283 IT. 

5  Munch, a. a., 1874, s. 288; Sneglu-Halla Dåttr i bl. a. Morkinskinna (ed. Jönsson, 1932), S. 362, s. 367 if. 
6  Munch, a. a., 1874, s. 289; Sverris saga ..., Udg. ved Gustav Indrebo, 1920, S. 80. 
7  Munch, a. a., 3874, s. 290, Håkonar saga Håkonarsonar Flateyjarbök, 3, 1868, s. 44, 49. 

Islandske Annaler indtil 3578, udg. av G. Storm, 1888, Flatöannaler (A) (1310-1313), s. 392 c.b. 
9  Johnsen, a. a., 1923, s. 32. 
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Det synes därför inte otänkbart, att de norska mynten strömmat in i Lappmarkerna som en 
följd bland annat av de kungligt betrodda norska ländermännens köpenskap i samband med 
beskattning — samt även som en följd av tillkomsten på 070-talet av Bergen som stapel-
och handelsstad för den nordnorska landsändan.' Där utvecklades — som förut antytts — en 
ny handelsform och samhällstyp. 

Att samtidigt med mynten även norska föremål inkommit förefaller ju helt rimligt. 
Av särskilt intresse i detta sammanhang torde offerplatsfyndens hängkors och krucifix vara 

(Serning, a. a., 1956, s. 51-52). 
De nordvästeuropeiska mynten och föremålen kunna vi antaga ha kommit till Nordsverige 

via tre olika infallsriktningar. En möjlighet är att tänka sig infallsporten via västfinskt—nord-
finskt område. En annan går genom gotländsk handel via Bottenhavet för vidare befordran 
upp till Lappmarkerna. En tredje väg, slutligen, torde ha lett västerifrån och i samband med 
norsk handel infört i området mynt och andra föremål. Alla dessa möjligheter torde vara 
plausibla. 

De senvikingatida myntfynden av europeiskt ursprung som upphittats i Tröndelagen äro 
här av betydande intresse. Marstrander2  daterar dessa tyska och engelska mynt till 900- och 
i 000-talen. Gjessing3  har tillika gjort en kartografisk förteckning över de på nordnorskt område 
funna vikingatida mynten och föremålen. Kartan återges på fig. 168. 

Dessa anhopningar av fynd av nordvästeuropeisk karaktär kring Lofotenområdet tala 
starkt för att den nordnorska befolkningen varit knuten till nordvästeuropeisk kultur och han-
del omkring i 000-talet. Vi ha ej från denna tid några dylika fyndanhopningar av västeuropeiska 
myntfynd inom exempelvis Norrbottens eller Västerbottens kustland. Därför förefaller det 
rimligt att antaga att infallsporten för de nordsvenska offerfyndens nordvästeuropeiska 
mynt och föremål bör sökas i väster, dvs, troligast på nordnorskt område. 

Även med klimatologiska förhållanden måste man räkna i detta handelshistoriska samman-
hang. Bottenhavet är igenfruset 6-7 månader av året, varför skeppsfarten blir helt stäckad hit 
upp under denna tid. Däremot äro de norska fjordarna isfria året om. Upp till Nordnorge 
kunde följaktligen in- och utländska skepp segla, utan tanke på att behöva forcera is eller snö, 
medförande en last av varor som voro begärliga i norr, såsom kläde, vin, vete och metallföremål 
i smyckeform. Skeppen återvände lastade med dyrbara skinn och torkad fisk. Detta var kort 
sagt en handelsresa av rätt behaglig karaktär. 

Ur transportsynpunkt torde det likaså varit långt mer fördelaktigt att de uppe vid fjäll-
ryggen och inom den svenska lappmarken boende lapparna sommartid togo sig över kalfjällen 
ned till de norska fjordbottnarna och där mötte de handelsmän, som önskade bedriva bytes-
handel och köpenskap med dem. Däremot förefaller det inte troligt att antaga att exempelvis 
mälarsvenska—sydsvenska köpmän, sedan de, låt oss säga, båtledes nått Bottenhavets nordspets, 
frivilligt därefter skulle ha forcerat ogenomtränglig, väglös snårskog och strida forsar för att 

1  Brattegard, a. a., 1956, sp. 468-474- 
2  Marstrander, Et nytt tröndersk skattefunn fra goo-årene, 1953, S. 3 ff. 
3  Gjessing, a. a., 2939, S. 45-49. 
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nå lapparna uppe i högfjällsområdet och därtill återvänt samma väg tungt lastade med bytes-
varor! Hela detta problem rörande de nordsvenska fjällapparnas handelskontakt med de mälar-
svenska köpmännen under vikingatiden och äldre medeltiden är en fråga, som ytterst går till-
baka på vilka transportmedel, som då kunde tänkas komma ifråga. Sommartid var båten ett 
självklart transportdon. Vid den tiden voro emellertid samerna uppe i högfjällsområdet. 
Vintertid var det visserligen möjligt att ta sig långt upp i Lappmarkerna via de igenfrusna 
vattendragen. Men var gavs ombyte av dragdjur? Något utvecklat hållskjutssystem för renar 
(och ännu mindre för hästar) kunna vi inte räkna med norr om Skellefteåtrakten under vikinga-
tid och äldsta medeltid, ty då fanns, så vitt vi veta, ingen fast bebyggelse i dessa kusttrakter. 
Med andra ord: allt talar för att ur transportsynpunkt, ur klimatologisk synpunkt och ur be-
kvämlighetssynpunkt har lappmarkshandeln företrädesvis ägt rum på norska sidan där dylika 
transportproblem ej ha varit besvärande tack vare de där isfria fjordarna. Först senare under 
medeltiden då bebyggelsen i Norrbottens kustland vuxit sig fast torde vi enligt min mening 
kunna räkna med en kontinuerlig handelskontakt mellan Nordsverige och Mälarsverige. 
Däremot är det givetvis möjligt att ädla viltskinn (såsom gråverk, mård etc. ...) nått Mälar-
Sverige från de under vikingatiden och medeltiden sannolikt viltrika Dalarna, Hälsingland 
och Ångermanland, således landskap belägna inom räckhåll för det centrala Sverige. 

Om vi fortsättningsvis granska källorna utifrån uppgiften om att lappmarkshandeln före-
trädesvis bedrivits på norsk sida redan under äldre medeltid är det märkligt, huru många 
kriterier det finnes för att en sådan handel synes ha ägt rum. Många uppgifter antyda även, 
att den tidens dominerande nordnorska handelscentrum synes ha legat vid Lofoten. 

Handeln i nordnorska fjordbottnar och vid Vågan under medeltiden 
Egils saga Skallagrimssonar berättas om Torolvs handel med och export till England och 

därvid omnämnes Vågar vid Lofoten (no. Vaagan, Vågan). Torolv hade män där både i torsk-
fiske och i sillfiske [Egils saga kap. 17]. I Olov den heliges saga kap. 123 berättas »at Asbjern 
Selsbane havde faret syd i Vaaga-stxvne og havde en byrding, han eiede, med naer zo mxnd 
paa ...>>. Samma saga omtalar även begreppet »Vaaga-flaade».1 Vågar omtalas som fiskeplats 
även i Frostathingslagen XVI: z »hverr maör ... er i fiski er i Vågum». 

Redan på i 000-talet, om vi få tro Snorres uppgifter i Heimskringla, ha vi sålunda begrepp 
såsom »Vaaga-stevne» och »Vaaga-flaade», vilka sedan bli bestående institutioner i Nordlands-
handeln i ett halvt årtusende framåt. 

I Sverres saga2  omtalas från omkring i 177 att Sverre i Trondheimsfjorden mötte 40 byrdingar3, 
.som kommo seglande norrifrån med köpmän från Vågan. Kiil anser det troligt, att Nordlands-
handeln då väsentligen gick över Vågar (Vågan) vid Lofoten (Kul, a. a., 1941, S. 44). Att 

1  Snorre Sturlasson, Kongesagaer, övers. av G. Storm, 1900, S. 383. För grundtexten se Hkr, z, S. 269. 
2  Sverre-soga, 1920, S. 23  och Sverris saga, 1920, s. 16. 
3  »byröingr m. Transportfartni, Handelsfartei». Se Fritzner, a. a., x, 3954, s. 221. 

17 —  62103019 Fiellström 
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Lofotenområdet verkligen var ett betydelsefullt centrum för nordligaste Norge tyder den om-
ständigheten på att konung Östen Magnusson (1103-1122) där lät bygga en kyrka.1  Skriftliga 
källor tala således för att Lofoten-områdets Vågar varit ett livaktigt handelscentrum under 
yngre järnålder och tidig medeltid, ett antagande som även bekräftas av Gjessings ovan 
avbildade karta (fig. 168). Fynden hopa sig kring denna ort. Även andra uppgifter bekräfta 
Vågans ställning som en gammal nordnorsk marknadsplats eller köpenskapsplats, bl. a. om-
talas »Voga» i Olav Håkanssons rättarbot2  av år 1384. Av denna framgår att man ämnar åter 
göra »Voga» till en central »köpstämme»-plats i Nordnorge. Konungen förbjuder tillika i samma 
rättarbot »oull fiorda koup och aull venia koup» och påbjuder att ingen får segla med sina varor 
och bedriva köpenskap annorstädes än som föreskrives i rättarboten: »forst their aff Finnd-
marckum och aff Heiligalannde thiill Vaaga. their aff Nummedalu och Thrundhiems fae-
hyrdslu och aff Nord= thiill Tronnhem ...» Vidare påbjudes att »bymennd vaare aff Bergenn 
siglle thiill Vaaga oc gieri thar sim n koupsteuna». Redan vid denna tid antydes sålunda ett 
oavhängighetsförhållande mellan Bergen och Nordnorge. Under följande århundraden kommer 
detta handelssamband att alltmer intensifieras. 

Om Vågar föreligger ytterligare ett intressant dokument. Schönneböl3  skriver 1591 om 
»Voge» som säges ligga nordost om Giemsö-strömmen:4  »Dette fiskevard Voge haver i gamle 
dage vret en kiöbstad, og der findes endnu udi Thrundhiem gamle prevelegier som lyder 
om samme Voge, men nu er det ikke andet paa denne dag end et armt fiskevard, og der bor 
ikkun x eller xij arme elendige stavkarle. 

Her findes en sted paa denne öe Voge en stor helle, som mand kalder konning Hogens helle: 
det er en stor mechtig steen, og jngen kan komme paa den samme höye klippe, med mindre 
mand haver en lang stie, og safter der tu. Oven paa den klippe er giort en stor höy vaare af 
andre smaa passelige steene, og her gaar ord almindelig iblant den menige mand, at koning 
Hogen med sine hofsinder skulle have gjort det samme vaare, og staar endnu paa denne dag, 
og holdes ved magt til hans avige jhukommelse. 

Straxen östen for denne store höye klippe, der er en stor rund plads, og slet inden udi, men 
uden omkring y runden, er der sat med store runde steene, den ene hos den anden, og er hver 
steen saa stor som toe karle vel kunde löfte den afsteed, og efter gamle sagn da ere mange i den 
meening, at konning Hogens paulun skulle have staaet paa den samme sted, og han skulle 
have der sit tilhold. 

Desligest siges her af alle gamle folk, at de Engelske skulde havt her en stor merkelig handel 
og kiöbmandskab for det store fiskeri som her haver faldet i gamle dage. Her haver ogsaa vret 
en stor og merkelig messe-bog paa latin skreven, efter den gamle papistiske viis, hvilken bog 
holdes for at vare givet til den kirke her udi Voge af de Engelske.» 

Sammanställes Schönneböls uppgift med följande notis ur ett mantalsregister över sjöfinnar 

1  Snorre Sturlasson, a. a., 1900, S. 684; Hkr, 3, s. 285. 
2  NGL, 3, S. 222-223. 
3  Schönneböl, Lofotens och Vestraalens beskriffuelse 1591, 1895, S. 181-182. 
4  Giemsö är Gimsöy i Lofotenöarna. Utgivaren G. Storm identifierar Voge med Vaagan (o. a. a., 1895, S. 18r 

i not). 
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16011  ges ytterligare belysning åt den av traditionen bevarade uppgiften om ett mycket liv-
aktigt medeltida engelsktinfluerat handelscentrum i Lofotenområdet. »Om Konningh Haagens 
Haagennssens Priuilegium, Som Forst schall haffue giffuett fielldfinndern forlof, Att flytte 
Ned till Siokanntenn, haffuer wij Saa Wid forfahritt, Att hannd Same frihed schall hafue 
wdgiffuett i Woge, 4 wegh Sio fraa Stegen, der Som De Engellsche Wdj gamble Dage, holld 
Dieris Contor, Oc beretter Laugmanden Paa Stegen, Att Same Priuilegium schall Finndis Wdi 
een Loughbogh, som Pross Lauritzenn, forige Laugmannd Wdj Skiene haff:r Wdi Sinn 
Werge.» 

Vi ha alltså här tvenne dokument som båda omtala ett handelscentrum Voge, Woge beläget 
i Nordnorge.2  Det Voge, Woge som åsyftas torde vara det nuvarande Vågan, som ligger på 
Austvågöy och som jämte Vestvågöy och andra öar bildar det egentliga Lofotenområdet på 
västra sidan om Vestfjorden. Emellertid bör även påpekas — för undvikande av missförstånd — 
att på östra sidan om nämnda fjord ligger på Engelöy i Steigens socken en ort benämnd Våg. 
Det Woge som omtalas i ovannämnda dekret av kung Håkan Håkonsson torde med största 
sannolikhet avse Vågan i Lofoten. Uttrycket »4 wegh Sio fr a a Stegen» talar för att Vågan i 
Lofoten avses, ej det näraliggande Steigens Våg. Dokumentet rörande kung Håkon Håkons-
sons dekret till fjällapparna är, ehuru det härrör från en andrahandskälla av år 16o1, av största 
intresse i detta sammanhang. Det förefaller ur historisk synpunkt ej orimligt att just denne 
norske konung beflitade sig om lapparnas väl och ve. 

Kung Håkon Håkonssons regeringstid inföll under åren 1217-63. Under dennes regentskap 
upplevde Norge en stark ekonomisk och kulturell uppblomstring. I synnerhet var handelsför-
bindelsen med England livligare än någonsin.3  

Konungen manifesterade landets välstånd genom att låta uppföra en mängd storslagna 
arkitektoniska skapelser såsom kyrkobyggen, stenhallar till kungsgårdar, förbättrade hamnar, 
nya borgar m. m.4  

Ur etnologisk-konsthistorisk synpunkt har det sitt särskilda intresse att konstatera, att både 
arkitekturen och bildkonsten i Norge under I200-talet har ett starkt västeuropeiskt inslag.3  

Håkon lät vidare bygga en kyrka i Troms och kristnade hela kyrkosocknen.6  Han byggde 
även en kyrka i Ofoten och »bryggekar vid Agdenes>> (Det norske folks..., 1, a. a., 1931, S. 322). 
Kyrkan i Troms var den första kyrkan i Finmarken och kallades därför »ecclesia sancte Marie 
de Trums juxta paganos». Den norske historikern Edvard Bull betvivlar att Håkon kristnat 
socknen i Troms, ty, menar Bull, norrön bebyggelse fanns norr om Troms redan under 
vikingatid. Bull anser att detta Håkons kristnande måste uppfattas såsom ett kyrkligt orga-
nisationsarbete. För min del finner jag det troligt att med »juxta paganos» kan avses de hed-
niska lapparna —norrmännens närboende grannar. Vid denna tid, 1200-talets mitt, torde norska 

1  Dok. 2, 1909, S. 284 
2  Helland, Nordlands amt, 2, 1928, s. 1-33. 
8  Bugge, a. a., 1898, s. 22. 
4  Det norske folks liv og historie, II, 1931, s. 322. 
5  Lexow, Norges kunst, 1942, S. 76. 
6  Fornmannasögur jo, 1835, s. 252 
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kustlappar och exempelvis lappar från nuvarande Torne och Lule lappmark mycket väl ha 
kunnat stifta bekantskap med kristen kyrka och tro (självfallet i liten skala och sannolikt 
inte med mer djupgående religiösa resultat). Inom lapsk mytologi och kultur finnas också 
anmärkningsvärt många reminiscenser av katolsk karaktär. Det av Fritzneri påpekade starka 
katolska inslaget i lapparnas hedniska gudatro talar för att redan under medeltiden en frater-
nisering skett med kristna nordbor. Vidare är det ju påfallande i hur hög grad dekorativa 
element med rötter i katolsk stil och form ännu finnas kvar uti lapparnas silverbestånd, som 
jag redogjort för i Kap. II. Dessa här uppräknade företeelser tala för att den katolska läran, 
som utgått från Troms kyrka och även från Östen Magnussons kyrka, torde ha influerat lap-
parna i någon mån. 

Om vi få tro dekretet från i 6o1 visade Håkon Håkonsson zoo-talets lappar en icke obetydlig 
omtanke, då dessa ges laglig rätt att dra ned till havsbandet för att fiska.2  Samtidigt dras de 
därmed också in under kyrkans hägn och yttersta avsikten därmed är väl den att politiskt 
vinna de inre Lappmarkernas bebyggare såsom ett för det norska riket lojalt stöd mot från 
sydöst påträngande krigiska folk. Karelarna hade efter det de trätt i närmare förbindelse med 
Novgorod fått ännu större behov av pälsvaror (Johnsen, a. a., 1923, S. 19). De utsträckte sanno-
likt sina erämarksfärder längre åt norr och nordväst, och sammanstötningar med norska kung-
liga uppbördsmän torde ha varit oundvikliga. I Äldre Gulathingslagen från ca izoo3  finnes det 
äldsta vittnesbördet om karelarnas hot mot halogabor. Det heter där beträffande utrustningen 
av ledungsskepp inom Halogaland bl. a., att halogalänningar utrusta sammanlagt tretton 
»tjugosessor» och en »trettiosessa». Av dessa fartyg komma sju på den sydliga delen av Haloga-
land och sex på den norra hälften, och de som bo i den sistnämnda delen av landet »hålla vakt 
mot öster». I isländska annaler berättas att karelare och kväner år 1271 företaga plundringståg i 
Halogaland.4  1302 omnämnes att karelarna företa ett angrepp »norrifrån mot Norge».5  Under 
dessa orostider mottog norske konungen sannolikt inte lappskatt i vederbörlig ordning. Gizur 
Galle skickades upp 1311, som förut nämnts, och lyckades det året utkräva skatt. 

De karelska härjningstågen tala för att den åt öster riktade nordskandinaviska handeln under 
det oroliga i zoo-talet inte liksom förr kunnat utövas på sedvanligt sätt. Importen av östliga 
föremål till lappmarkerna synes även ha upphört ungefär vid denna tid (Serning, a. a., 1956, 
S. 103). Den norska kungamakten beflitade sig emellertid alltfort, och i kung Håkon Håkonssons 
anda, om goda relationer med den lapska folkstammen och därmed i realiteten med den in-
komstbringande lappmarkshandeln. 

Vågan, som på I300-talets senare hälft ej var den livliga »köpstämme»-plats den tidigare 
synes ha varit — i varje fall att döma av ovannämnda rättarbot av år 1384 — är ämnad att ånyo 
bli den samlade handelsplatsen för Finmarken och Halogaland, som tidigare omtalats. Vågans 

Fritzner, Lappernes Hedenskab og Trolddomskunst sammenholdt med andre Folks, iawr Nordmwndenes, 
Tro og Overtro, 1877, S. 135 if. Se S. 139-144;  S. 151; 

2  Dok. 2;  1909, s. 284. Gjessing, Mountain—saames (mountain-lapps) fishing at the sea coast..., 1956, s. 198 if. 
3  NGL, i, S. 104. 
4  Islandske Annaler, ed. G. Storm, 1888, S. 138. 
6  Islandske Annaler, ed. G. Storm, 1888, s. 73; Johnsen, a. a., 1923, s. 20. 
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minskade betydelse såsom handelsort under I300-talet torde bero ej på att handelsverksamhet 
saknades i norr utan snarare på att handel och köpenskap bedrivits företrädesvis i fjordbott-
narna. Olav Håkansson förbjuder mycket riktigt också allt »fiordakoup». Denna speciella form 
av nordnorsk handel var sannolikt förbunden inte blott med bönder och fiskare i Nordnorge 
utan även med samernas handel i fjordbottnarna. Det äldsta belägget jag funnit på lapp-
markshandel i nordnorska fjordbottnar härrör från 1313 och, såvitt jag vet, har uppgiften ej 
tidigare satts i direkt samband med lapparnas västnordiska handel.' 

Det heter sålunda i en förordning kungjord av kung Håkon Magnusson den I2 aug. 1313 
i Bergen: »Med hänsyn till lapparnas nöd, vilken vi hava erfarit, och deras stora fattigdom både 
med hänsyn till arbetsförtjänst och andra näringsgrenar hava vii nåd gjort den lättnaden, att i 
zo år från den dag de antaga kristendomen skola de när de förfalla i skatt till konungen eller 
ärkebiskopen, icke betala mer än 1/3 av den i lagboken föreskrivna skatten. Men efter dessa 
20 års förlopp skola de svara för full skatt som andra norska bebyggare, ehuru alltid med den 
tillbörliga barmhärtighet och hänsyn, som är passande. Vi tillhålla också både konungens och 
ärkebiskopens fogdar att de icke påföra lapparna vrånga påbud och skrämma dem så att de 
måste giva eller umgälda efter deras villkor, när de (fogdarna) komma i fjordarna till dem 
(lapparna). Varhelst sådant bevisas att så skett, då bjuda vi sysslomännen och lagmännen eller 
vem som är närvarande, att hålla efter sådant och göra både oss och lapparna rätt såsom de vilja 
svara inför Gud och oss och (så) att det kan bliva andra, som våga något dylikt, till varning.»2  

Man får här ett starkt intryck av att dekretet närmast riktar sig till fjällapparna varvid torde 
avses både svenska och norska sådana. Dessa bedrevo bevisligen handel i fjordarna längre fram 
i tiden. 

Konungen gör med sina ord klart att fogdarna ej få ofreda eller pålägga lapparna extra 
pålagor då de sammanträffa i fjordbottnarna med dem. Fogdarna uppburo möjligen en mindre 
skattetribut — skinnskattribut — vid dessa möten, men med all sannolikhet bedrevs samtidigt 
även ett lukrativt varuutbyte. En synnerligen intressant upplysning är den att ärkebiskopens 
fogdar voro tillstädes vid dessa sammanträffanden. Åtskilliga uppgifter finnas nämligen som 
antyda att Nidaros' ärkebiskop under i zoo-talets mitt bedrev en relativt omfattande handels-
verksamhet i sitt stift och vid den tiden även idkade sjöfart på England och priviligierades av 
engelska regenter. Sålunda fick ärkebiskopen av Nidaros tullfritt utföra skeppslaster med korn 
(Bugge, a. a., 1898, s. 16). Dennes skepp inträffade ofta i Lynn (1226, 1236) (o. a. a., s. 38-39). 
Även flera kloster sände skepp till England (o. a. a., s. 39). 

Det är, enligt min mening, möjligt att Vågan under i zoo-talet kan ha varit den centrala 
handelsplatsen för Nidarosbiskopens Englandshandel. Och måhända härstammar från denna 
tid uppgiften om »en stor og merkelig messe-bog paa latin skreven, efter den gamle papistiske 
viis, hvilken bog holdes for at vare givet til den kirke her udi Vage af de Engelske». 

Av allt att döma fortsätter den katolska kyrkan i Nidaros' stift genom ärkebiskopens fogdar 

1  Munch, a. a., 1874, S. 291 har citerat uppgiften dock med hänsyn tagen till norska kungamaktens omsorg om 
samerna och deras kristnande, ej med hänsyn till handeln. 

2  NGL, 3, S. 107-108. Jag har för detta citat nyttjat mig av Munchs återgivning av den norrena texten. 
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sin lukrativa handelsverksamhet i fjordbottnarna ännu under 1300-talets första årtionde såsom 
dekretet av år 1313 anger. Med hänsyn till kyrkans kommersiella verksamhet i fjordbottnarna 
under högmedeltiden kunna vi bättre förstå förekomsten bland samerna av den tidigare om-
talade gotiska »m»-maljan, vars stilursprung torde kunna hänföras till en sakral miljö. 

»Grayskin», »opus griseum», gråverk, dvs. ekorrskinn, äro även omnämnda i de av Bugge 
granskade tullförteckningarna (ingående i DN 19) bl. a. från åren 1303-13041 och 1307-1308.2  
Även sobel omtalas 1303-1304.6 I en tullrulle från 1305-1306, innehållande en förteckning över 
de skepp, som avseglat och ankommit till Kingston upon Hull och Ravensworth, finnes en 
uppgift om en viss Henr. Cloppe, som tullat bland annat för »j. dacre pellium de Reynder 
precij» — dvs. ED st. renskinn. 4  »Pelles de beer et de mart» — bäver- och utterskinn, införas 
till Lynn 1397-1398,5 mårdskinn, gråverk, utterskinn till Hull 1401 (Bugge, a. a., 1899, s. 218). 

En uppgift av Falk bestyrker ytterligare vårt antagande att nordskandinaviska skinnproduk-
ter voro i livligt omlopp i Englandshandeln under medeltiden:6  

»Die aus alter Zeit mehrfach bezeugte direkte Ausfuhr von Pelzwerk vom nördlichsten 
Norwegen [ffilogaland] nach England dauerte nicht lange; besonders das um 1075 gegrändete 
Bergen wurde bald der Stapelplatz fiir diese Waren. Was ein norwegisches Schiff im 12. 
Jahrhundert nach den britischen Inseln brachte, wird in der im Jahre 1226 von einem naturali-
sierten Engländer ins Norwegische iibersetzten Tristanssaga aufgezählt, vgl. S. 25 f. (205): 
grdvara ok hvit skinn ok bjdrskinn, svartr safali, tannvara ok bjarnfeldir, gdshaukar ok grdvalir 
ok margir hvitvalir, vax ok kiöir, bukkaskinn, skreid ok tjara, bisi ok brennisteinn ok allskonar 
norr« vara.» 

Denna notis i Tristans saga, härrörande från 1226, synes mig vara mycket värdefull med 
hänsyn till den konkreta bild som här ges oss av det nordskandinaviska varusortimentet och 
indirekt även av näringslivet under medeltidens förra hälft. I omlopp voro således bl. a. typiska 
lappmarksprodukter såsom gråskinn (ekorrskinn), hvit skinn (torde åsyfta skinn av hermelin) 
och björnfällar. Men även Ishavsfångsten avspeglar sig i denna uppräkning. De redan av Ottar 
omnämnda begärliga valrossbetarna tannvara, samt gråval och vitval omnämnas. Bland all-
sköns norron vara inräknas givetvis skreiå, vidare hudar, skinn samt tjära — den tidens begär-
liga smörjmedel. Intressant är även upplysningen att brennisteinn exporteras under denna tid. 

Av intresse för detta arbete äro de konkreta belägg, som finnas för att lapparna själva 
deltagit i 1300-talshandeln. Att så verkligen skett, talar många omständigheter för. 

Strömbäck 7  har relaterat en ytterst intressant uppgift som belyser kontaktförhållandet mellan 

7  DN, 19, S. 466, 473, 474. 
2  DN, 19, S. 552, 557; Bugge, a. a., 5899, S. 219-221. Jfr här Bugges övers, av den latinska texten i tullrul-

lama! 
3  DN, 59, S. 473. 
4 DN, 19, S. 540. 
5  Bugge, a. a., 5899, S. 257. 
8  Falk, a. a., 1919, S. 75. 
7  Strömbäck, a. a., 5955, s. 122 f. Källan har Strömbäck uppgivit vara: A1frw5i fslenzk. Utg. av Kr. Kålund 

5908. Ingår i AM 594, 8:o. (Samf. til. udg. af  gammel nord. litt. XXXVII.) 
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norska köpmän och lappar i Finmarken under Flikon VI Magnussons regeringstid och som 
hämtats ur en till isländska i slutet av I300-talet översatt latinsk relation. 

Följande händelse ägde rum i den aktade härskarens herr Håkons dagar [: Håkon VI Magnussons], 
med Guds nåde Norges konung, och under den tid då Olav var ärkebiskop i Nidaros, nämligen att en 
på ägodelar rik präst från Hålogaland förvärvade sig andel i ett skepp hos de handelsmän som gjorde 
köpfärder till Finnmarken. Då han ansåg sig ha ärende ditupp, for han även med dem. Deras färd 
gick väl och snabbt, och de anlände till avsedd hamn. Där kommo många lappar till dem till marknad 
— såsom sed är — och bägge parter höllo sig med tolkar, ty de lappar, som bo i bortre delen av Finn-
marken och ända norrut vid Gandvik äro alla helt och hållet hedningar och ha ett annat språk än vi 
norrmän. Bland dessa var det en, som var så vis och framstående i trolldomskonst att alla ansågo 
honom vara, och kallade honom också, ledare och profet för alla andra lappar, detta (som sagt) på 
grund av hans trollkunnighet och på grund därav att han förutsade kommande händelser. 

Man observere upplysningen om »den rike prästen i Halogaland». De klerikala ämbetsmän-
nen ägde i varje fall i Nordnorge, ett anmärkningsvärt ekonomiskt välstånd, som sannolikt 
torde höra samman med deras rätt att även bedriva handelsverksamhet vid sidan om sin 
prästerliga syssla. Det framgår även att samerna voro närvarande vid fjordmarknader och att de 
även tidigare brukat deltaga »såsom sed är». 

Här ovan har i korthet gjorts ett försök att karakterisera den historiska situationen i Nord-
skandinavien under medeltidens första hälft samt visa huru politiska, kyrkliga och ekonomiska 
förhållanden möjliggjorde en alltmer intensifierad västnordisk och nordvästeuropeisk handels-
aktivitet. Därmed påverkades också den lappmarkshandel, som tidigare i stor utsträckning 
varit riktad mot öster. Av särskilt intresse blir då i detta sammanhang de ovan anförda upp-
gifterna om ett engelskinfluerat handelscentrum, som varit förlagt till Vågan i Lofoten. Så 
vitt jag vet, har inte Vågan såsom handelscentrum tidigare ställts i relation till lapparnas mark-
nadshandel och varuutbyte på nordnorskt område. 

Såvida engelsmännen haft ett slags »Contor» i Vågan under högmedeltiden, torde vi få 
räkna med att även samerna kommit i kontakt med dem vid fjordmarknader. Måhända vittna 
de insulärt präglade spänneformerna av »dubbelåtta-typ» om en sådan kontakt? 

Emellertid blir den handelspolitiska situationen i Nordnorge en annan under medeltidens 
senare hälft. Den norska handeln domineras under denna tid av den hanseatiska organisationen. 
Hansan tränger på bred front in i den norska utlandshandeln, den får fast fot i Bergen och 
kommer även att söka tillvälla sig den givande nordnorska handeln. 

Rättarboten av år 1384 som påbjöd, att bergensarna skulle segla upp till Vågan och där 
driva handel och således indirekt förbjöd de nordnorska inbyggarna att segla till Bergen och 
där avyttra sina varor, torde även få ses som ett försök från den norske konungens sida att 
hindra hanseaterna att personligen kontakta de längst norrifrån kommande torrfiskeexportö-
rerna. Man ville därigenom bromsa upp den alltmer växande hanseatiska organisationens 
försök att helt tillskansa sig Nordlandshandeln. Trots dessa förbud går tyskarnas handel stadigt 
framåt och dess högkonjunktur varar från omkring 1350 till 1550. De tyska köpmännens 
högkvarter i Bergen låg vid den s. k. »tyskebryggen». Sträng organisation utmärkte samman- 
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slutningen. Kapitalisterna i hansestäderna foro inte själva utan hade ställföreträdare, s. k. 
»Bergenfarere». Det var huvudsakligen Liibeck, som drev handel på Bergen. Den nordnorska 
»stockfisken» var synnerligen begärlig på kontinenten och såväl på furstens som på bondens 
bord serverades fisk under fastan såsom den katolska läran bjöd. Hela Nordlandshandeln kom 
så småningom i Hansans händer. Vissa år slog fisket fel, de nordnorska fiskarna fingo då kredit. 
Gälden växte. Följden blev att fisken fick säljas till det pris köpmännen på »Bryggen» bestämde. 
Nordnorges fiskare och bönder kommo således i ett beroendeförhållande till de tyska köp-
männen i Bergen, ett förhållande, som hindrade dem att betala sina varor kontant, och bli 
fria sin skuld.' Detta kreditförhållande kommer att bestå även efter det att Hansans makt 
knäckts. Köpmännen i Bergen »övertogo>> kreditsystemet. Coldevin2 skriver att »Nordlands-
gjelden och Bergens-kuranten, kjopmennenes prisavtale, kjente nok mangen nordlending som 
et åk og litt av en skam». 

Det intressanta är att vissa uppgifter antyda att även lapparna voro inlemmade i den hansea-
tiska handeln. Falk påpekar bl. a. följande: »Dass in diesen Handel (den hanseatiska) auch 
lappische Erzeugnisse eingingen, beweisen hansische Ausdrficke wie vinnische dekene (1428), 
vinnenpels (1451);»3 Med >>vinnische dekene>> torde i detta sammanhang avses »bcenkedyner>> 
av renskinn (jfr de »benckedynner>>, som omtalas nedan s. 273 i Hartwig Billes missiv 1609). 

Ordet »vinnenpels» kan antingen syfta på lapska skinn i allmänhet eller möjligen på en lapsk 
mudd, dvs, en renskinnskolt. 

I den hanseatiska källskriftslitteraturen ingår ett aktstycke från 1316. Däri uppräknas bl. a. 
följande typiska lappmarksvaror som exporterades från Norge till Tyskland:4  Mård-, bäver-, 
utter-, björn-, lo- och rävskinn, samt gråverk, sälskinn och valrosständer. Det synes rimligt 
att antaga att lapparna bidragit till dessa varors anskaffande. 

Jag har med ovan relaterade uppgifter velat visa att typiska lappmarksvaror varit i omlopp i 
den nordvästeuropeiska handeln under praktiskt taget hela medeltiden. Jag har också sökt 
visa att lapparna själva direkt och indirekt torde ha varit indragna i den kontinentala skinn-
handeln. Och av största betydelse i detta sammanhang är att köpenskap och varuutbyte har 
kunnat äga rum både vinter- och sommartid vid norska kusten, något som möjliggjordes tack 
vare de isfria vattnen i dessa områden. 

1  Då det går helt utanför detta ämnes ram att redogöra för den hanseatiska handeln och Bergenshandeln hän-
visar jag blott till huvudarbetena i ämnet. 

2  Coldevin, Hundreårshandel i Nord-Norge, 1954, s. lo. 
3  Falk, a. a., 1919, s. 76. 
4  Hansisches Urkundenbuch, 2, 1879, nr 284, s. 118. Se äv. Bruns, Die Lilbecker Bergenfahrer, Kap. IV, 

s. LXXXV. 
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Beskattning och varuutbyte inom de svenska lappmarkerna 
under i 500-talet 

Enligt min mening finnes det mycket som talar för, att det var samerna inom nuvarande Torne 
lappmark och nordligaste Lule lappmark, som bedrevo den livligaste skinnhandeln under 
medeltiden och som både vintertid och sommartid drogo ned till de norska fjordbottnarna 
för att där utbyta varor. Till dessa på norsk sida livligt handlande samer bör även räknas de 
samer, som bo vid »Westersjön» och Waranger.1  Jag kommer fortsättningsvis att belysa denna 
handel med nytt och hitintills relativt okänt handskriftsmaterial från I500-talets första hälft. 
Jag har tillika uppställt en karta, som för första gången redovisar de äldsta kända marknads-
platserna från samiskt intresseområde.2  (Bilaga IV.) 

Vi komma att finna att lapparna under nyare tidens början, liksom i forna tider, drogo ned 
till norska kusten för att där bedriva handel och införskaffa såväl nödvändighetsvaror som mer 
lyxbetonade artiklar — exempelvis silverföremål. 

För att kunna överblicka handel och handelsvägar, föremålslån och kulturkontakter inom 
500-talets Lappmarker har jag närmare granskat det varusortiment, som under ett begränsat 

avsnitt av I500-talet, omsattes inom lapskt område. Det insamlade materialet rörande varuslag 
och varumängd har återgetts i tabellform. (Bilaga III.) Materialet härrör från åren 1555-1561.3 

Om man vill söka få en uppfattning om vilka varuslag, som vid nyare tidens början voro 
rikligast förekommande inom berörda lappmarker, torde det vara lämpligast att först granska 
skattepersedlarna. Dessa avslöja även många intressanta fakta om den tidens lapska näringsliv. 

År 15554  uppbäres sålunda inom Torne lappmark »aff Westersiön i Warang och andra om-
liggia(n)d byarnn» skatten i silver, bestående antingen av 3 lods silverskedar eller av silver-
dalrar. Av Vestersjö-lapparna Per Michelssonn och Anders Månssonn erhålles sålunda »i skid 
wog 3 lott», av Jöns Jönssonn och Oloff Personn 1 1/2 daler osv. (jfr avsnittet Skedarna, där 
denna uppbörd är återgiven i sin helhet). 

Skinn och fisk uttogos inte i första hand inom dessa områden, ehuru även dylika varuslag 
kunde erhållas såsom skattepersedlar av tornelapparna, närmast då av dem som bodde i fjäll-
området. Det framgår emellertid både av varutabellerna (Bilaga III) och silvrets utbredning vid 
denna tid, att Torne lappmark måste ha varit ett särdeles rikt område. Tornelapparna fingo 

1  Således avses de samer som bo inne i fjordbottnarna i Troms och Finmarken. Westersjölappar äro enligt min 
mening framför allt de samer som bo inne i Tysfjorden, Ofot-fjorden och Saltfjorden. 

2  Detta mitt kartmaterial gör ej anspråk på fullständighet. I en kommande kulturgeografisk avhandling rö-
rande norrländska kyrkstäderna tas marknadsplatserna upp till en mer ingående behandling av fil. lic. Ragnar 
Bergling. 

3  Materialet som omfattar räkenskaper, kvittenser, mantals- och lappskattelängder m. m. finnes arkiverat på 
Kammararkivet i Stockholm under rubriken Norrlands handlingar: Norrlands lappmarker. Detta arkivmaterial 
är utomordentligt rikt och därför också svåröverskådligt. På grund av bristande tid har det inte varit möjligt för mig 
att intränga i materialet på sätt som önskvärt vore. Jag hoppas att vid senare tillfälle få återkomma till dessa hand-
lingar. 

4  KA: Norrlands lappmarker, 1555: 4. 
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också extra höga beskattningspålagor, högre än andra samer, vilket vi se av skatteundervis-
ningen från år 1570.1  

Uppå den skatt som utgår av Torne och Westersiölappar ... och utgöre de som skatt efter som var 
och en haver råd till. Men de lappar som förmögne äro synnerligen de uti Laxefierden, vart år 4 
marker årligen ... Waranger 3 1/2 marker årligen, men Alten, Terbotn 3 marker ... Tornelappar 
utgöra antingen mårder, gråskinn och allehanda viltvaror, pengar, sölver eller vad som helst (som) 
han (lappfogden) kan utfylla till 4 marker (på) var lapp; och somblige lappar tager han (lappfogden) 
mer än 4 marker av ... 

Enligt min mening torde med dessa sistnämnda lappar åsyftas de samer som bodde inom 
Torne lappmarks fjällområde. 

När i skatteundervisningen står antecknat, att de må skatta med »pengar, sölver eller vad 
som helst», till ett värde av 4 marker, avses, att de få erlägga sådana varuslag som kläde, tenn-
kannor, mässingskittlar eller kopparkittlar. Dessa varor ha nämligen, som framgår av varu-
tabellen, nyttjats såsom skattepersedlar inom berörda lappmark. Inom andra lappmarker 
skattades vanligen till ett värde av 3 marker. Anmärkningsvärt är att ordet fjällapp ej omnämnes 
i ovan anförda handling. Ej heller i äldre skatteredovisningar, exempelvis från år 1555 och 
1558,2 talas om fjällappar inom Torne lappmark. Likväl antyda andra uppgifter från denna tid, 
bl. a. i saköresredovisningar (se nedan) att lappar funnos inom Torne fjällområde ... År 1561 
uppräknas sålunda följande byar såsom hörande till »Torne fiellzlappemarck»: 

Lulle by, Thingewere by, 
Ronall by, Kottageno by, 
Lappaierff by, Thenno by, 
Ingrith by och Utsjoki.3  

Jag har även noterat en annan form av social rangskillnad inom Torne lappmark, en skillnad 
som möjligen åsyftar den renägande lappen contra den ej renägande. Det heter i en skatte-
redogörelse från år 1558 att varje tornelapp skall skatta för 3 marker men en »fattiglapp» 
skall skatta endast för 1/2 mark. 4  Det är möjligt att man under denna tid med fjällapp menar 
en same, som äger en tamren-hjord. Emellertid äga tornelappar bevisligen även de renar. 
Sålunda uppbär 15584  lappfogde Jöns Jönsson av tornelappar i skatt bl. a. »3 decker renshu-
dar». K. B. Wiklund, som granskat lapparnas mantalsregister från denna tid, har även han 
noterat att ordet fjällapp ej förekommer i Torne lappmark. Wiklund6  antar dock att fjällappar 
funnits inom detta område, ehuru han ej uppvisar några belägg därför. Jag har emellertid 
en namnlista över renägare i Torne lappmark, som återfinnes i 1558 års räkenskaper för Torne 

1  KA: Norrlands lappmarker, 1570: 4. 
2  KA: Norrlands lappmarker, 1555: 4,1558: 6. 
3  KA: Norrlands lappmarker, 1561: 13. 
4  KA: Norrlands lappmarker, 1558: 6. 
5  KA: Norrlands lappmarker, 1558: i. 
6 Wiklund, Lapparna, 5947, 5.74-75. Wiklund har även noterat skillnader i samernas näringsliv. 
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lappmark.' Från år 15612  föreligger en annan uppgift från »Ronall by» i Torne lappmark, som 
just berör äganderätten till en renhjord och det straffbara i att överhuvudtaget störa hjorden. 
En saköresnotis meddelar följande: »Per Rasm(u)sson bleff sacher thiill 30 marck för han 
jagade Haguttzormssens (?) renhjord — both sölff 4 lodh». 

I samma handling få vi veta att »Ennar Persso(n) bleff sach(er) thiill 40 marck for han roffne 
en död ren aff Jon P(er)sso(n) — both sölff- 2 lodh.» 

Dylika saköresuppgifter antyda, enligt min mening, att äganderätten över en viss mängd 
renar eller en hjord, vid denna tid var en realitet att räkna med. Det synes med hänsyn härtill 
mest sannolikt att hjorden i viss mån torde ha varit tämjd. Det är även tänkbart, att tämj-
ningen av hela renflockar ännu låg så nära i tiden, att traditionen om äganderätten ännu ej 
hunnit befästas och att det behövdes extra starka bestämmelser om att ej få störa en annans 
renhj ord. 

Om vi nu granska handlingarna från de övriga lappmarkerna kunna vi omedelbart konstatera 
att ordet fjällapp ständigt återkommer inom dessa områden. Det heter sålunda år 1555 i en 
»undervisning huru skatten utgår af Lula Lapmark.»3  »Item huar fiellap skattar mårder-z st», 
eller gråverk som motsvarar i värde z mårdskinn dvs. 1 1/2 timber gråverk ( = 6o st); »Om 
han icke haffer mård eller gråverck då skatt hann — 3 lodh sölff derföre». 	»Item aff htiar 
grannlap skatt — gråverck — is st». ... Item af huar ogift grannlap skatt gråverck — io st.». 
Här möta vi således sådana begrepp, som fjällappar och granlappar, dvs. skogslappar. Det 
förekommer med andra ord här en klar social skiktning, som är av betydelse för att förstå 
samernas näringsliv. En fjällapp skattade, som sagts ovan, till ett värde av 6o st. gråverk, en 
skogslapp till ett värde av 15 st. gråverk. Den förre torde ha innehaft ett fast ekonomiskt 
underlag som möjliggjorde för myndigheterna att fastställa en högre taxering. Sannolikt 
utgjordes fjällappens solida ekonomiska underlag av en renhjord. Man observerar även att 
fjällappen antogs kunna skatta med 3 lod silver, detta förväntas ej av skogslappen, vilkens 
huvudsakliga inkomst torde ha baserat sig på ekorrjakten och på jakten av annat pälsbä-
rande vilt samt på fisket. Av varu-tabellerna och räkenskaperna att döma synes Lule lapp-
mark ha varit mycket viltrik vid denna tid, och det i så hög grad, att Gustav Vasa föredrog att 
få sig levererat ädla viltskinn i stället för det lapska skattesilvret. År 15584  redovisar sålunda 
lappfogden i Lule lappmark sin beskattning av 109 lulelappar. Han anför, bl. a. att de »giöra 
årligen vdii Skatth: Sölff — 21 lodh; Mårder — zz skin; Gråwerck — 28 1/2 timb; — Lappe-
siike — x skippund; »— Härtill kommer den intressanta upplysningen: »Ther aff bihåller 
lappefogtten — sölff 21 lodh, gråverck — 28 1/2 timb.» Av handlingen framgår även att, 
till konungen levereras istället årligen: 2 timber mårdskinn, 5 vargskinn, 14 fjällrackor, 5 
järvskinn och skeppund lappsik. 

Att fogden själv får behålla det inkrävda skattesilvret är synnerligen anmärkningsvärt. Detta 

1  KA: Norrlands lappmarker, 1558: I. 
2  KA: Norrlands lappmarker, 1561: 23. 
3  KA: Norrlands lappmarker, 1555: 4. 
4  KA: Norrlands lappmarker, 1558: I i. 
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har enligt vad jag funnit sin grund i att lappfogden använde lapparnas inbetalda silver såsom 
betalningsmedel vid inköp av extra viltskinn för kronans räkning. Jag berör detta senare. Redan 
vid denna tidpunkt kunna vi således konstatera att silvret nyttjades såsom ett attraherande 
medel i lappmarkshandeln för att därigenom lättare erhålla begärliga skinn. Det förefaller även 
troligt att lappfogden med hänsyn till sådana redovisningsförmåner årligen lyckades tillskansa 
sig ett extra silverkapital att stoppa i egen ficka. 

Även Pite lappmark torde vid denna tid ha varit rik på vilt och även här möta vi begreppen 
fjällappar och skogslappar. 15581 skattar således var fjällapp i mård eller z renhudar, var gran-
lapp skattar en halv mård eller i o »klockeverck» (dvs. ekorrskinn) eller 2 lispund gäddor. Att ren-
hudar erlades såsom skattepersedel av pitelappar är värt att särskilt observera. Uppgiften 
är inte ensamstående. År 1555 heter det, att var fjällapp i Pite lappmark utgör »1 mård-
skinn eller z renskinn».2 Tillika anföres om dessa från Pite lappmark levererade hudar att de 
äro »Sembsk renshudar» således sämskade renhudar. 3  Om renhudar från Torne lappmark står 
ibland antecknat »Rennshud oberedz».4 Både från Pite och Torne lappmarker levereras vid 
denna tid handaslöjd av renens skinn. År 15616  omtalas uti Pite lappmarks räkenskaper »Item 
haffuer Lappefougten» skänkt Konungen ett svart rävskinn »Item haffua lapper skengt K:M. 
lappeskor — 12 par.» 

Jag håller inte för otroligt att ovan relaterade uppgifter som beröra dels äganderätten till 
vissa bestämda renar, dels varuproduktion tillhörande rendriften i viss mån torde ha något 
samband med intensiv renskötsel och fjällnomadism. Vi veta ej med ovannämnda sparsamma 
upplysningar om dessa renar voro tamrenar eller vildrenar. Och just häri ligger problemets 
kärna. Enligt min mening tyda dock vissa saköresuppgifter på, som jag tidigare sagt, att man 
vårdade sig om sin hjord, att man vaktade den och följde den, kort sagt man skötte den enligt 
den intensiva renskötselns metoder. Att renarna dessutom tämjdes till skjutsrenar står utom 
tvivel. 

År 15616  lämnas sålunda i Lule lappmark I lispund hampa som »Är giffuit til is Renetömer». 
Det är även konstaterbart att kronan hade vissa anspråk på dessa renhjordar. Varje räkenskap 
uppvisar ett visst antal renar, vilka betecknas såsom kronan tillhörigt »Inventarium». I samband 
med denna upplysning kan anföras följande saköresnotis från Ronall by:7  »Guttzormsson (?) 
bleff thiil 5 marker (saker) for han wiille icke lett up renshjorn på fieleth thill Kong. Matts. 
behoff — bötte sölff —. 2 lodh.» Just i detta citat erhåller man enligt min mening den uppfatt-
ningen att hjorden är en samlad, sammanhållen och vaktad hjord. 

Det är inte möjligt att här närmare gå in på det vittomfattande problem, som rör tamren-
skötselns uppkomst och utbredning. För att kunna penetrera detta svårbemästrade gebit kräves 

1  KA: Norrlands lappmarker, 1558: lo. 
2  KA: Norrlands lappmarker, 1555: 4. 
3  KA: Norrlands lappmarker, 1555: 4. 
4  KA: Norrlands lappmarker, 1563: 4. 
3  KA: Norrlands lappmarker, 1561: 19. 
6  KA: Norrlands lappmarker, 1561: 17. 
7  KA: Norrlands lappmarker, 1561: 13. 
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djupa insikter i en mängd olikartade ämnesområden, som gå helt utanför detta ämnes ram. Jag 
vill blott tillägga att av räkenskaper och varulistor att döma blir den varuproduktion, som hör 
hemma inom den intensiva renskötselns näringsliv allt mer riklig och välsorterad under i 600-
talets första hälft (för problemet, se vidare I. Ruong i Sv Lm 1943-44, s. 182 f.). 

Från Pite, Ume och Ångermanlands lappmarker levereras 16081  bl. a. 94 renhudar, 6 st. 
muddar ( =renskinnskoltar), 5 par lappstövlar, 248 par (!) lappskor och 2 par lapphandskar. 
Från Lule lappmark kommer samma år enligt samma räkenskaper bl. a. 98 renhudar, 3 st. 
renkalvskinn, 8 st. muddar, 17 par handskar, 9 par stövlar, i 26 par lappskor, 2 st. renskinns-
fällar, i st. »Renhudsklädning». 

Måhända kunna vi — med iakttagande av all försiktighet — tänka oss att den intensiva ren-
skötseln växer fram under medeltidens slut och i5oo-talets första hälft och att den kommer att 
nå sin fulla utformning under I600-talets första hälft. 

Om vi återvända till våra räkenskaper finna vi, att Ume och Ångermanlands lappmarker i 
skatt genomgående erlägga mårdskinn och fisk. Fisken benämnes i regel »benlöse geddor». 
Torrgäddor, som »flåddes» genom att fläkas upp i ryggen istället för i buken, spjälkades och 
torkades, voro vanliga i de lapska nybyggarnas kosthåll i Arjepluog ännu under de första år-
tiondena av I900-talet, enligt vad Israel Ruong meddelat mig. Vid fläkningen togs ryggbenet 
bort på de större gäddorna. 

Jag har ej funnit att nämnda områdes lappar skattat med silver eller renhudar. I dessa sydliga 
lappmarker synes framför allt fisket ha varit mycket betydelsefullt. Givetvis är även viltjakten 
viktig inom området. Viltskinnen dominera dock ej i dessa lappmarkers varulistor. 

Nu är att märka, att samtidigt som lappfogden indrev skatt, uppköpte han även av samerna 
ytterligare lappmarksvaror. Man kan här skönja ett slags clearing-system i fogdarnas lapp-
markshandel. När fogden i Ume och Ångermanlands lappmarker 15582 inkrävt skatten i 
mårdskinn och »benlöse geddor», inköpte han samtidigt älghudar, gråverk, varg-, räv-, och 
järvskinn. Han betalade här med korn, smör, hampa och vadmal, som han själv medfört på 
sin skatteresa, och bedrev med andra ord ett ordinär varuutbyte. 

Lappfogde Niels Ingewalsonn i Lule lappmark går annorlunda tillväga vid sina inköp. År 
15673 införskaffar han av lulelappar ett svart rävskinn för 6 lod silver och ett korsrävskinn för 
4 lod silver. Det framgår av fogdens redovisning, att han inkrävt dessa lo lod silver i en annan 
del av Lule lappmark. Sålunda nyttjas skattesilvret för att erhålla extra skinn för kronans 
räkning. Sammalunda var förhållandet i Torne lappmark. Även där betalas med silver eller 
penningar för extra skinn. 4  För zo mårdskinn enades sålunda år 1567 i Torne lappmark 40 
marker penningar, för 2 järvskinn 5 marker penningar, för i timber hermelin 5 marker pen-
ningar, för 3 björnskinn 1z marker penningar, för i skeppund »Bernfisk» 15 marker penningar, 
för 4 bäverskinn 24 marker penningar, och för 2 svarta rävskinn zo marker penningar och 3 lod 

1  KA: Norrlands lappmarker, i6o8: 
2  KA: Norrlands lappmarker, 1558: 25. 
3  KA: Norrlands lappmarker, 1567: I. 
4  KA: Norrlands lappmarker, 1567: 1. 
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silver. Även här nyttjade fogden skattesilvret han uppburit. Av intresse är att det ej omnämnes, 
såvitt jag hittills kunnat finna, att fogden sj älv medförde extra silver såsom betalning för kro-
nans skinn. Däremot omsattes samernas eget silver i skinnhandeln inom lappmarken. 

Skinnet av svart korsräv var synnerligen begärligt under I500-talet att döma av räkenska-
perna, och det betalades generöst, som synes ovan. Även Samuel Kiechel har under sin Sverige-
resa 1586 noterat att skinnet av svart korsräv var särskilt värdefullt.' 

Från Torne lappmark, och närmast från Västersjölapparna, kommer, som synes av varu-
tabellen, en stor mängd kläde. Det var kläde av bästa kontinentala tillverkning såsom engelskt, 
»Nerist» och »Brabanskt>> kläde, men även ett tyg som benämnes »liibskt graa» omnämnes i 
listorna, jämte »foderduk>>. Inga Oriwan hade i sin ägo en otrolig rikedom av dylika tygvaror.2 
Klädet hade med största sannolikhet inköpts vid fjordmarknaderna på norska sidan. Jag håller 
även för mycket sannolikt att lulelapparnas och tornelapparnas silverföremål från denna tid 
voro inköpta vid samma norska marknadsplatser. Vi kunna vidare konstatera med hjälp av 
varutabellen, att från Ume och Ångermanlands lappmarker kommer ytterligare en mycket 
betydelsefull skinnleverans, nämligen älghudar. Vad som slagit mig som förbryllande är, att 
Pite lappmark uppvisar en sådan ringa mängd silver i varutabellen och helt saknar klädet 
i sitt varusortiment. Detta kan i förstone antyda, att kontakt mellan Norge och Pite lappmark 
inte har förelegat, om vi mena att klädet införskaffades på norska sidan. Emellertid finnas andra 
skriftliga i 500-talsuppgifter, som klart visa, att Arjepluoglappar kommo ned till Rognens 
marknad i fredstid (se följande avsnitt som behandlar marknadernas geografiska läge). Det är 
svårt att närmare kunna förklara dessa skenbara varubrister. Man frågar sig om dessa samer 
på något vis inte voro lika rationellt utnyttjade av kronan som de i Lule och Torne lappmark. 
Ett är emellertid säkert, nämligen att Pite lappmarks passage över till Norge är långt mer svår 
att forcera än Lule och Torne lappmarks. Kanske ha topografiska faktorer i någon mån in-
verkat. Även om jag inte tror detta vara svaret på frågan, — på I700-talet är ju handeln livlig 
mellan Mo i Rana och Arjepluog-samerna —, anser jag dock att dessa märkliga »luckor» i 
varutabellen böra noteras. 

Ehuru de av mig granskade '5°o-tals-handlingarna inte på något vis kunna sägas ge en ut-
tömmande bild av den ekonomisk-historiska situationen inom Norrlands lappmarker, synes det 
mig likväl värdefullt, att notera dessa markanta skillnader som föreligga ifråga om de olika 
lappmarkernas skattepersedlar; indirekt noteras då även differenser ifråga om olika lapp-
markers näringsliv. 

Den sociala skiktningen i fjällappar, granlappar och fattiglappar, som kan iakttagas bland 
den skattebetalande lapska befolkningsgruppen, är även den av intresse för att förstå det 
lapska samhällets struktur. Fjällapparna synas ha livnärt sig huvudsakligen på renskötsel samt 
på jakt. Skogslapparna voro fiskare och jägare. Fattiglappar ägde sannolikt ingen renhjord. 
Full klarhet i vad de förmögna Westersjölapparna ha livnärt sig av har jag inte ännu fått. 
Sannolikt var fisket betydelsefullt för dem, men enligt min mening är detta inte hela svaret på 

Kiechel, a. a., 1892, S. 347. 
2  Nordlander, a. a., 1933, s. 71; KA: Norrlands lappmarker, 1600: 
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frågan. Det måste ha funnits ännu en inkomstkälla i dessa trakter. Är svaret båtbyggeri? 
Samerna voro erkänt goda båtbyggare. Här föreligger ännu en forskningsuppgift, som väntar 
på sin lösning. Jag hoppas få återkomma till detta i ett annat sammanhang. 

Handeln över Kölen har av allt att döma varit långt mer intensiv, än vi tidigare anat. Och att 
den verkligen förekommit synes mig bl. a. posten med »5 skeppund och 9,5 lispund Bernfisk», 
som antecknats i varutabellen, vara ett konkret bevis för. 

Gåvoskatten och attraherande varuslag i lappmarkshandeln 
Marknadernas kalendariska och geografiska läge 

Då man sysslar med lapparnas handel stöter man ständigt på en hos dem speciell företeelse 
som benämnes gåvoskatt. Denna betydelsefulla detalj i samernas varuutbyte har särskilt ut-
retts av Campbe11.1  

Ett belysande exempel på gåvoskatt som traditionell bakgrund för handelsutbytet mellan 
samer och nordbor är följande citat hämtat ur Claus Urnes Fortegnelse om Finderne til Fields 
vdj Salten, Senien oc Tromsens lhen av 1599: »Oc beretter menige finnder y for:ne thinguerd, 
att de eller deris forxildre alldriig haffue giffuett skatt till Danmarckis konning, medens 
haffuer giffuett Fogdernne y Salten leen, en skenck oc forxring, for de motte wbehindrett 
drage neder y lenene mz deris kiobmandskab Aarligen2  ...» Citatet från i 500-talets slut inne-
fattar i sig med sannolikhet en redan månghundraårig kontakt som ovan visats, vilken av och 
till varit en del av kontinentala och vittomfattande handelsutbyten, med ty åtföljande kulturella 
strömningar, som indirekt påverkat den lapska kuturkretsen. 

I citatet kunna vi särskilja tvenne fakta: dels att gåvoskatt av ålder erbjudes en rikets äm-
betsman, här fogden, för att fjällapparna överhuvud skola få bedriva köpenskap vid kusten, 
dels att detta handelsutbyte ägt rum år efter år på norska sidan sannolikt vid bestämda mark-
nadsplatser. Dessa omständigheter äro av största vikt till förståelsen av lappmarkshandeln 
över fjällryggen. 

Samuel Rheen ger oss 1671 följande upplysningar om lulelapparnas handel: »The Lappar 
som boo i fiällen, och gräntza något när in till Noriske grenssorne, bruka sin handell bådhe 
i Swerige och Norige. Men the Lappar som boo nedre i Lappmarcken drifwa allena sin handell 
med the Swenske Borgerna. ... och ähro ther (i Norge) besynnerligen twänne Marcknader, 
den ena Sancti johannis, wijdh Midhsommars tijdh, den the kalla Hahns Mäss. Den andre 
Simonis Iudx eller allHelgon tijdh.»3  

De marknadsplatser, som besöktes av lapparna, voro belägna längs nordnorska kusten — 
från Nordlandet i söder och löpande i en vid båge norrut till norska Finmarken (jfr med karta i 

1  Campbell, a. a., 1948, s. 72. 
2  Dok. 2, s. 279. 
3  Ftheen a. a., S. 57-59. 
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Bilaga IV). Var vår kommo fjällapparna flyttande över fjällen ned till norska havskusten med 
sina renhjordar. Det skedde vid renkalvningstid »par weckor för Ersmäss».1 

Det var ej blott handeln som drev fjällapparna över Kölen. Renbetet var en annan pådri-
vande faktor, samt även fisket vid kusten. »Disse Lappebyer Vdi Torne Lapmarck, drager huer 
Sommer Neder till Siosidenn Att fiske, Vdi Liige maade Att gresse theris Rhenner», ty förklaras 
det vidare, i en handling från 1603, att gräset är bättre nere vid kusten än högt uppe i fjällen. 
Till yttermera visso påpekas att även birkarlarna »som boer hoss Torn» (Torneå) ävenledes 
driver sina renar ner till sjösidan.2  

För att vi skola kunna överblicka marknadsplatsernas läge samt få en uppfattning om när 
på året lappmarknaderna ägde rum har jag genomgått Qvigstad—Wiklunds »Dokumenter 
angaaende flytlapperne ...» och därur sökt hämta mesta möjliga upplysningar om denna mark-
nadshandel i avsikt att komplettera mitt i det föregående redovisade 1500-talsmaterial från 
Norrlands lappmarker. 

Exempel på ålderdomliga lappmarknadsplatser äro bl. a. de av Schnitler år 1743 anförda, 
vilka redan då länge varit ur bruk: 3  »J forrige Tider have ved Thorfiord i Serfolden, og ved 
Morkesviig botten i Nordfolden om Hosten ved Mikkelsmiss-Tid vret Finne-Markeder, 
hvorhen Ost-Lapperne komme med Slagt-Reen, Reen-Ost, og andre deres Varer; Hvorimod 
de af de Norske forhandlede sig Brendeviin, Tobak, Salt, Tran, grovt Klxde, Krud og Bly; 
Paa den Tid de skal have givet en ringe Ting i Ki0b-Skat; Detta Market har varet indtil Missio-
nens Tid, da Brendeviin til Lappen at selge blev forbuden; Hvorefter de Svenske Ost-Lapper 
have holdet sig herfra, og Markederne af sig selv ere ophxvede.» Enligt den bevarade 
traditionen skulle dessa tvenne marknadsplatser möjligen kunnat vara i bruk ännu under 
'60o-talet. Måhända äro de äldre. Detta citat belyser utomordentligt klart förutsättningarna 
för lappmarkshandeln. Gåvoskatten, den traditionella bakgrunden för fredlig handel mellan 
samer och nordbor, möter oss självfallet vid dessa gamla marknadsplatser. Vi erfara även att 
speciellt attraherande varor nyttjades för att främja handelsutbytet. Till dylika lockande varor 
hörde tobak men framför allt brännvin. Anmärkningsvärt är brännvinets stora betydelse för 
handelns existens. Upphörde tillförseln av brännvin självdog den lapska marknadshandeln. 

Bland attraherande varor komma vi även att finna silverföremålen. Jag återkommer till detta 
längre fram. 

Det var huvudsakligen norska och svenska fjällappar, som besökte marknaderna vid norska 
kusten. Svenska skogslappar, »som boo nedre i Lappmarcken» vände huvudsakligen sin handel 
mot kustbygden, — mot de svenska handelsborgarna. Men före i 600 innan Norr- och Väster-
bottens kuststäder grundlagts torde skogslapparnas handel huvudsakligen legat i birkarlars 
och lappfogdars händer. 

Att varuutbytet över Kölen varit synnerligen livligt framgår bl. a. av ämbetsmannen i 
Saltens län, Hartwig Billes missiv av den 22 juli 16o9.4 »Medens stor Kieibmandschaff och brugh, 

i Dok. 2, S. 45. 
2  Dok 2, S. 285. 
a Dok. 1, S. 145. 
4  Dok. 2, 8. 286. 
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haffuer the hafftt, och endnu haffuer alleuegne her nedre, baade ssonder och Norden för migh, 
Saa weil om hosten, om allehelgen thiidde, mz Reenner thill att Slaghte, ssom om ssommeren, 
om S. Hans thiide, mz fxdder, benckedynner, lappetoigh, och wndertiidenn nogz liidz Kedell-
kobber, ssom nu j Suerrigh att wdforre er forboddenn.» 

Lappmarknader höllos även vintertid bl. a. i.  Reisens-Botten fyra veckor före jul.' Likaså 
omtalas marknad i Badderens »Jndfiord af Qvxnangens Fiord».2  

I Skibotten, en udde i Lyngensfjorden hålles tvenne vintermarknader, en fyra veckor före 
och en fyra veckor efter jul. Till den förra resa »Svenske Cistlapper», till den senare svenska 
borgare från Torneå »brugendes tu l deres Voiture, Lappernes Kieredster med Reen forspendte».3  

Från 1720-talet omtalas följande marknadstider och platser4  inom Tromsö Amt: »Der holdes 
og i Tromsoen aarligen 3" Markeder imellem de Svenske Lapper og vore Indbyggere: nxvnlig, 
ded forste i Qvxnangen sidst in Novembri ved St° Andre ae dag; ded andet i Skibotnen udi 
Lyngens Fjord imellem vore og Enedaks (Enontekis) Finner We dager efter Michagis gammel 
Still; og ded tredie i Balsfjorden imellem vore Finner samt Nordmxnd og Svenske Lapper fra 
Jukkas-jerwa, holdes Martini dag gammel Stiil.» I samma opus omtalas att i Saltdalen nederst 
vid fjordbottnen hålles årligen vid allhelgontid marknad mellan de svenska och norska lapparna 
samt bygdefolket i Saltdalen. Denna marknad kallades för Rognens Marknad, »tu l hvilket i 
Fredstiider ogsaa Kjobmxnd fra Ariplog komme ned at handle».5 

Som jag tidigare påpekat besökte framför allt lule- och tornelappar nordnorska fjordbott-
nar såväl sommar- som vintertid. Ovanstående citerade uppgifter äro visserligen sena (från 
1753). Likväl synes det rimligt att uppfatta denna I700-talets fjordhandel såsom vilande på en 
månghundraårig tradition. 

Det föreligger till yttermera visso skriftliga upplysningar redan från I500-talets slut som 
bekräfta att lappmarknadshandel ägt rum i Tromsö amt. Dessa uppgifter komplettera våra 
i ett tidigare svenskt avsnitt anförda uppgifter om varuslag och beskattning av Norrlands lapp-
marker under 500-talet. 

Det heter bl. a. i Schnitlers protokoller att till Grundfjorden i Tysfjorden kommo om 
hösten i oktober månad6  lapparna till marknad. Redan 1599 omnämnes Tysfjord såsom en 
marknadsplats »huor Laperne kommer neder Aff fieldene mz theris kiobmandskaff».7 

Vid Ofoten ligger »enn gaardt heder Hergottenn», till vilken plats enligt gammal hävd 
lapparna drogo för att idka köpenskap redan 1599,9  omtalar en annan källa. 

Om Mo i Rana har Coldevin antecknat att det från 1730-talet är känt att lappmarknad ägt 
rum där om sommaren »14 dager etter olsok».9  Denna marknadsplats har besjungits i Nord-
lands Trompet av Peder Dass i följande berömda strofer:10  

1  Dok. i, S. 368. 
2  Dok. 1, S. 368. 
8  Dok. 2, s. 346, 368. 
4  Skankes, Epitomes historix missionis Lapponicw pars quarta 	1943, S. 
5  Skanke, o. a. a., S. 22; Dok. i, s. 486 if. 
8  Dok. i, S. 183. 	7  Dok. 2, S. 280. 	8  Dok. 2, s. 281. 

Coldevin, a. a., 1954, a. to. Olsok = 29 juli. 

10  Dass, Nordlands Trompet, Bergen 1868, s. 57-58. 
18— 62103019 Fjeilsttöm 
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End er det at tage sxrdeles iagt, 
At Ranen beligger henunder den Trakt, 
Hvor Veien bekvemmeligst falder 
Til Sverig hen ind, thi for nogen en Tid 
Korn aarlig Kjobmeender forreisendes hid, 
Man dennem Barkkarlene kalder. 
Om Lober-Mis droge de hjemmen fra sit, 
Fra Urna, fra Lula, fra Torne, fra Pit, 
En Reise ved tredsindstyv' Miler, 
Tilhandled sig torrede Rokker og Sej 
Mod Varer, som Landet utjenlig var ej, 
Som Smiddefang, Oxer og File. 

Marknader hålles för »Lap-Finnerne i Vxfsen og Raen gamle Sanct Olsdag» dit bönder och 
borgare komma samman att handla.1  

Marknaden vid S:t Olai tid omtalas »som her fra eldgamle tiider har vaeret brugelig». 
Detta gäller isynnerhet fjordbottnarna i Astafjord i Senjen, Lofoten och Saltdalen samt 
Wefsen och Rana. Därvid omsattes bl. a. skinnvaror, bävergäll, fjäder, renost och näver. En 
lapp kunde medföra i o å 12 oxrenar, klövjade med dessa varor. I retur fördes bl. a. lärft, 
kläde men mest brännvin och tobak, heter det i ett opus från 1700-talet.2 

Här ovan uppräknade marknadsplatser ha noterats i Bilaga IV och en blick över detta kart-
material visar att kring Tysfjorden och Saltfjorden har en livlig marknadshandel tidigare ägt 
rum. Jag vill även i detta sammanhang åter erinra om det forna handelscentrum som låg i 
Vågan i Lofoten. Av allt att döma överflyttades den nordnorska handelns tyngdpunkt från 
Vågan till fjordbottnarna i Salten- och Trorns-området. Detta torde ha skett redan under I300-
talet, vilket antydes av tidigare anfört dekret från 1313. Det förefaller synnerligen troligt att 
denna förskjutning av handelsplatserna i riktning mot lappmarkernas område har verkat 
extra stimulerande på lappmarkshandeln under medeltiden. 

Resesträckan från svensk sida över lappmarkerna till norska kusten kunde bli avsevärd. 
Enligt Dass kommo ju till »Ranen» birkarlar från Umeå, Piteå, Luleå och Torneå. Hoppe har 
betvivlat riktigheten i denna uppgift, emedan de betydande avstånden anses omöjliggöra någon 
handelskontakt. 3  Denne anför att Norgehandeln handhafts efter i 5 oo-talets mitt av Torne och 
Lule birkarlar, däremot har Pite birkarlar ej deltagit i handeln på Norge.4 

Helland har gett följande avståndssiffror för viktiga handelsleder till Tromsö amt:' De 
viktigaste transportvägarna med rendjur i Tromsö amt: från Muonioniska till Lyngen 29 mil; 
från Karesuando till Lyngen 19 mil, från Jukkasjärvi till Lyngen 30 mil och från Vittangi till 

Dok. 1, S. 41. 
2  Krelding, Om Lappernis vasen i Levemaade og Afgudsdyrckelse t Nordlandene, 1945,  S. 159. 
3  Hoppe, a. a., 1945, S. 64. 
4  Hoppe, a. a., 1945, 5. 64. 
5  Helland, Tromso amt, i, 1899, S. 246. 
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Lyngen 28 mil. Dessa uppgifter ge oss ej blott en uppfattning om det geografiska avståndet 
utan även om vilken ortsbefolkning, som sökte sig till den delen av nordnorska kusten. 

Ruong skriver om fjällapparnas handel i Jukkasjärvi socken under senare tid följande: 
»Under sommaren gjordes vanligen två handelsresor med klövjerenar, 4-6 för varje hushåll, 
till Norge, en omedelbart efter framkomsten till sommarlandet och en strax innan östflytt-
ningen började. Under vintern företog man vanligen från nordbyarna (dvs, byar norr om 
Torne älv) tre färder med slädraider till marknaderna i Skibotn. Från söderbyarna (dvs, byar 
söder om Torne älv) drog man däremot till Kengis och Övertorneå. Sedan järnvägen fullbor-
dats till Gällevare, drogs handeln så småningom dit. Handeln var byteshandel. Under sommar-
färderna medfördes hår- samt päls- och skinnvaror till försäljning till vintermarknaderna och 
dessutom frusna renkroppar». I en not tillfogar Ruong: »Handeln med dessa senare var mycket 
förmånlig för lapparna, då de ej vägdes utan räknades styckevis».1  I samma not omtalas att 
enligt en årsredogörelse för 1890 beräknas att 5100 renlass av kött, hudar, fågel och smör varje 
vinter fraktas från Jukkasjärvi, Pajala och Karesuando socknar till Skibotn och lika många lass 
åter med mjöl och fisk. 

Ur »Lappmarksbeskrifning af Elers» ha följande uppgifter hämtats om finska lapparnas 
norska marknadsplatser: Utsjoki och Enare lappar besöka egentligen marknaderna på Tana 
handelsplats, även Gullholmen kallad, belägen mitt i Tana älv, samt Mårtensnäs i Varanger-
fjord och Vadsöe inom Norge, samt Kola och Neudama handelsplatser på ryska sidan.2  

Hela detta ovan anförda komplex av lappmarknader efter nordnorska kusten synes vid första 
anblicken ha ägt rum på godtyckligt valda tidpunkter. Så är inte fallet. Lappmarkshandeln på 
norsk sida har kommit att bli en del, och en mycket betydelsefull sådan, av den vittomspän-
nande handelsorganisation, som hade sin aktiva verksamhet i Nordlandet, men vars styrande 
centrum låg i Bergen. 

Denna ekonomiska sammanlänkning mellan nordligaste Norge och Bergen, som varit be-
stående under århundraden, har självfallet satt sina spår även kulturellt sett. Den nordnorska 
kyrkokonsten har sålunda starkt präglats av nordtyska stilinflytelser under I400-talet.3  Liibeck 
kom att bli den konstnärliga impulsgivaren för hela det av torrfiskeexporten praktiskt taget 
avhängiga Nordnorge. Det fanns i norr ej någon stad med hantverkare, som kunde förse 
landsdelen med bildverk och annan konst. 

Enligt Bugge kan man ej heller av bevarat material finna att Bergens och Nidaros' hant-
verkare ha haft någon avsättning i Nordnorge, i varje fall har den varit obetydlig.4  

Den nordvästeuropeiska kulturkontakten, som således berörde Nordnorge från medeltidens 
senare skede, påverkar indirekt även den lapska kulturkretsen. Denna påverkan kommer 
framförallt att sätta sina spår inom silverbeståndet. 

Ruong, a. a., 1937, s. zs. 
2  Fellman, a. a., 1, 1910, s. 278-279. 
3  Jfr här med Trondones kyrka, vars altarskåp bär målningar av Bernt Notke från ca 1470, Andenes kyrka 

med ett arbete av tysken Herman Rode från 480-talet, Vaeroy kyrka med skulptural grupp av Rode osv. Se även 
bildmaterialet hos And. Bugge, Kunsten langs leden i nord, 1933; Engelstad, Senmiddelalderens kunst i Norge 
ca 100-1535, 1936. 	4  Bugge, a. a., 1933, s. 13-15. 
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Den trefotade lapska silverbägaren torde, som vi sett tidigare, ha ett nordtyskt stilursprung. 
Våra lapska hängknappar, vars motsvarigheter finnas inom kontinentalt I300-talsmaterial, ha 
med all sannolikhet förmedlats via den hanseatiska handeln till västnordiskt område och däri-
från nått samerna. 

För att få en uppfattning om huru lappmarkshandeln flätades in i ovannämnda handels-
och kulturkontakter är det nödvändigt att i all korthet söka utreda den nordnorska handelns 
förlopp. 

Denna försiggick efter tvenne linjer: dels »stevne»-resor till Bergen (eg. resor till köpstämma 
i Bergen), dels köpmännens från Bergen och Trondheim transport av varor upp till Nord-
landet och Finmarken.' 

Resorna till köpstämman i Bergen voro säsongbetonade och korresponderade med arbets-
året och näringslivet. Året började med torskfisket i Lofoten. Alla arbetsföra män voro med. 
Fisket varade från Kyndelsmässotid till påsk. Under tiden påsk — S:t Hans var dock fisken 
mager och ej lämpad för fångst, långt mindre för export. Folket stannade då istället hemma. 

Under denna tid ägde första stevnet eller »jektefar» till Bergen rum. Resan tog sin början 
omkring mitten av april och efter en 5-7 veckor var köpestämman över och nordfararflottan 
återkommen. Jekterna (dvs, de norska båtar som fraktade nordlandsvaror) medförde söderut 
en last bestående huvudsakligen av sill, torrfisk och tran, i äldre tider säkerligen även skinn 
och hudar. På »Bryggen» i Bergen stodo köpmännen redo att ta emot varulagren. I retur sän-
des mjöl, salt, lin, hampa, tobak och brännvin.2  

Den andra resan till Bergen tog sin början i mitten av juli och varade till slutet av au gust 
eller början av september. Denna gång foro yngre män. De äldre bönderna stannade hemma 
och ansvarade för gården och skörden från S:t Hans till Michelsmäss. 

Under denna period på 5-6 veckor mellan de tvenne »stevne»-resorna, således från omkring 
början av juni till mitten — slutet av juli höllos dedingsbergene», dvs. marknader kombinerade 
med ting. Då var nästan var man hemma efter första Bergen-resan. Jekterna hade återkommit 
med sin returlast. Handelsbytet florerade livligt. Under denna mellanperiod gå även fjällappar-
nas sommarmarknader på norska sidan av stapeln. Man skiljde emellertid mellan bygde-
marknader och lappmarknader. Det förefaller säkert att tidpunkten för lappmarknaderna 
under sommartiden var beroende av den avslutade sommarnedflyttningen. S:t Hans-markna-
den och S:t Olai-marknaden synas vara väl frekventerade lappmarknader. Således torde 
senare hälften av juli varit den för samer gängse sommarmarknadstiden på norska sidan. 

Av stort intresse i detta sammanhang äro de varor, som då avyttrades. Rheen omtalar, att 
till S:t Hans-marknad, medtogos fjäder, renskinnsfällar och renostar (Rheen, a. a., s. 59). 
Bille nämner även fjäder som vi sett ovan (Dok., 2, s. 286). Dessa föremål äro relativt lätta och 
föga skrymmande, med andra ord lämpade för klövjning. Fjällapparna inköpte vid denna 
marknad nötboskap, oxar eller kor, får och getter samt brännvin och tobak enligt Rheen. 
Lapparna hade även en marknad sent på hösten i november. 

1  Såsom huvudkälla för Nordlandshandelns årliga förlopp ligger Kolsruds arbete om Finnefolket i Ofoten, 
1947, S. 178-179. 

2  Coldevin, a. a., 1954, S. 9-1o. 
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Vid den senare allhelgona-marknaden, således på norska sidan, avyttrades enligt Rheen renar, 
renskinnsfällar och hudar. Hudar och fällar jämte »Messingh, koppar och waldmar, det the 
kiöpa af the Swenske Borgerna» (Rheen, a. a., s. 6o), omsattes således denna gång och dylika 
varor äro betydligt tyngre och mer skrymmande artiklar än sommarmarknadens sortiment. 
Transport med ackjor måste för senhöstens varor varit det bästa tänkbara, något som också 
föll sig helt naturligt vid den årstiden. 

Marknaden vid allhelgonatid torde ur ekonomisk synpunkt också blivit mer lukrativ. Det 
överskjutande kapitaltillskottet erhöll man bl. a. genom renslakt, vilken just försiggick vid 
allhelgonamarknaden, något som även Bille anför. Det är troligt att den nordliga renskötseln 
redan under medeltiden och även tidigare kan ha varit inriktad framförallt på produktion av 
slaktdjur och att en nödtorftig tämjning av renflockarna kan ha gjort det möjligt att driva 
flockarna till kusten för slakt och handel. 

1748-49 skriver Qvist-Hellant om tornelapparna, att deras årliga flyttning över fjällen ej be-
tingas så mycket av >>Renarnes bättre trefnad wid den kalla hafs stranden», ej heller av fisket i 
fjordarna, »utan i synnerhet deras handel uti Norige, som förnämligast består uti slakt-Renar 
hwilka de föra ned till Norrmännerna till et ganska stort antal». Till Lyngensfjord föres mo-
tals svenska renar varje år för nedslaktning, tillägger Hellant.1  

Renslakt av stora dimensioner skedde således vid nordnorska kusten. Och härav kunna vi 
vänta oss den verkliga marknadsvinsten, vilken placerades i solid ädel metall — i silver. 
Självfallet köptes först förnödenheter, såsom t. ex. mjöl, salt, torrfisk och tran. Därtill kom också 
brännvin och tobak, som voro nödiga ingredienser för handelns etablerande. Men silverföre-
målen — kanske en bägare, ett häktspänne eller två skedar — de blevo de synliga, påtagliga 
bevisen på en lyckad handel. Dessa representerade det oförstörbara kapitalet, som inte ägde 
brännvinets destruktiva verkan och ej heller behovsartiklarnas flyktighet, utan skänkte åt 
marknadsdeltagaren en air av välstånd och festivitas. 

Förutom här anförda lapska skinn- och köttvaror kunna vi under I700-talet även notera 
en stigande kurva av renmjölksprodukter inom den lapska handeln. Renost och även rensmör 
förekomma ofta i varulistor från denna tid. I ett 1700-talsopus, där fjällapparnas näringsfång 
beskrives, står antecknat, att »deres mxste nxring har de af sine Reensdyr, som de har mxngde 
af, og er for dem saa tamme som andre Creatuurer for bonderne, af dem samler de saa meget 
ost og smor, at de iche allene har sin underholdning self det heele Aar igiennem, men kand og 
selge deraf til andre, thi der findes de som har henved I 000 stycker deraf, og veed fast iche self 
tall derpaa. I sr er den slags ost meget begierlig, da dend er langt fwdere end af andre Crea-
tuurer og bruger de intet andet Slagter end deres Reensdyr, hvis Kiod de aeder vindtorret.»2  
Renosten var under I700-talet synbarligen mycket åtråvärd. Den fick t. o. m. erläggas såsom 
skatt. 3  I samband med rendriftsproduktionen kan nämnas, att mycket eftersökt både i Norge 
och Sverige var »de tiidige skind af deres Reensdyrs Kalve, 	thi deraf forfxrdiges de saa 
kaldede Find-Mudder ...»4  

Dok., 2, S. 32. 
2  Krekling, a. a., 1945, S. 158-159. 

Dok., 2, S. 6-7. 	4  Krelding, a. a., 1945,  S. 158. 



278 	 DEN EKONOMISK-HISTORISKA BAKGRUNDEN 

Vi finna således, att av lapparnas egen huvudnäring försåldes på marknaderna under 1700-
talet renost, smör, renkalvskinn »brun Rens skin, Ox Renshudar, Waijskin».1  

Vid ett närmare studium av lapparnas egen varuproduktion från denna tid finner man ett 
mycket rikt sortiment även av andra varor än sådana som höra till rendriften. Av stort intresse 
är exempelvis lapparnas hemslöjdstillverkning och deras konstnärliga utnyttjande av skogens 
trämaterial. Uti denna speciellt lapska varutillverkning avslöjas många intressanta etnologiska 
särdrag, som hitintills föga uppmärksammats. Man får tillika en god bild av huru nyttig 
svensklapparnas handel har varit för de norska fränderna, sjölapparna, ute vid kusten. Såsom 
etnisk grupp voro de att hänföra till den bofasta norska befolkningen. De hade anlagt de bo-
fastas levnadsvanor och näringar, fiske och boskapsskötsel, men sjölapparna talade sitt folks 
språk och höllo fast i stort vid sitt folks dräkt.3 

Handeln med fjällapparna utgjorde en viktig ingrediens i sjölapparnas kommersiella närings-
liv. Emellertid har jag ansett det vara lämpligast, att ej tynga denna framställning även med 
detta material, utan hoppas få återkomma till dessa intressanta problem i ett annat samman-
hang. 

Vilka varor inhämta nu samerna i Nordnorge? Vi ha i det föregående med hjälp av varuta-
bellerna i Bilaga III erfarit, att sådana varor som kläde och silverföremål torde ha inköpts vid 
norska fjordmarknader redan på I500-talet. Sannolikt inköptes även varutabellens tennkannor 
vid samma marknader. På I700-talet synes varusortimentet ha varit i stort sett detsamma. Av 
särskilt intresse i detta sammanhang är lagman Bredals utförliga lista över de varor som ber-
gensiska köpmän transporterade till Nordnorge. 

År 1736 redovisar Bredal följande varor:3 

Havre, korn 
dansk eller pommersk råg, 
dansk eller tysk malt, 
humle; 
Bröd: kavringar, kringlor; 
Franskt vin, öl och mjöd, 
franskt och danskt brännvin i stora mängder. 

Textilvaror: 
Kläde: grövre och finare. Det grövre kallas »Liibsk graae» (från Liibeck och Holland) 
Lärft: (importerades från Ltibeck) 
Salt: (importerades från Spanien) 

Av metallvaror uppräknas: 
Järn: stänger 
utländska grytor 
koppar, tenn, mässing och silver »forarbeidet i Bergen». 

1  Dok., z, S. 45. 
2  Kolsrud, a. a., 1947. Kap. Handel. 
8 MS. U.B. 120 fol.; a) Beretning om Nordlandene og Finmarken av lagmann Bredal, dat. 9  april 1736. 
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Således kunna vi konstatera, huru in- och utländska varor, både behovs- och lyxartiklar, ha 
en kraftig omsättning i Nordnorge. Landsdelens kontakt med yttervärlden var i allo 
intensiv och aktiv. Lappmarkerna torde av ovanstående varusortiment tillgodogjort sig 
huvudsakligen brännvin, tobak, kläde (till dräkterna), lärft till sovtält (rakkas) och kåtaduk(?), 
salt, mässing, tenn och framför allt silverföremål och — med lybskt kläde, franskt och tyskt 
brännvin och bergensiskt silver komma västnordiska och nordvästeuropeiska kulturelement 
direkt till lapparnas område. Att fjällapparna voro köpstarka och med hänsyn härtill en efter-
sökt kundkrets framgår bl. a. av följande mycket värdefulla upplysning: »Forn" Niels Olsen 
bekiente at hafue fragted nu i hoest til Bergen 1500 vaager fisk. Sambtlige beklager at huis 
vahre Niels Olsen fra Bergen skiches, forhandlis der af til fieldfinner, oc de som dennem bor hafue 
faar ringe eller inted.»1  

Förklaringen till att fjällapparna erhöllo särskilda handelsprivilegier torde höra samman med 
att nordnorska fiskare och bönder häftade i skuld till Bergens köpmän. Lapparna voro skuldfria 
på grund av sin självständiga näring och följaktligen kunde fjällsamerna betala sina varor 
kontant. I detta sammanhang vill jag även fästa uppmärksamheten på en mycket värdefull 
upplysning hos Kolsrud. Denne har bl. a. genomgått bouppteckningsmaterial från 1600- och 
I700-talets Ofotenområde och konstaterar apropå befolkningens silverinnehav följande: 
»Solvpryd er som helhet i Ofoten innskrenket til finnebefolkningen, den mangler totalt i bu-
mannsskiftene.»2  Denna markanta skillnad ifråga om förmögenhetsvillkor mellan norsk bygde-
befolkning och lapsk är av största intresse för detta arbete. Visserligen gäller ovanstående blott 
för ett begränsat lapskt bebyggelseområde. Likväl synes mig citatet vara mycket betecknande 
för fjällapparnas ekonomiska status under denna tid. Med hänsyn härtill förefaller det möjligt 
att räkna med att en del av silverföremålen från Bergen, som Bredal omnämner, voro avsiktligt 
menade att försäljas på lapsk marknad. Dessa silverföremål kunna därmed sägas medvetet ha 
använts såsom en attraherande handels- och kulturkontaktvara sida vid sida med brännvinet. — 
Silvret har, som tidigare anförts, en mångskiftande funktion. Det gav prakt och glans åt fest-
livet, men var samtidigt en social värdemätare inom den egna kretsen — inte minst vid frieri. 
I större mängder, i hemlighet nedgrävt, representerade silverinnehavet ett oförstörbart kapital. 
Tack vare det arbetade silvrets fasta förankring inom lapsk kulturkrets, bör det vid norska 
lappmarknader ha kunnat utnyttjas i handelsbefrämjande syfte på sätt, som ovan antagits. 

Lappmarkshandeln på svenskt-finskt område 

föregående avsnitt lades huvudvikten på fjällapparnas marknadshandel i Norge. Att detta 
varuutbyte varit givande för såväl lappar som norrmän torde inte betvivlas, men ur svensk 
marknadssynpunkt var väl denna köpenskap mindre lämplig. Hellant har givit det hela en besk 

1  Finnmarkskommisjonen av 1685, 1938, 8. 145. 
2  Kolsrud, a. a., 1947, S. 164. 
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kommentar: »I sig sielf är denna handel wärkelig nyttig för sielfwa Lapparna, åtminstone tro de 
det sielfwa; men för Swenska handelen är den det ingalunda; ty der igenom förlora wij en hop av 
Lappmarkens producter.»1 Svenska och finska lappmarkerna ha vid i 600-talets början efter kung-
lig förordning erhållit marknadsplatser på tidsmässigt och geografiskt bestämda platser. Vintertid 
sammanträffa på dessa platser städernas köpmän, dvs. borgarna med lapparna. Före 1550 var 
situationen en annan i svenska lappmarken. Vid den tiden ombesörjde de enväldiga birkarlarna 
all lappmarkshandel inom Nordsverige. Birkarlarna hade rätt att uppbära denna handel blott 
de skattade en smärre summa skinn till kronan.2  Birkarlarna uppsökte samerna i deras respek-
tive lappbyar och bedrevo där handel och skatteinkrävning. Här föreligger en klar skillnad 
mellan norska köpmäns och birkarlars handelsverksamhet. Enligt min mening förelågo inte 
under medeltid några geografiskt bestämda lappmarknadsplatser på svenska sidan som mot-
svarade de norska fjordmarknadernas. Dylika fyllde ej någon funktion, ty handelskonkurrensen 
var ej fri på denna sida. Först efter 1605 få Lappmarkerna bestämda lappmarknadsplatser. 
Då får också den lapska handeln en friare karaktär. 

Emellertid tillkomma så småningom efter Lule älv ett antal marknadsplatser som äro knutna 
till lapparnas handel. Dessa platser torde i första hand varit avsedda för den alltmer växande 
bondefolkningen efter Lule älv. Att även samerna kommo dit och bedrevo handel ligger i 
sakens natur. Birkarlahandeln torde ha dominerat på dessa platser. Att birkarlarna med sin fasta 
handelsorganisation skapat sig goda förmögenheter på handel och beskattning av lapparna 
torde vara ställt utom allt tvivel. Den ståtliga medeltidskyrkan utanför Luleå i Gammelstaden 
har med all sannolikhet byggts upp av medel, som influtit från förmögna birkarlasläkter. Då 
Alvsborgs lösen infordrades av svenska folket, upprättades för hela landet taxeringslistor över 
ägd egendom för år 1571. Vi möta där i de gamla birkarladistrikten uppseendeväckande höga 
siffror beträffande silverinnehav räknat i lod. Så taxeras Luleå socken för 5,326: 2 lod silver, 
Torneå 2,412 lod silver, Piteå 1,6o5 lod silver, Umeå 1,887: i lod silver. 3  Jämför dessa platser 
med exempelvis de burgna bygderna i Dalarna och Kopparbergslagen: Leksand 1,137: 3 lod 
silver, Kopparberg 2,116: lod silver, Tuna 3,479: 3 lod silver. (Forssell, o. a. a., s. 74-78.) 

Silvermängden från Luleå visar, att här bodde vid denna tid folk av en anmärkningsvärd 
ekonomisk stabilitet. Och vad hade gett Luleå med omnejd en sådan burgenhet och för-
mögenhetsgrund att den t. o. m. översteg Sveriges rika bergsbruksområden? Svaret måste bli 
— lappmarkshandeln. Denna handel har under generation efter generation ärvts och förvaltats 
inom birkarlasläkterna. Birkarlarna kunna sägas ha utgjort Norrbottens frälse. Men med 
Gustav Vasa kommer en avsiktlig kontroll av birkarlahandeln. »Sweriges konungh förnam at 
konungsmanne hadhe endoch alt förmijken fördeel af ded öfrige han bekom i Lapmarken 

1  Dok., 2, S. 32. 
Att närmare gå in på de synnerligen komplicerade problem som höra samman med birkarlainstitutionen, dess 

uppkomst och utbredning anser jag går utanför ämnets ram. Dock ha vissa intressanta uppgifter framkommit 
under arbetets gång, vilka jag hoppas få lägga fram i ett annat sammanhang. 

3  Forssell, Sverige 1571, i, 1872, s. 36. 
4  Fellman, a. a., 4, 1915, 5. 97. 
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Sannolikt få vi räkna med att även i lapparnas umgänge med birkarlarna har systemet med 
gåvoskatt och gåvohandel florerat rikt, något som väl de senare utnyttjade till sin fördel. 1528 

sammanträffar Gustav Vasa med birkarlarna och fördubblar deras hittills alltför ringa skatt 
till kronan.' Konungen synes vilja ha dels ekonomisk vinning av birkarlahandeln, men kanske 
framför allt kontroll av deras institution. Under den följande tiden gjordes allt flera inskränk-
ningar i birkarlarnas rättigheter, och allt eftersom kronan kände sig få fastare grepp om den 
nordliga landsändan, så blev dessa handelsmäns ställning väsentligt förändrad. Efter 1553 — 
en betydelsefull milstolpe i birkarlainstitutionens liv — uppta de ej längre skatt i lappmarken. 
»Giorde och alle Lapper i fortiden Berkarllomen skatt in til thet år man schreff 1553.0 

Marknadernas geografiska och kalendariska läge på svenskt-finskt område 

Birkarlarnas funktion såsom konungens befallningshavande i Lappmarkerna var slut. De kunde 
ej längre åberopa denna syssla för utvinnande av skinn och kött, men de kvarstodo såsom han-
delsmän inom området. Lapparna lades under Sveriges krona och av kronan utnämnda fogdar 
fingo härefter uppbära skatten. Fogdarna, oftast utvalda prominenta män från bygden, ha 
emellertid varit medvetna om lapparnas silverinnehav och gärna emottagit silver såsom skatte-
persedel. (Jfr att Lule lappfogde ej behövde redovisa skattesilvret.) Troligen ha de emottagit 
silverföremål såsom till dem särskilt ställd gåvoskatt. Birkarlaväsendets sista period börjar 
med konung Karl IX:s regering och slutar med de västerbottniska städernas anläggning om-
kring 1620. Detta är undergångens tid, skriver Johan Nordlander. 3  Att birkarlarna efter 1620 
råkat i någon ekonomisk misär är tvivel underkastat. De uppgingo så småningom i städernas 
köpmannaklass, de s. k. borgarna, och fortsatte med sin handel, även om den numera inskränktes 
till vissa bestämda platser och strängt reglerades. 

Det heter i en undervisning av 1605, att konungens fogdar äro skyldiga att tillse, att inga 
birkarlar efter denna dag skola fara omkring i Lappmarkerna och köpslå, som har skett hittills, 
vilket förbjudes vid livsstraff; >>uthan komme tilhopa på för:de tidher och Marknadz Platser, 
som för:tt är, enn gong om åhrett» och köpslå på dagen ej på natten. Likaså skola birkarlarna 
vara förpliktigade att >>ophugge een Bodh och een Stuffua wid huar Marknadz Platz som de 
besökie, och ware Lapperne behielpelige att opbyggie Kyrckierne och Prestegårderne, så framptt 
de wele bruke någon handell medh Lapperne».4  På följande tider och platser skola lapparna 
församlas till deras kyrkor och marknadsplatser för att höra Guds ord, betala sin skatt och 
bedriva handel: 

Till Lycksele skola Ume birkarlar komma trettondedag jul. 
Till Arvidsjaur skola Pite birkarlar komma tjugondedag jul. 

1  GIR, 5, 1871,s. 70-72. 
2  HSH, 39, 8.120. 
3  Nordlander, Om birkarlame, 1907, 8.92 if. 
4  HSH, 39, s. 186-187. 
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Till Jokkmokk skola Luleå birkarlar komma vid »Påwelsmässo» — den 25 januari. 
Till »Tenåteki» (Enontekis) i Torne lappmark skola birkarlar från Torneå komma och hålla sin fria 

marknad vid Kyndelsmäss (2 febr.).' (Jfr här med kartan i Bilaga IV.) 

Vi se av ovanstående att på svensk och finsk sida förrättades dessa lappmarknader vintertid. 
Sommar- och höstmarknaderna höllos alltjämt vid denna tid på norska sidan. Endast 3 år 
efter sistnämnda förordning av 1605 skriver Hartwig Bille på Bodö om lapparnas livliga 
köpenskap, som rådde både syd och nord om honom vid S:t Hans tid och allhelgonatid. Av 
intresse är i detta sammanhang att få en uppfattning om någonstädes på svensk sida förelågo 
gamla marknadsplatser, som nyttjades före ovannämnda kungligt förordnade kyrko- och mark-
nadsplatser. 

I det följande lägges fram det material, som jag påträffat vid min undersökning av forna 
svenska marknadsplatser. 

Hillphers omtalar att i Luleå socken »På Heden 4 mil från Kyrkan, skall Lapp-Marknad 
först blifwit hållen i Birkarla-tiden, och en stuga då want bygd, däruti Lapparne i början fådt 
Gudstjenst af en medföljande Präst, som där tillika döpt barn och wigt Brud-folk. Sedan 
skall Marknaden en tid hållits i Harads byn, 4 mil längre hårt, innan den blef flyttad tu l Lapp-
marken».2  Hoppe har visat på ett manuskript författat av Jokkmokksprästen Jonas Hollsten 
från år 1771, där ovanstående uppgifter ingå men även ett förtydligande tillägg av den sista 
förflyttningen »tu l Lappmarken».3 Enligt Hollsten flyttade lapparna sin handel slutligen till 
»Talwatisappi» 14 mil från Luleå socken kyrka. Hoppe sammanställer sistnämnda plats med 
en av Grundström anförd tradition: »Vid Talvatisahpe, en myr omkring 4 km. sydväst om 
Vuollerim (kartbladet no 28 Stenträsk) skall också en marknadsplats varit belägen, dit handels-
män från Luleå reste för att driva affärer med lapparna. Själva marknadsplatsen ligger xi km. 
väster om myren på en backe, ännu kallad 'Borgarbacken'.» Så långt Grundström. 4 Hoppe har 
funnit genom avståndsberäkningar att Grundströms tradition och den av Hollsten anförda 
syfta på samma plats. Enligt vad ovan sagts om marknadsplatser, som förläggas till kyrko-
platserna enligt kunglig förordning, borde Luleå handelsmän rest upp till Jokkmokk, och där 
haft sin marknad. Således, menar Hoppe, torde ovanstående marknadsplatser Heden, Harads 
och Talvatisappe vara från före 1605 och med andra ord tillhöra de gamla birkarlarnas mark-
nadsställen. Grundström anför ytterligare en tradition, om en nu nedlagd handelsplats, vilken 
av samma skäl synes härröra från tiden före 1605. Grundström skriver: »Norr om östra ändan 
av sjön Karats (kartbladet no 20 Kvikkjokk) ligger berget Talvatisåive. Detta berg skall ha 
fått sitt namn därav, att en marknadsplats enligt traditionen varit belägen på södra sluttningen 
strax öster om nuvarande fjällägenheten Talvatis. Namnet Talvatis brukar nämligen beteckna 

1  HSH, 39, S. 195-197. 
2  Htilphers, Samlingar tu en beskrifning öfwer Norrland, 5:1, 1789, S. 156. 
3  Hoppe, En gammal marknadsplats i Lappmarken, 1943, s. 81 if. 
4  Grundström, a. a., 1931, S. 79. Se även ULMA: 5515, s. 6o och 74, S. ii. (Upptecknare: Ullenius, Jokk-

mokk, Lappl.) 
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en plats, där marknad hålles.»' Det lapska ordet talvatis betyder även vinterviste, således torde 
marknaden skett vintertid. Nils Anderssons i Söderby berättelse2  från år 1595 lämnar värde-
fulla upplysningar om Luleå socken och köpenskapen därstädes. Det säges i berättelsen, att 
lapparna i Lule lappmark infunno sig för att handla med birkarlarna vid Harads eller Bred-
åker vid tiden kring Marie Bebådelsedag varje år. Tidigare på vintern, omkring Trettondagen, 
brukade de båda parterna träffas uppe vid lappbyarnas samlingsplatser. Lule lappmark synes 
av ovanstående ha varit rikt på marknadsplatser i birkarla-regi. Albert Nordberg, en av våra 
främsta kännare av Luleå sockens medeltida historia ger bl. a. följande upplysningar om 
birkarlahandelns samlingsplatser: »Björsbyn3  har i gamla tider varit ett hemvist för birkarlar 
och andra bondeköpmän, och det är troligt, att den lämpligt belägna Porsön (Portesön) med 
Köpmanholmen varit en medeltida marknadsplats för sådana. De ha ankrat sina skutor i den 
s. k. Hamnen eller innanför sundet i Prästfjärden och haft sina bodar på Köpmanholmen. 
Skutön, som ligger i närheten kan ha varit skeppsvarv en gång i tiden.» 4  Även Hillphers talar 
om ett gammalt centrum för handel i Luleå-trakten. Han nämner hamnen vid Köpmanhällan: 
»Wid gamla Stads-wiken wittna äfwen Köpmans hällan och Skutön om fordna farwattn, ty ehuru 
Handels Fartyg förr gådt dit up, kan nu med möda en Båt där komma fram. Hamnen Pyrte 
eller Pyrtö i Luleå, som nämnes i 1374 års ransakning, påstås där want belägen.»5  Hackzell 
berör 1731 i en avhandling om Luleå stads historia ett brev rörande gränserna mellan Uppsala 
ärkestift och Åbo biskopsstift undertecknat år 1374. Brevet är dagtecknat »första dagen i 
augusti månad i kyrksocknen Lulo i Norrabuttn vid en stad, som heter Pyrte av Uppsala 
stift.» 6 Hackzell fortsätter: »Orden äro fullt tydliga och skulle icke tarva någon förklaring, om 
icke den allt frätande tiden missunnat eftervärlden både namnet och läget [på denna stad]. 
Tydligt angives emellertid staden ha legat i Luleå socken. När fördenskull dess rätta läge 
måste bli föremål för gissning, synes det oss mest sannolikt att antaga, att aldrig med kunglig 
auctorisation någon stad i egentlig mening grundats utan att orten för handelsändamål tjänat 
som marknadsplats för handelsmän och inbyggare. Det lämpligaste stället för denna handel 
synes mig vara en ö, nuvarande Portzön, öster om och ej långt ifrån Gamla Luleå kyrka och 
med det allra ypperligaste läge vid Biörsby sund och Gamle stadswiken. 

Förutom att denna ö har en icke obetydlig namnlikhet med det gamla Pyrte eller Pyrtö, 
såsom jag skulle vilja skriva namnet, så finnes ännu idag på själva strandbädden därstädes en 
klippa, Kiöpmanhällan, och därintill Skutön. Härtill kommer, att på denna ö, nära samma ställe, 
fordom bott en birkarl vid namn Paul, som säges ha uppfört ett hus därstädes, som var så 
högt, att dess röste kunde ses utifrån havet, alltså över en mil. Berättelsen om detta hus ger, 

1  Grundström, a. a., 1931, 5. 78-79. 
2  Nils Anderssons i Söderby berättelse, ingående i Danica: Gränshandl. Lappland mot Norge 1563,1581-1603, 

RA Se även Bergqvist—Svenonius, Lappland, det stora svenska framtidslandet, 1906-08, s. 241. 
3  Beläget ca 8-9 km från Luleå. 
4  Nordberg, Ur Björsbyns byakista, 1936, S. 98 if. 
5  Hiilphers, a. a., 51,1789, s. 152. 
8  Hackzell, Staden Luleå och dess grannsocknar, 1928, S. 37. 
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även om den mycket smakar av dikt, oss dock en vink om att denne köpman varit rik och platsen 
namnkunnig, och bestyrker sålunda vår mening.g 

De flesta här uppräknade marknadsplatser torde av allt att döma vara relativt sena, 
sannolikt från 500-talet. Vid den tiden var den norrbottniska bebyggelsen efter Luleälven väl 
grundad. Ortsborna i Heden, Bredåker, Svartlå och Harads torde ha haft stort utbyte av denna 
marknadshandel, som sannolikt omhänderhafts av birkarlar och bondeköpmän. 

Trots att Lule lappmark synes uppvisa de flesta marknadsplatserna från birkarlatiden, och 
trots att denna socken synbarligen innehade de burgnaste birkarlasläkterna (jfr med Älvs-
borgs lösen!), kom dock Torneå att såsom sjöfarts- och handelsstad under i 500-talet över-
flygla Luleå. 

Olaus Magnus besöker Torneå hamn 1519 vid midsommartiden och beskriver staden 
sålunda: »Denna stad har ett särdeles vackert och förmånligt läge, och ingen annan handels-
plats i hela trakten upp emot Nordpolen är mera besökt än detta Torneå. Här församlas näm-
ligen hvitryssar, lappar, bjarmer, bottningar, finnar, svenskar, tavaster och hälsingar; dessutom 
komma åtskilliga från Norge öfver de höga fjällen och vidsträckta ödemarkerna, liksom öfver 
Jämtland.»2  — »Till denna plats föres fisk af olika slag, som fångats längre upp i älfvarna, och 
afyttras i byteshandel till köpmän från aflägsna landsändar. Detta sker i buntar om soo tunga 
marker, 3  en där vanlig vikt. Dessutom saluhålles äfven fisk nedsaltad i stora tunnor eller be-
handlad på ett annat sätt, nämligen rökt, för att få den att smaka ännu läckrare.» Vad Bergen 
är för Nordnorge kan Torneå sägas vara för Nordsverige. Handelns trådar löpte samman här. 
Materialet är synnerligen sparsamt beträffande lappmarknadsplatser belägna söder om Lule 
lappmark. Hoppe har emellertid anfört en värdefull uppgift om pitelapparnas handel. I en 
saköreslängd från år 1604 heter det, att vid ett ting i Piteå den i aug. detta år dömdes flera 
personer för att de deltagit i ett slagsmål i Lillpite by »på den tid där hölls lappmarknad».t 

Från Åsele lappmark föreligger följande uppteckning om en lappmarknadsplats av Eleazar 
Rhen från tidigast 1846.5  »Första Marknadsplatsen lärer hafva varit på Tobacksholmen på 
Gafsele. Om det var Birkekarlar eller fiskare och jägare från Ångermanland, som der handlade 
med Lapparne vet jag icke och i sednare tider har varit en Marknadsplats på Bränvinshällan 
öfverst på Åselet, der en Fru, Herr Daniels Malin kallad, var Lapparne tillmötes, hännes 
varor bestod i toback, bränvin, eldstål, flinta, syringar och nålar, deras varor var torrfisk, 
notsimmor och skålvrilar. Det var sedan Åsele kyrka var bygd och ständig gudstjenst höls 
och Lapparne med sina små tågsydda6  båtar kom ända från snöfjällen hit ner Midsommars-
häljen, Jacobi Bartolome och Micaelii häljen ...>> Samma tradition med likalydande uppgifter 

1  Hackzell, a. a., 1928, S. 38. 
2  Olaus Magnus, a. a., Bd 4, 1925, s. 166-167. 
3  Jfr här vinjettbilden i Bd 4, s. 165 med dess travar av buntad fisk. Liknande buntar finnas utanför Helgeland 

och Lofoten på Olaus Magni Carta Marina. (Granlunds kommentar, Bd 5,1951, s. 476.) Här ha vi med all sanno-
likhet illustrationen till stockfisken eller »Berenfisk», »Bärnfisk», fångad och buntad uppe i Lofoten, varav en del 
fraktats av lappar och birkarlar till Torneå. 

4  Hoppe, a. a., 1945, 8.59-60. 
6  ULMA: 88: 50, S. 59; Anteckningar om Äsele lappmark. 
6 Skriften otydlig här. Event. är ordet »tågsydda*. 
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omtalas av Erik Modin.' 0. P. Pettersson har även nämnt Tobaksholmen: »På denna holme 
höllos sommartiden under den tid lapparna voro ensamma herrar i nejden ett slags marknader. 
Dit kom handlande ned ifrån landet med sådana varor, som här hade åtgång, såsom tobak, 
svavel, kritpipor, tyg m. m. Lapparna kommo till denna marknad långväga ifrån. Med sig 
förde de skinnvaror att för dessa byta till sig vad de önskade. Vid denna marknad infunno sig 
även birkarlarna eller djävulsmännen för att uppbära skatt av lapparna. Birkarlarna voro lap-
parnas svurna fiender. Sedan kyrka blev uppbyggd i Åsele och lapparna började övergå till 
kristendomen, flyttades marknadsplatsen från Tobaksholmen till Åsele kyrkoplats. — Vid den 
tiden voro lapparna friade från birkarlarnas övervälde.»2  Även dessa marknadsplatser torde 
vara sena. 

För fullständighetens skull anföres här nedan de övriga lappmarknadsplatserna från senare 
tid, som under arbetets gång framkommit. I följande förteckning redovisas för handelsplatser 
som omtalats från 1700-talet och framåt och brukats huvudsakligen under sagda tid. 

Ur »Lappmarksbeskrifning af Elers» från 1770-talet heter det sålunda om marknadsplatser 
och handel: 3  »Å visse tilllåtne marcknads platser, merendels nära kyrckorna belägne, drifves 
inom Lappmarcken handelen, på sätt, allmenne Påbud och författningar föreskrifva, nästan 
vid samma tid Ting och upbörds stämmor hålles, hvarföre å marcknadsstället, jämte Tings-
huset åtskillige andre hus och Bodar upförde finnes, till beqvämlighets, så för de handlande 
som allmogen, af dem, som å stället äga handelsrätt såsom uti»: 

Åsele 	14 dec., vid Anders och Mattsmässan. 
Ström 	4 jan. 
Hammerdal Karinmässan. 
Lycksele 	9 jan. 
Gelivare 	13 febr. 
Arjeploug 	25 jan. 
Arvidsjauer 	2 jan. 
Jokkmokk 	3 febr. 
Jukkasjärvi 	6 febr. 
Enontelds 	14 febr. 
Utsjoki 	24 febr. 
Enare 	21 febr. 
Kemikylä by 21 aug. 
Sodankylä by 24 febr. 
Kittilä by 	2 mars. 
Kusamo 	14 mars. 

I samma lappmarksbeskrivning framgår även, att på dessa platser hållas marknader under 
flera eller färre dagar. Likaså äro vid denna tid lappmarkerna knutna till respektive lappmarkers 

1  ULMA: 88: 49, s. I-12. Modin, Anteckningar under en resa i Åsele lappmark — sommaren 1884. 
2  ULMA: 9756, a. 553-554. Uppteckn. från Åsele lappmark av 0. P. Pettersson. 
8 Fellman, a. a., 1, 1910, s. 277-279. 
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kuststäder. Därvid handlar Umeå och Härnösands borgare uti Asele och Ume lappmarker, 
Piteåborgarna inom Pite lappmark, Luleåborgarna inom Lule lappmark och Torneå och 
Uleåborgare inom Torne och Kemi lappmarker. Men, heter det, Utsjoki och Enare lappar 
besöka egentligen marknaderna på Tana handelsplats, även Gullholmen kallad,belägen mitt i 
Tana älv, samt Mdrtensniis i Varangerfjord och Vardsö inom Norge, samt Kola och Neudama 
handelsplatser på ryska sidan. Dessa tvenne sist nämnda platser förses med varor från Köpen-
hamn, norska städerna och Archangel genom att handlandena på små fartyg föra sina varor 
dit upp.i 

I Altafjord ligger Bosekop och Elvebakken, marknadsplatser från senare tid (Helland, 
a. a., Finmarken 1, s. 770 if.) och omtalade på 1740-talet. 

I senare tid omtalas vårmarknaden även nere i Skellefteå, dit lappar från Arvidsjaur reste, 
för att sälja hudar och kött. Pulkorna lastades fulla med renstekar, skinnen bundos ihop i 
packar och fingo släpa som en kälke efter ackjorna .2  Pajala marknad eller som den oftast 
kallades Kengismarknaden gick av stapeln omkring den zo dec. Den var svenska Tornedalens 
största marknad. Hit ner kommo mest Karesuandolappar vid sin vinterflyttning medförande 
ett par tusen renar. De slaktade troligen någonstans på vägen. De sålde renkött, hudar, stekar 
och färsk (!) torsk, som de hade hämtat från Norge.3  En annan viktig Tornedalsmarknad var 
Matarengimarknaden (Övertorneå). Den ägde rum på våren före påsk och varade i 3-4 dagar. 
Hit kommo samma handlare som till Kengismarknaden, alltså Paparanda- och Luleåköpmän. 
Även lappar kommo hit. 4  Renkött såldes ej på denna marknad.6  

I Finska lappmarken ha vi framför allt Rovaniemimarknaden som ägde rum i mars eller 
april, och var en livligt frekventerad marknad. Hit kommo lappar från Enare och Kautokeino 
med renstekar och andra lappmarksprodukter. Ryssar samt finnar från södra och norra Finland 
samlades även där.6  (Jfr med kartan i Bilaga IV.) 

Vilka varor, som under medeltiden avyttrades till lapparna av birkarlar, finnes, så vitt vetes, 
ingen förteckning över. Men 1424 utkom en kungörelse så lydande att »Redder någor Lappa-
fara någon Lap» hans hustrus, barns, eller hjons liv med ren, nät, mat, yxa, kittel, gryta eller 
andra dylika redskap för livsuppehällets skull, så skall denne birkarl äga lappen i tre år, även om 
den är lottad till någon annan birkar1.7 I ovanstående uppräkning kunna vi se, menar Nordlander, 
de varor, som från birkarlahåll avyttrades till lapparna.8  

Från år 1559 ha vi emellertid en märklig varulista, som visar vilka varor lapparna vid den 
tiden införskaffade av dels birkarlarna, dels de norska köpmännen samt taxeringen av dessa 
varor. 

Fellman, a. a., 1, 1910, S. 279. 
2  ULMA: 4373, S. 66. Uppteckn. av E. Brändström. 
3  ULMA: 9578, s. 8-9. Uppteckn. från Tornedalen av E. Brändström, 
4  ULMA: 9578, S. 16-17. Uppteckn. av E. Brändström. 
5  ULMA: 9578, s. 22-23. Uppteckn. av E. Brändström. 
8  ULMA: 9578, S. 24. Uppteckn. av E. Brändström. 
7  HSH, 29, S. 27. 
8  Nordlander, a. a., 1906, S. 222. 
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Thesse effther:ne Partzeleler pläge Lapperne köpe aff Birkalan effther thenne effther:ne Värder 
ningh.1  

( =lispund) Smör för i nlo 
i 	Miöll för 

kakur 
siide flesk 	 2 

7 ellr 8 ostar för 
x t hampa 	 2 
4 alnar wadmall för 

Myggetiell för 	6 
yx för 

i tt gryte Copar 	6 
i 	ketill Copar 	4 
8 alnar lerffth för 

aln Neristh 
i aln Lenisth 	 3 

These effther:ne Parttzeler pläge Tornö Lapper köpe vtaffthe Nårske effther then wärderningh 
szåm här effth(e)rfölier. 

Daalar för 
3 lodz skeedh 

Mårdh 
godh suarth Räff 

4 nto 
6 

12 
godh kårss räff 6 
Rödhräff 
suarth fielrack 

2 

3 huiithe fielracker för 
x Vlff 4 

Jerff 3 
Vtter 2 
godh biörn 3 

Bernfisck 2 
I 	Råckår 1 2 
i 	Miöll för 

siidhe flesk 	 2 
l yx 	 1 2 
I 	grythe Copar 	6 
x 	ketill Copar 	4 
8 alnar lerffth 
i aln Neristh 	 6 öre 

aln Lenisth 	 4 

1  Fellman, a. a., 4, 1915, S. 22-23. 
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En jämförelse mellan respektive varupriser visar att det ur lapparnas synpunkt var långt 
förmånligare att handla av köpmännen i Norge än av birkarlarna. i aln Neristh kostar exempel-
vis 6 öre i Norge men i mrk i Sverige. Anmärkningsvärt är att något pris på silver ej är anteck-
nat på birkarlarnas lista. Silvret är ej ens omnämnt. På den norsk—svenska varulistan däremot 
är silvret omnämnt bland de första varorna. Listorna äro från samma tid och tillfälle. Är det 
en ren tillfällighet, att silvret ej står medräknat i birkarlarnas lista? Köpte lapparna ej silver-
föremål av birkarlarna? Dessa frågor äro utomordentligt betydelsefulla för vårt material. 

Enligt min mening finnes det mycket som talar för att birkarlarna ej försträckte samerna 
silverföremål. 

Förutsättningen för att silverarbeten skola kunna produceras för avsättning i Lappmarkerna 
är bl. a. förekomsten av silversmeder helst i Norr-, Väster- eller Österbotten. Från I500-talets 
första hälft äro, så vitt författaren har sig bekant, ännu inte några guldsmeder från Norr- och 
Österbotten kända. Först i600-talet visar upp dylika. Däremot har från I500-talets slut i 
Västerbotten framkommit namnet på en Torfast Guldsmed. Denne nämnes i I500-talets 
fogderäkenskaper för Västerbotten.1  

Det berättas, att Västerbottens fogde Östen Nilsson hade råkat i delo med lappfogden i 
Umeå lappmark, Jon Larsson, då den sistnämnde enligt Östen Nilsson inte tillräckligt effektivt 
indrev skatt av lapparna. Östen vill själv omhänderta saken till Jon Larssons stora förargelse. 
1593 säges det i ett brev, att Jon Larsson vill behålla lapparna »till tess I han annor fullmakt». 
Utom Jon Larsson vore ock hans broder Lasse Larsson och deras svåger Hans Nilsson jämte 
Torfast Guldsmed vreda på ()sten Nilsson, för att de icke finge handla med lapparne, som de ville 
och mycket för länge gjort hade. 

Torfast Guldsmed synes ej hittills ha blivit uppmärksammad av silverhistorikerna. Gustaf 
Upmark har i sitt arbete inte heller nämnt denne.2  Möjligen få vii denne guldsmed se en av de 
äldsta tillverkarna av silverföremål till den lapska kundkretsen. 

Man frågar sig kommen till denna punkt i resonemanget: Ha birkarlarna ursprungligen 
spontant förmedlat silverarbeten från städernas guldsmeder, dvs. från Stockholm, vilket var 
dåtida centrum för skråsammanslutningarna, till samerna? År det tänkbart, att birkarlaorganisa- 
tionen verkligen ansett det förenligt med sin funktion såsom kronans skattekrävare, att vara lap-
parna behjälpliga samla »på hög» av ett extra kapital, ett kapital i ädel metall? Betydde inte i så 
fall detta silverinnehav, dvs. lappens privata förmögenhet, att det gick birkarlens näsa förbi? Ha 
birkarlarna använt silvret såsom ett attraherande handelns kontaktmedel liksom de norska 
köpmännen gjorde? Enligt min mening kunna vi knappast räkna med att så varit fallet. 
Vid norska kusten blev ett etablerat varuutbyte en ren affärstransaktion. Däremot torde 
birkarlahandeln haft en helt annan karaktär, enär dess utövare samtidigt var skatteindrivare 
för kronan. Birkarlen har sannolikt också bedrivit varuutbyte och utkrävt skatt efter eget god- 
tycke, ty såsom bakgrund för fortsatt handel och skattekrävares skydd ligger den ovan nämnda 
föreställningen om gåvoskatt och gåvohandel, som förpliktigar till lojal handel och tribut, men 

1  Nordlander, Till Västerbottens äldre kulturhistoria, 1905, s. 329. 
2 Upmark, a. a., 1925, S. 687. 
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även innebär en officiell vänskap. Även Fellman har funnit att angående »storleken af den skatt, 
som birkarlarne under medeltiden uppburit af sina Lappar, likasom ock angående beloppet af 
de 'skänker' de derutöfver tilltvungit sig af dem, saknar man uppgifter. Någon annan torde dock 
gränsen för desamma knappast hafva varit än birkarlarnas godtycke och lappens betalnings-
förmåga. Ty att lappskatten den tiden varit fix kan man så mycket mindre antaga som den icke 
alltid var det ens efter det uppbörden öfvertagits av kronan. Fixt var sjelffallet ännu mindre 
värdet af de mer eller mindre aftvungna skänkerna, hvilka måhända voro första upphofvet till 
skatterna och ännu i långa tider efter det sådana åsatts ej blott mottogos utan äfven affordrades 
lapparne af såväl birkarlar som lappfogdar; ja, lapparne hade blifvit så vana dervid, att vid upp-
börderna på 1500-talet skänker af dem öfverlemnades åt fogdarne till och med för Konungens 
räkning, såsom man finner af räkenskaperna.»' (Jfr här KA: Norrlands lappmarker.) 

Vi kunna självfallet inte utesluta möjligheten att birkarlarna i enstaka fall förmedlat silver-
köp, ja, även lockat med ett silverföremål för att genomdriva ett särskilt begärligt varubyte. 
(Så handlade ju kronans lappfogdar på i 500-talet, ehuru de visserligen nyttjade samernas eget 
skattesilver, som jag visat ovan.) Men att birkarlarna såsom regel under sina stormaktsdagar 
laborerat med silverförsäljning är inte till någon del påvisat. 

När vi från 1500-talets sista årtionde få ett belägg för svensk silverproduktion med avsätt-
ning på Lappmarken sker detlbetecknande nog genom avsalu direkt från producenten — 
guldsmeden, som fallet var med Torfast Guldsmed. På andra sidan Kölen finna vi däremot, 
att det var köpmännen från Bergen och Trondheim, som voro förmedlare av norskt silver. Det 
förefaller därför möjligt att räkna med, att lapskt silverinnehav före mitten av I500-talet endast 
har varit av norsk tillverkning. Omkring I fioo sker en handelspolitisk förändring i Lappmar-
kerna. Den svenska kronan inser nämligen under Karl IX:s regering, vilka nationalekonomiska 
resurser, som ligga fördolda i lappmarkshandeln. Den 8 jan. 1599 [i Nyköping] utfärdades för 
Arent Josting en tänkesedel på vad han skulle beställa i Lappmarken. Denne skulle bl. a. tillsäga 
och förbjuda birkarlarna, att icke fördrista sig att bruka någon köpslagan med lapparna, förrän 
kronans skatt var rätteligen utgjord. Birkarlarna skulle dessutom vara förpliktigade, att för 
en redelig betalning upplåta åt kronan den del, som de uppköpte i lappmarken, både fisk, 
skinnvaror och annat.2  Dagen efter, nämligen 9 jan. utfärdades fullmakt för Josting att vara 
befallningsman över alla svenska lappar! 

Såsom en frukt av Jostings resa till Lappland torde man få betrakta nedanstående förteck-
ning, enligt en anteckning inlagd av Arent Josting i aug. 1599. Han lämnar ett förslag över vad 
som behövdes för skinnköpen i lappmarken »i vinter»: 

Urna och Ångerman lappmark: 
so t:r korn till mjöl 
2 t:r smör 
2 skepp:d hampa 

zoo alnar vadmal; 

1  Fellman, a. a., 4, 1915, s. XXXVI—XXXVII. 
2  Fellman, a. a., 4, 1915, S. 83-84. 

19 —62103019 Fm/ström 
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för Pite lappmark: 
3 t:r Smör 
2 skepp:d hampa 

Too alnar vadmal 
12 t:r mjöl 

Lule lappmark: 
4 t:r smör 
2 skepp:d hampa 

mo alnar vadmal 
12 t:r mjöl 

i skepp:d kittelkoppar 
zoo lod silver 
Torne lappmark: 

lo skepp:d hampa 
Kemi Lappmark: 

3 t:r Smör 
10 skepp:d hampa 

200 alnar vadmal och lärft 
zoo lod silver 
mo daler penningar 
För vintern 1600 behövdes ännu mera, 
18 t:r smör 

150 t:r korn till mjöl 
30 skepp:d hampa 

200 st. slagne daler 
300 lod gjordt silver 

5 skepp:d kittelkoppar 
I000 alnar vadmal 
500 alnar lärft 

Dessa varor voro ej ämnade blott för skinnköpen utan även för lapparnas undsättning.1  
Josting nämner i samma handling att förslag var å bane att för birkarlarnes stora »prang» och 
köpslagning förbjuda dem att draga till lappmarken, och att hertig Karl därför givit befallning 
att upprätta ett förslag på vad hela lappmarken kunde behöva till undsättning. Josting 
har tydligen av denna anledningen genomkorsat lappmarkerna ända ut mot nordnorska 
kusten för att bilda sig en uppfattning om lappmarkshandelns omfång, och huru den skulle 
kunna centraliseras till svensk sida. Han finner, att danskarna frukta, att Sverige som har två 
delar av skatten inom Varanger till Malangen och Norge en del, skall tillvälla sig hela skatte-
området, och därigenom »norrmännens i Bergen och Trondhj em handel blifva förminskad; 
och så kunde väl ske, yttrar han, om Sveriges rikes inbyggare ville sig någorlunda därom beflita». 
Josting skulle för sin del göra sitt bästa för att saken komme igång, och tillfogar han tempera- 

Se Nordlander, a. a., 1907, s. 93-94. Kursivt av förf. 
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mentsfullt: »Dock kunde han icke taga af himmelen 7 stjärnor, och blefve saken försummad, så 
icke vore det hans skuld.»i 

Av intresse för oss är Jostings intryck av att Sverige borde bemöda sig om dessa lappmarks-
områden och avkastningen därifrån. Han har tydligen även lagt märke till den nordnorska 
handelns beroende av köpstäderna, Bergen och Trondheim, ett beroende som han synbarligen 
tyckte kunde motverkas. Ur denna synpunkt torde ovanstående varulista framför allt få ses. 
Den kontrasterar nämligen skarpt mot birkarlarnas från 1559. I birkarlaförteckningen är silver 
ej ens nämnt. I Jostings lista utgör »gjordt silver» ett dominerande inslag i varusortimentet. Kan 
det möjligen förhålla sig sålunda, att Josting under sin »inspektionsresa» i svenska och norska 
lappmarkerna uppmärksammat att när lapparna bedrev köpenskap på norsk sida, utgjorde 
arbetat silver en utomordentligt begärlig handelsvara för dem. Tanken synes ej orimlig och 
verifieras av »skinnuppköps»-listan. Från denna tid, omkring 1600, synes det plausibelt, att 
räkna med en kvantitativt mer avsiktlig svensk silverproduktion för lapsk marknad. Man skulle 
häri kunna se ett exempel på centraldirigerad kultur. 

Torneå kom att bli den dominerande centrala handels- och kuststaden vid norra Botten-
viken dit i synnerhet Torne och Kemi lappmarkshandel knöts, men framför allt birkarlahan-
deln. Till Torneå fördes sannolikt de silverföremål, som på i 600-talet tillverkades av Stock-
holmsguldsmederna Sehl och Stabaeus. Föremålen transporterades troligen på norrbott-
ningarnas skepp upp till Torneå hamn och spredos vid marknadshandeln vidare upp till Torne 
lappmark. Stockholmssilvret visar en klar koncentration till området vid Torne träsk — Ofoten-
området. 

Den i föremålskatalogen framlagda registreringen visar med all önskvärd tydlighet, att silver 
av svensk tillverkning vinner insteg i lappmarkerna efter '60o-talets mitt. 

Att svenska guldsmeder ha insett vilken god marknad silverförsäljning hade bland lapparna 
framgår av följande passus hos Hillphers. Denne anför beträffande hantverkare i Torneå stad:2 
»Någre hafwa förmonligt i anseende til afsättning på Lappmarken, såsom Guldsmeder och 
Kopparslagare, ehuru de, för lång wäg och tidens utdrägt icke resa dit, utan lemma sina til-
werkninger åt de Handlande at medföra.» I en not tillfogas följande väsentliga upplysning: 
»De Handlande låta til sina Lappmarks resor hos Guldsmeder förfärdiga Knappskedar, Lapp-
stop drifne och förgyldte, Silwerskållor, (at sätta på Bälten) Maljor m. m. ...» Hiilphers har 
även nedtecknat antalet guldsmeder för bl. a. Torneå,' Luleå och Piteå 3  städer vid den tiden: 

Torneå 1768 1782 1796 
Guldsmeder 2 4 5 
Luleå 1760 1781 1794 
Guldsmeder 1 2 3 
Piteå 1758 1782 1794 
Guldsmeder i I 1 

1  Nordlander, a. a., 1907, S. 94. 	 4  Hillphers, o. a. a., S. 92. 
2  Hillphers, a. a., 5:2, 2797, S. 129. 	 Hillphers, o. a. a., s. 63. 
3 Hillphers, a. a., 5:2, 1797, s. 129. 
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Torneå stads guldsmedsantal är förbluffande stort. Det borde, tycker man därför, finnas långt 
mer Torneå-silver i lapsk ägo, än som hittills framkommit. Måhända äro många av de ostäm-
plade bältesbeslagen »drifne och förgyldte Silwerskållor» att hänföra till denna stads guldsme-
der? Förbryllande är i så fall, att dessa erkända guldsmeder ej stämplat sina arbeten. 

Silverbeståndet inom finska lappmarken 

Anmärkningsvärt är, att så relativt få föremål från finska lappmarken ha registrerats. Silver 
har dock tidigare varit i omlopp inom detta område. Tuderus omtalar från Kemi lappmark 
beträffande kvinnornas klädedräkt följande: »Theras qwinfolk ... bruka ena handa drächt 
öpna i bröstet med grant och silke sömmat lärfft bäfwerskinn silfwer spännen och knappar 
omkring bräddarne beprydt giordade om median somblige med silfwer (: som doch få äro:) 
somblige med tenn och mässing bälten med wedhängiande nåhlhuus, slijda, messings wedior 
och ringar på sidan dragandes på fingren twå eller tre ryska ringar af silfwer.»i Likaså önskade 
Arent Josting för skinnköp inom Kemi Lappmark bo lod silver. 

Att finska lappmarken uppvisar ett färre antal silverföremål kan möjligen bero på följande: 
För att investera ett kapitalöverskott i silverföremål fordras en mycket god ekonomisk grund. 

Vi ha kunnat konstatera att renslakten och senare den intensiva renskötselns produkter på 
svensk—norsk sida givit detta underlag. Inom Kemi lappmark har, enligt vad Tegengren funnit, 
rendriften baserad på tamrensskötsel och därtill hörande mjölkhushållning inte på långt när 
haft den utbredning som fallet var i de svenska lappmarkerna.2  Fångst och fiske samt vildrens-
jakt ha varit förhärskande inom nordfinska lappmarkerna. Under1500-talets sista decennier 
inträder ett försämrat ekonomiskt läge inom Kemi lappmark beroende på en från rysk—karelsk 
sida utgående rovdrift av nordfinska pälsdjursbeståndet.3  Samtidigt börjar den finska be-
byggelsen tränga fram mot norr. Med hjälp av svedjebruket erövras de lappländska områdena 
hänsynslöst. Jag citerar Tegengren:4  »Det synes därför troligt att det också var det finska 
storsvedjebruket och den i dess spår följande kolonisationen, med de konsekvenser den hade 
för vildrenen och det övriga villebrådet, som under I500-talet utrotade de små lappsamhällena 
i-  inlandets erämarker.» Så vitt jag kunnat finna, äro ovan antydda förhållanden, anledningen 
till det sparsamma silvermaterialet på finsk sida. Inom finska lappmarksområdet förefaller det 
således som om inte det ekonomiska underlag funnits, som varit nödvändigt för införskaf-
fandet av ett kostbart silverbestånd. 

1  Tuderus, a. a., S. zo. 
2  Tegengren, En utdöd lappkultur i Kemi lappmark, 1952, s. 270-271. 
3  Tegengren, a. a., 1952, s. 23-26. 
4  Tegengren, a. a., 1952, s. 272. Jfr även här med kartan i o. a. a. s. 6o, som visar den finska bebyggelsens ut-

bredning över Nordfinland under tiden 1550-1940! Cit. kurs. hos Tegengren. 



SUMMARY 

Lapp Silver 
Chapter I. The work which was initiated several years ago by an examination of Dr. Einar Wallquist's 
collection of Lapp silver at Arjepluog and has now resulted in this thesis did not at the beginning have 
a definite ethno-historical tendency but was intended rather as a piece of ethnological field-work. 
The inquiry originally took the form of a recording, as complete as possible, of the Lapp silver ac-
cessible in private and museum collections in Scandinavia. In order to get an idea, based on personal 
inspection, of the material, which is scattered in many quarters, the writer undertook several journeys 
for the purpose of studying it in the chief museums of the Scandinavian countries. Two large private 
collections of Lapp silver have also been examined, viz. Dr. Einar Wallquist's at Arjepluog and 
Mr. Erland Ström's at Jokkmokk. All the material dealt with has been recorded and photographed. I 
have, however, introduced a certain restriction in the recording. Objects which exist in a number of 
copies, all exactly alike, and which were made by the same silversmith have in some cases not been 
recorded. The same also applies to objects which are not definitely of Lapp provenance. This conscious 
restriction of the material has in no way affected the conclusions arrived at in my inquiry, as Lapp 
silver is so greatly stylized in its artistic character that it is possible to proceed in the above-mentioned 
way. 

Lapp silver occurs in the Torne, Lule, Pite and Ume lappmarksi in Sweden, as well as in the Nor-
wegian and Finnish lappmarks. In the Norwegian lappmark I include the heads of the fjords in the 
Troms area and Finnmark, as these regions have been inhabited and traversed by the Lapps for cen-
turies. In the course of the work it became evident that definite economic and historical reasons must 
have lain behind the collecting of this costly silver. The result of this initial investigation was presented 
in a thesis in the spring of 1957. 

Before I give an account of the arrangement of my subject, I want first to define the term Lapp 
silver. By this I mean objects which in all cases were made by the town silversmiths for the Lapps' 
use and to their orders. The Lapp customers did not purchase just any silver object but always in-
sisted on a definite type of object and also—to judge from the material—up to a late period required 
that the objects should be made in accordance with the old traditional techniques. This is particularly 
clear in the ornamental material. Thus it is possible to distinguish on purely technical grounds a col-
lection of Lapp objects from a comparable Scandinavian one. 

The available objects may conveniently be divided into three large groups, (a) ornaments, (b) 
drinking vessels and (c) spoons. This grouping has been carried through, both in the text and in the 
object catalogue. Such silver objects as forks, knives, dishes or bowls are not found and, to judge by 
the archive material, never have been found amongst the Lapps. The objects as a rule carry the silver-
smiths' hallmarks; some of the oldest ornamental forms are an exception to this in being as a rule 
unstamped. 

i Lappmark = nomadic Laplanders' territory. 
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After the Scandinavian Lapp silver had been recorded and it was possible to obtain a general view 
of the material, the striking fact emerged that the earliest Lapp silver was of Norwegian or, more 
precisely, of Bergen origin. The oldest hallmarked object is a spoon (Fig. 14) made by one Wale 
Mestemaker, who worked in Bergen during the period 163 1-1668. 

Swedish silversmiths' work does not seem to have entered the sphere of Lapp culture to any con-
siderable extent until the final decades of the nth century and the beginning of the r8th century. 
After that period Swedish silver-work comes to be predominant. The most recent object mentioned 
in the material is a silver ladle dated 1955 and made in Luleå. The information quoted above as to the 
manufacturing places which supplied Lapp silver already introduces us to the central problem of the 
material. It will be of interest to try and ascertain the commercial and cultural contacts which lie 
behind the occurrence of the silver amongst the Lapps—contacts which must be of a considerable 
standing—and the economic background to the procuring of the silver. 

I have therefore found it convenient to examine in Chapter II each group of objects with regard to 
form, ornamentation and function. By means of comparative stylistic analyses, especially with relevant 
archaeological material, I have tried to ascertain the possible origin and distribution of the types of 
object. In order to elucidate the formation of the collection of objects and its position in the Lapp 
environment, an object typology has also been drawn up. This is also intended to be the basis of other 
researches into the history of silver in the relevant spheres. I have also used linguistic material to shed 
further light on the problems referred to. 

The Lapp linguistic material was originally placed at my disposal by the late Dr. Harald Grund-
ström 1960). The problems involved have been further discussed with Dr. Tryggve Sköld, to whose 
guidance in matters of linguistic history and terminology I am much indebted. 

It was possible at an early stage to confirm fully the thesis advanced by Klein and Svensson, that 
there existed a clear stylistic connection between the ornaments from Skåne, Norway and Lapland. 
However, I found in comparative stylistic analyses in archaeological material that there also probably 
existed a close cultural connection between the Lapp region in the North and the southern Swedish 
regions of Halland, Skåne and easternmost Blekinge, together with the East Frisian region on the North 
Sea. This coherent bbc seems to be very ancient and probably has roots which go back to the early 
period of the Middle Ages. In this extensive cultural domain the western part of the North formed a 
central area and as far as the Lapps were concerned, the most important centre of contact lay in 
northern Norway or, more precisely, in the Troms area. A rapid glance at the map (Appendix IV) also 
shows that the earliest market places are concentrated round the Tys and Ofot fjords and that the 
centre of the area of occurrence of the silver objects lies up towards the most north-westerly corner of 
northern Scandinavia. I hold it to be very probable that the original and continued commercial contact 
of the Lapps with their northern neighbours took place just in Torne lappmark and the Troms area. 

In order to explain this cultural region of markedly Old Norse character, I have used the term 
western Scandinavian cultural region. Peripherally to this I have linked up such stylistically conservative 
regions as Iceland, Skåne, Halland and Bohuslän. I wish to emphasize here that this western Scandi-
navian cultural area must not be understood as having the same meaning as the western Scandinavian 
linguistic region. The distribution of cultural borrowings is not impeded by linguistic boundaries, nor 
by political boundaries. Svensson (Danskt och skånskt, 1958) has pointed out that the distribution lines 
which an ethnologist draws and the cultural connections he wishes to define are little dependent on the 
political boundaries. "But though he (i.e. the ethnologist) is in a position to demonstrate that national-
ity does not constitute a main factor in cultural differentiation, he certainly also finds that it cannot be 
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passed over either." The scholar who is engaged in the study of culture of the Lapp region experiences 
the same when he considers it in relation to the Scandinavian region. What is Norwegian, Swedish or 
genuine Lapp is not the significant aspect of the problem, but is not unimportant either. I have there-
fore tried to show not only differences of style but also amalgamations of style in this material. 

In Chapter III, I deal with the significance of the silver in magical and prophylactic connections, 
against the background of the part previously played by tin and brass in such cases. The status of silver 
at festivities and its rale as an indicator of social standing are dealt with in Chapter IV. In Chapter V 
an account is given of the hoards of silver objects and its significance as durable, easily transported and 
invested capital and also of the traditions of buried silver preserved in the legends. Finally, in Chapter 
VI, I deal with the economic and historical background to the occurrence of the silver in the Lapp 
region. Here I have made use of the i6th- and 17th-century accounts from the Norrland lappmarks 
preserved in the Kammararkiv archives in Stockholm. 

It was found convenient to draw up, with the aid of the archive material, a table of articles, in order 
thereby to be better able to illustrate which articles were in circulation in Lapp territory during the 
period referred to and in this way to get an idea of the economic situation in the North. 

In the course of my work it became apparent that the Lapps experienced a remarkable economic 
boom during the i 6th and 17th centuries. It is probable that this bad already begun in the later period 
of the Middle Ages. 

The prosperity which Lapp culture experienced at that time and the stylistic influences which were 
then admitted came to leave their mark for centuries to come in this cultural sphere. This, it seems 
to me, is a classic example of cultural »fixation«, i.e. the fact that they did not wish to give up the 
style and the standard attained during a certain bygone period of prosperity. 

In Chapter VI the trade across the mountains between Sweden and Norway has been examined. 
This trade was probably of great importance, both for the Lapps and for their neighbours. The 
historical facts which are available as to this lappmark trade and the accounts of the I fith and i7th 
centuries tell, in my opinion, more about the economic boom which once took place here than the 
present, relatively scanty remainder of the silver articles which have been preserved for us. 

It is also of importance in this connection to be able to show that there existed here a certain form of 
centrally directed culture. It is a fact that these cultural elements—the silver objects—were consciously 
spread from the central authorities to the Lapp region with a view to their acting as attractive barter-
able commodities in the purchase of skins. 

Finally I found that this economic prosperity, which existed in the' Lapp region during the begin-
ning of the modern era and the following centuries, came to flower in a strong national consciousness. 
The Lapps were thereby inspired to give expression to their artistic ethos and their manual skill. This 
is expressed in, amongst other things, the collections of silver at the beginning of the r8th century, 
in which we can discern an amalgamation of Lapp horn handicraft and Scandinavian silversmiths' 
work. It is here that we can first speak of real Lapp silver. The silver material—this applies par- 
ticularly to the spoon material—also exhibits stylistic differences in the matter of engraved ornamen-
tation, differences which in their tum go back to the Lapp art of ornamental bone carving. I here 
distinguish various styles of ornamentation. In the extreme north there predominates a flora! bone or- 
namentation, characterized by soft curves; in the southern and central parts of Lapland a severely geo-
metrical, surface-covering ornamentation is used. Lapp ornamentation can, in this regard, be sty- 
listically divided into the following geographical areas, as I have shown in a previous paper: northern 
Lapland (Torne lappmark, Norwegian Finnmark), central Lapland (Pite and Lule lappmark), and 
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southern Lapland (Härjedalen, Jämtland, Åsele lappmark). These stylistic areas do not coincide with 
the corresponding linguistic areas. 

On account of the ample illustrative material in Chapter II, I would like to give a full summary of 
this section in particular and at the same time let the illustrative material in the object catalogue also 
run parallel with this description. Lapp silver objects can be divided into (a) costume decorations and 
other personal ornaments, (b) drinking vessels and (c) spoons. In order to deal with this mass of 
objects, I have found it convenient to draw up a typology of the material. The typology of the orna-
ment material is the first of its kind in the history of Swedish costume silver. 

A. Costume decorations and other personal ornaments 

The silver collar is a kind of stole, which is drawn over the head and has a standing collar and a deep 
split at the front (Figs. 1-6c; Pl. i: 1-24). The women wear this garment at weddings and on festive 
occasions. They make it of red, blue or green cloth. The standing collar is richly embroidered (Fig. 4) 
with tin wire, which is also manufactured by the Lapps (cf. Chapter III, colour plate 2). The orna-
ments are fastened in pairs on both sides of the deep neck opening. On the standing collar there are 
bunches of pendant buttons. Clasps of the hook type hold the sides of the opening together and the 
maljas (see Pl. 4: I-13) are sewn on the collar purely as decorations. The pendant buttons are round, 
with filigree ornamentation (Type i, Figs. 7-1o; Pl. 2: 17-18, 23), melon-shaped (Type ii, Figs. ii a—d, 
12; Pl. 2: 6, 12), grained (Type in, Fig. 13a) or quite smooth and round (Figs. 14, 15; Pl. 2: xi, 15, 24 
and others). The pendant button is made of silvered sheet, is not solid and is always used as a decoration, 
not for fastening. This ornament is also found on old-fashioned Swedish peasant costumes, such as 
those in Skåne and Halland (Figs. 16-18). It is also found in Iceland (Figs. 23, 29, 33). In Skåne and 
in Iceland the button was used as a sleeve ornament (Fig. 33). The pendant button is also to be found 
on the old Frisian female costume (Figs. 22, 24). To judge from archaeological finds, it was to be 
found as early as the Middle Ages. Finds dated about 1300 confim this assumption [cf. the Meldorf 
find (Fig. 25a), the Rödeby find (Fig. 25 b), the Amunde find from Gotland (Figs. 2o a, b)] . Technical 
details are also given (cf. the application of the filigree thread on a smooth underlay), which point to a 
still older, primarily Viking origin for the Type i pendant buttons (cf. Fig. 8 with the Viking-period 
find from Närke). The silver-bead material of the Viking period likewise shows striking stylistic agree-
ment with the Lapp pendant buttons (cf. Figs. ix b—d with the Viking bead in Fig. i i e). 

The Lapp pendant button is also used in connection with inagic. It decorates the suspension line 
on the child's cradle (Fig. 32). Stamped silver was considered to protect the children against uldat, 
little folk who live underground. It is conceivable that the pendant button was at one time also used as 
a prophylactic against plague and diseases. Its distribution in the western Scandinavian and north-west 
European region makes it more probable that the Lapps received it first of all from the western Scan-
dinavian region. 

The malja is another old-fashioned silver-collar ornament which has a design pointing to the Middle 
Ages (Figs. 35-41c; Pl. 4: 1-13). Figs. 35-36 show the malja (Type i) consisting of a crested Gothic 
letter 'nf. Figs. 37-39b are stylized forms of the Type i malja. This malja is now quite unknown out-
side Lapp circles. It would once seem to have been manufactured by Scandinavian, probably medieval 
silversmiths. Badges with similar ornamentation—a crested Gothic letter `m'—have been found at the 
late medieval Cistercian monastery of Gudhem in Västergötland (Fig. 49a) and amongst lead seals 
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brought up from the bottom of the Seine in Paris at Pont du Neuf (Fig. 49b). It is possible that the 
Lapps obtained such sacred 	badges, which would seem to be symbols of the Virgin Mary, the 
protectress of the Cistercian order, from neighbouring Cistercian monasteries on the Trondheim 
fjord some time during the later part of the Middle Ages, as payment for lappmark products. Today the 
malja is not used as a badge sewn on the silver collar (this garment has now gone quite out of use, 
except in the most southerly part of Swedish Lapland), but as a brooch holding the silk scarf (Fig. 45). 
The malja also probably reached the Lapps from the west. 

The most common Lapp buckle is the longish one of the hook type (Type i, Fig. 54; Pl. 3: 1-34). 
Such buckles were probably used as early as the Middle Ages, to judge by Old Norse literary material 
and archaeological finds (Fig. 55 c). They are also found in Skåne and in Norway (Fig. 66 b). Buckles 
consisting of round plates and linked together by a moulded figure motif (Type Ii) also exhibit a 
medieval stylistic origin. The moulded figure is generally a reproduction of the Virgin Mary with 
the Holy Child, the figure of a saint (Fig. 56 b) or St. George and the Dragon (Fig. 67d; Pl. 3: 4, 28). The 
westerly distribution of the buckle types makes it likely that the Lapps obtained these ornaments from 
a western Scandinavian region. 

The belt is an expensive ornament in Lapp dress. It is worn by men and women outside the tunic. 
The most common type• of belt has bindings and fittings attached to it (Fig. 70 a; Pl. 5: 1-22). The 
fittings are of two kinds, showing, on the one hand, a rosette motif (Fig. 70 b) and on the other, a three-
tower motif (Fig. 71 b). The former is probably the older. Similar rosette fittings are found on statues 
in churches in northern France, on medieval wood-carvings in Scandinavian churches (Fig. 8o c) 
and also on finds from medieval Cistercian monasteries in Sweden (Fig. 84a—c). Thus the Lapps have 
preserved to the present day a purely medieval helt ornament. Similar fittings are also found in Norway, 
where they were formerly used on women's bridal girdles (Fig. 76d). The rosette fitting would seem to 
have its stylistic origin in north-western Europe and similar motifs and fittings probably reached the 
western part of Scandinavia from north-western Europe during the Middle Ages as a consequence 
of religious and commercial activity. The Lapps were also involved in the lively trading activity from 
the Continent in the later Middle Ages through its offshoot right up to northern Norway. They seem 
to have obtained helt fittings like these via the trade at the heads of the northern Norwegian fjords. 
The Lapps annually went over the mountains down to the Norwegian side and carried on trade there. 
This occurred as early as the Middle Ages. The earliest written record of the Lapps using belts with 
fittings is dated 1544. Other types of helt have also been found amongst the Lapps, viz. the belt fas-
tened together by metal plates (Fig. 72 a). Belts like this are not worn today. On the other hand, 
wide leather belts (Fig. 73 a) and wide belts of gaudily coloured cloth with silver buttons sewn 
on them (Fig. 73 b) are common. 

Other personal ornaments which the women used are clasps (Fig. 94; Pl. 7: 1-6), finger rings (Fig. 
104; Pl. 9: 1-22) and necklaces (Fig. 109; Pl. Do: 1-5). Clasps are most common in the most north-
erly part of Swedish and Finnish Lapland. 

There remains a form of ornament called a sålpå. What this looked like is not definitely known, for 
no specimens have been preserved. They are said to have been oval or round and perforated and heavy. 
It was worn in front on the bosom, as a protection against Iron Nose, a dangerous being who murdered 
women at night. 

B. Drinking vessels 
The goblet with three feet (Fig. 124; PI. ii: z—io) is probably of Hanseatic origin as regards style 
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(cf. the goblets in Fig. 121) and was very common amongst the Lapps in the i6th and i7th centuries. 
The kåsa (a very large drinking vessel) was likewise very often used, though not until about 1700 
(Fig. 133; Pl. 13: I-44). All the evidence argues that the earliest Lapp silver is from Bergen and that 
the Lapp goblet with three feet was probably originally made by Norwegian silversmiths. In the 18th 
century Stockholm silversmiths begin to make such goblets for the Lapps (Pl. ii: 1, 2, 4, 9). The kåsa, 
however, becomes the most common drinking vessel during the i8th and 19th centuries and is de-
signed to suit Lapp drinking customs and ceremonial meetings by affixing two horizontal handles and 
a low, round foot. A grooved band girdling the body of the kåsa at the same time supports hanging 
"Lapp leaves". 

C. Spoons 
The spoons (Fig. 147; Pl. 15: i—roi) are the group of objects which, together with the silver ladles 

(Fig. 1,14; Pl. I4: 1-13) have come to represent typical Lapp silver. They are originally representative 
of Norwegian silversmiths' work but are finally transformed about 1700 to accord with Lapp taste and 
style. The transformation proceeds by way of the Lapp horn spoon. Its surface-covering ornamenta-
tion, geometrical or floral in character, is transferred to the silver spoon. Thus the silversmith makes, 
at the express desire of the Lapps, a silver spoon which is a copy of a horn or bone spoon made by the 
Lapps themselves. The silver ladle also has a genuine product of Lapp handicraft as a prototype, viz. 
the ladle made of curly-grained birchwood. Here we may speak of genuine Lapp silver. Such spoons 
and ladles are still made today by silversmiths in Luleå, Gällivare and Arvidsjaur. 

Finally the map in Appendix IV is intended to give a survey of the situation of the Lapp markets 
before 1605 (cf. the solid rectangles) and their situation after 1605 (cf. the open rectangles). The latter 
came into existence by Royal decree. The earliest markets are grouped around the Troms region. Here 
also the Lapps' earliest commercial, cultural and linguistic contacts with the northerners probably 
took place. The distribution of the silver also appears in this map. However, it should be remembered 
that this distribution is only representative of the silver accessible today. The picture would probably 
have been quite a different one if we had had reliable figures from, for example, the i6th century. 



BILAGA I 

Inga Oriwans uppbördsförteckning från år 1600 

e) Anno i600 Den 20 Martij Jnventerade wij efter H: F: N: befalning vti Tingewara hos Oriwans 
Inga i thesse eftenne mens närwaron Arendt Josting Ambiörn Jacobi her Henrich Clas Dubbin, 
Lasse Hendrichsson och Per Jönsson, och fants i hennes gömer som efterfölier. 

peninger 	 22 daler 
i Trefotat Sölfstop om 	 16 lodh 

förgylt käda medh 4 kant hänge om 	 8 1/2  lodh 
förgylt käde medh hänge om 	 6 lodh 
3 käder medh korsshänge om 	 16 lodh 
3 käder medh Runt hänge om 	 20 lodh 
4 Sölier och ett Spenne om 	 16 lodh 
4 par malior medh käda om 	 7 lodh  
9 par Spenne och en sölia om 	 22 1/4  lodh 
i Bälte om 	 16 lodh 
i Bälte om 	 14 lodh 

Bälte om 	 i6 lodh 
i Bälte om 	 17 lodh 
2 Kransse spenger om 	 3 1/2  lodh 
4 skeder om 	 Ii 1/2  lodh 

S. 	289 3/4  lodh 

Detta fants vti Ett skrin och sades wara hennes, ändogh thet hörde Oriwan till. 
Noch fants vti en Tenkanna som vpgrofs af jorden. 

50 skeder 	 126 3/4  lod 

Tog Inga igen af för: 	summa 
en förgylt kiäde om 	 8 1/2  lodh 
noch en förgylt kiäde om 	 6 lodh 
en huidt kiäda om 	 io lodh 
förgylt spenner om 	 12 lodh 
itt Beltte om 	 17 lodh 
Knappar och spenner 	 7 lodh 
14 sked om 	 42 lodh 

Summa 102 1/2  lodh 
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BILAGA II 

«Sölvskattelängden« från år 1563 
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BILAGA III 

Varutabeller 

1555-1561 Torne lappmark Lule lappmark Pite lappmark Ume och Anger- 
manlands lappmark 

Silver]. 428 lod 63,5 lod 32,5 lod 
Daler' 93 i 14 i 
Penningar]. 878 129 29 
Kittlar 7 
Gammal mässing 3 lisp. 
Tennkannor 4 
Koppar (kittlar) 12 
Kläde" 1132 alnar 
Vadmal 242 alnar 
Lappeskor 21 ii par 12 par 
Mård 194 193 251 1668 
Gråverk 2190 1155 474 4080 
Järv 36 23 21 II 
Varg 24 17 13 5 
Utter 20 2 
Björn 6 1 5 13 
Lo 
Hermelin 54 338  105 34 
Bäver 26 8 14 
Svarträv 27 28 10 2 
Korsräv 30 4 22 40 
Fjällracka 56 38  
Renhudar ro6 72 To 
Älghudar 42 
Renar' 653 236 120 73 
Gäddor I° lisp. 3 skipp. 6 lisp. 6 skipp. 17 lisp. 12 lisp. 
Benlöse geddor 21 skipp. 23 skipp. 181 lisp. 
Finske gäddor 9 skipp. 
Lappe gäddor ii lisp. I skipp. 13 lisp. 
Strenge-lax 5 lisp.4  x o lisp. 
Bernfisk 5 skipp. 9 1 lisp. i skipp. 
Röding 13 i lisp. 2 lisp. 
Harr 14 lisp. 
Abborre 6 lisp. 3 skipp, 8 lisp. 
Sik x i skipp. 7 lisp. 3 skipp. 14 lisp. 2 skipp. 

1  Skatte- och saköres. 
2  Engelsk, nerisk, brabantsk, foderduk. 
3  Inventarium. 
4  Från Kemi lpmk. 
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Torne lappmark Lule lappmark 

1555 1558 1559 156o 1555 1558 1559 1560 

Silver" 64 lod 44 lod 8 lod 312 lod 27 lod 24 lod 12 Å lod 
Dalerl 30 20 I A,1 1-..2 14 
Penningar' 543 304 31 25 72 32 
Kittlar 7 
Gammal mäs-

sing 3 lisp. 
Tennkannor 4 
Koppar (kittlar) 12 
Kläde" 229 alnar 536 alnar 367 alnar 
Vadmal 
Lappeskor 21 par ii par 
Mård 156 26 12 30 8i 82 
Gråverk 960 320 910 1114 41  
Järv 9 i8 9 9 4 5 5 
Varg 15 9 5 7 5 
Utter 
Björn 6 

20 
i 

Lo 
Hermelin 34 20 16o 50 6o 68 
Bäver 12 3 II 
Svarträv i 2 8 16 6 7 5 I0 
Korsräv 1 14 15 4 
Fjällracka 23 z8 5 21 17 
Renhudar 374 30 39 
Älghudar 
Renar' 129 oxr. 256 228 135 101 

26 vajor 
14 kalvar 

Gäddor ,o lisp. 3 skipp. 
6 lisp. 

Benlöse geddor 2 1---  skipp. 

Finske gäddor 
Lappe gäddor II 	lisp. 

Strenge-lax 5 lisp.6  4 lisp. 6 lisp. 
Bernfisk 5 skipp. 

Röding 
9 A lisp. 

i lisp. 6 lisp. 6 lisp. 
Harr 14 lisp. 
Abborre 6 lisp. 

Sik i o skipp. 7 lisp. 18 lisp. 18 lisp. i skipp. 15 lisp. 
20 lisp. 3 lisp. 

1  Skatte- och saköres. 	2  Engelsk, nerisk, brabantsk, foderduk. 	1  Inventarium. 



VARUTABELLER 

Pite lappmark Ume och Ängermanlands lappmark 

1555 1558 1559 1561 1555 1558 1559 1561 

15 lod 17 -1 lod 
i 

21 4 4 

193 alnar 49 alnar 
12 par 

50 28 85 88 130 1280 129 129 
474 400 128o 1320 i o8o 
9 3 5 4 5 5 1 
2 7 2 2 I 4 
z 

1 2 2 13 

62 43 30 4 
3 5 14 
9 1 2 
4 18 40 

12 405  105  10 10 
17 5 20 

36 57 27 34 39 

3 A skipp. 3 skipp. 12 lisp. 
7 lisp. 

lo lisp. ii 1 lisp. 12 	skipp. 
6 lisp. 

i° skipp. 
ii 	lisp. 

9 skipp. 
i skipp. 
13 lisp. 

i skipp. 

i skipp. 

2 lisp. 

2 skipp. 

i skipp. i skipp. 
18 lisp. 
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4  Oberedda. 	5  Sämskade. 	6  Från Kemi lpmk. 



BILAGA IV 

Karta med marknadsplatser 

Silvrets kartografiska utbredning 

Sverige: 
i. Hammerdal 

Ström 
Åsele 
Lycksele 
Arvidsjaur 
Arjepluog 
Lillpite 
Pyrtö 
Heden 

lo. Harads 
x i. Vuollerim 

Jokkmokk 
Talvatis 
Gällivare 
Torneå 
övertorneå 
Kengis 
Jukkasjärvi 

Norge: 
Vefsen 
Raen eller Mo 

az. Rognan (Saltdal) 
Torsfjord 
Mörsvikbotn 
Grundfjordbotn 
Skjomen  

Vågan 
Hergotten (Ofoten) 
Ouversfjord (Aursfjord) 
Balsfjord 
Skibotn 
Rotsund 
Reisensfjord (Straumsfjord) 
Badderen 
Altafjord (Eggeskal, Elvebakken, Bossekop). 
Kistrand 
Laksefjord 
Tanafjord 
Vardö 
Vadsö 
Mortensnes 
Karlebotn 
Kirkenes 
Kautokeino 
Karasjok 

Finland: 
Kuusamo 
Rovaniemi 
Kemikylä-Kemijärvi 
Sodankylä 
Enare 

so. Kittilä 
5 x . Enontekis 
52. Utsjoki 
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ORDLISTA ÖVER FÖREMÄLSTYPERNAS 
LAPSKA BENÄMNINGAR 

Barmkläde: 1pL (s)/iehppd, 1pN occii-liek l ko, -loak i ko, -lokko, -Upi pe, -skier to 
Bägare: 1pL päkör, sirpa-päkär, 1pN cwri ke, Lindahl-Öhrling bägar, silba bägar 
Bälte: 1pL sirpa-avvj, 1pN sirbd-boagan 
Bältesring (vid vilken nålhus, sax etc. var fästade): 1pL kuottätakka, 1pN guocklätäk, Lindahl-Öhrling 

så/p 
Fingerring (med löv): 1pL libja-suor`mas, 1pN lazogåståk-suorbmds 
Hängknapp (med löv): 1pL pållö med libjäh, 1pN boallo med lawgåstågdk 
Kåsa: 1pL kau'tja, 1pN cwrike 
Malja: 1pL rnarjä, 1pN mar lje 
Silverkrage: 1pL sirpa-rdhkä, (k)rökön, 1pN sil l bå-öxbil, sitbd-bad de 
Silversked: 1pL sir pa-pasti, 1pN sirbii-basiti 
Silverskopa: 1pL sirpa-kuksj, 1pN sirbä-guk l  se 
Spänne: 1pL ruohkkå, 1pN roak i ke (gol' le-roak I ke, sirbd-roak i ke), njiyyalds-roak i ke, vd(r)res-roak i ke 
Sölja: 1pN ris' ko, sor jo, (E)Lxclao 
Örhänge: lpSkolt pi-hvg„k 



KÄLLOR OCH LITTERATUR 

OTRYCKTA KÄLLOR 

SVERIGE 
Luleå 

Norrbottens läns museum (Nb. m.). 
Katalogmaterial rörande lapska silverföremål. Huvudliggare. Fotoarkivmaterial. 

STRÖM, E., Katalogmaterial, uppteckningar, skisser, foton, personhistoriska data m. m. rörande Strömska 
silversamlingen. 

Lund 
Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige (K. M.). 

Katalogmaterial rörande lapska silverföremål. Huvudliggare. Fotoarkivmaterial. 

Stockholm 
Kammararkivet (KA). 

Norrlands handlingar: Norrlands lappmarker. 
Räkenskaper. 
Mantals- och lappskattelängder. 
Saköresregister. Kvittenser. »Sölv»-skatteregister. 

Västerbottens läns handlingar: Huvudräkenskaperna. 
Nordiska museet (N. M.). 

Katalogmaterial rörande Erland Ströms silversamling. Lappkatalog. Katalogmaterial rörande 
Nordiska museets övriga bestånd av lapskt silver. Huvudliggare och bilagor. Fotoarkivmaterial. 

Riksarkivet (RA). 
Nils Anderssons i Söderby berättelse, ingående i Danica: Gränshandlingar, Lappland mot Norge 
1563, 1583-1603. 

Umeå 
Västerbottens läns museum (V. L. M.). 

Katalogmaterial rörande lapska silverföremål. Huvudliggare och bilagor. 

Uppsala 
Landsmåls- och Folkminnesarkivet (ULMA). 

Uppteckningar från svenska lappmarker. 
GRUNDSTRÖM, H., Tal vid 350-årsminnet av vintermarknaden i Jokkmokk. 
GRUNDSTRÖM, H. — FJELLSTRÖM, PHEBE, Frågelista med svar. Listan som uppställts med särskild hänsyn 

tagen till det lapska silverbeståndet har av Grundström kompletterats med lapskt språkligt material som 
tillställts honom av bl. a. Lars Teilus, Udtja och Peter Grufvisare. Listan finnes i författarinnans ägo. 

FINLAND 
Helsingfors 

Finska Nationalmuseet (etnografiska och historiska avdelningen) (F. N. M.). 
Katalogmaterial rörande lapska silverföremål. Huvudliggare. Fotoarkiv. 
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Vasa 
Österbottens historiska museum (Ö. M.). 

Katalogmaterial rörande lapska silverföremål. 

NORGE 
Från följande norska museer ha katalogmaterial rörande lapska silverföremål samt fotoarkiv nyttjats: 

Norsk Folkemuseum, Oslo (N. F.). 
Kunstindustrimuseet, Oslo (0. K.). 
Universitetets Etnografiske museum, Oslo (E. M., Oslo). 
Universitetet i Bergen, Historisk museum (E. M., Bergen). 
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim (N. K.). 
Tromsö museum (T. M.). 
Fru Valborg Meyer, Mo i Rana. 

Universitetsbiblioteket i Oslo, UB. 
Ms. U. B. 120 fol: a) Beretning om Nordlandene og Finmarken av lagmann Bredal, dat. 9 april 
1736. 

DANMARK 
Köpenhamn 

Dansk Folkemuseum (D. F.). 
Katalogmaterial rörande nordiska smycken. Huvudliggare. Bilagor. Fotoarkiv. 

ENGLAND 
London 

Victoria and Albert Museum (V—A.). 
Katalogmaterial rörande skandinaviskt silver. Fotoarkiv. 
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(Viking antiquities in Great Britain and Tre-
land. 3.) 
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krona I: 32, 54, 56, 58, 6off, 64ff, 68, 70f, 91, 133, 

152, 154, 156, 188, 2I6f; II: 47 
kronsked I: 181, 183, 185, 192 
krucifix I: 31, 44, 51, 256; II: 38 
krut I: 272 
kröike 1: 84 
kröning se krona 
kula I: 26f, 36f, 40, 50, 80, 92, 143, 146; II: 8, 18, 

27, 38, 40 
kulform I: z8, 34ff, 39ff, 45-49; II: 37f 
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kulfot I: 148, i5of, 163ff 
kulknoppssked se sked 
kväner I: 229f, 233, 235-242, 250f, z6o 
kyrkobesök I: i8, 207f, ziof 
kyrksilver I: 162f 
kdpe-spänne 1: 81 
kåsa I: 140, 148, 163, 168-176, 194, 208, 222, 

224ft II: 43-49 

lad 1: 216 
lappmarkshandel I: 235, 237f, 243-257, 26of, 269, 

271, 275f, 279ff 
lappskatt 229f, 232, 255, 26o 
larvornament I: 56f, 59, xo8ff, 122, 127, 194; 

II: 25-38 
lejonmask I: 160; II: 27, 43 
lekkjeknapp I: 28, 53 
lin(ne) I: 133, 276 
livstycke I: 53 
lock I: 152, 154, 158, 167, 170; II: 43 
Lfibeck I: 34, 46, 86, 88, 152, 156, 158, 187f, 264, 

270, 275, 278f 
läder I: 24, 56, 97, 99, 101, io4ff, 108f, iii, 118, 

122, 125, 127, 178, zoo, 250; II: 9ff, 24-28, 50 
länk I: 126f, 143; II: 27 
lärft I: 133, 274, 278f, 287, 290, 292 
lödning I: 26, 31, 85, 149, i6o 

m, gotiskt I: 32, 54, 56, 60-64, 66, 68, 70, 72f, 78, 
87, 91, 145, 248, 262; II: 47 

madonna se Maria 
magi I: 195, zo5f, zizf, 247 
ma/espenne I: 54 
malja I: zo, 24ff, 53-75, 81, izof, 140, 195, 205, 

214, 246, zaof, 24.8f, 291; II: 7, 16, 22-25 
maljkrage 1: 16, 18, 26, 56 
maljspänne I: 55, 57, 59, 72, 75, 77, 82; II: iof, 23f 
mansansikte II: 48 
mantel I: 78ff 
Maria I: 65f, 68f, 91f, 116f, 259 
Mariadyrkan, -kult I: 64, 67ff, 121 
Maria-spenne I: 91 
marknad I: 18, 34, 162, 168, 207-210, 215, 217, 

242, 257, 263, 271-292 
mask(aron) I: 121, 152, 160; II: 27, 43, 48 
medaljong I: 150, 164; II: 40, 43 
melonform I: 26, 30, 32, 40f, 43f, 49f, 146; II: 37 
Mikael, Sankt I: 91, 94 
minuskel, gotisk se m, gotiskt 
mittknapp I: 8o, 88f; II: 19 
mittkula I: 90 
mjöl I: 275ff, 287, 289f 

monogram I: 37, 61; II: 14 
monogram, Ave-Maria- I: 30, 43, 53, 61, 68, 70, 

78, 85, 91, 145; II: 39f, 43, 48 
monogram, Kristus- I: 70 
muddhäkta II: zo 
mynning I: 160, 163, 175 
mynningskant I: 149, 172; II: 4of, 46, 48 
mynningsrand I: 146, 150, 163f, 167; II: 40 
mynt I: 36, 39, 41, 44f, 88, iox, 120, 126, 144ff, 

195f, 203, 205f, 222, 238, 242f, 251, 253-256; 
19, 38 

myntoffer I: 245ff, 251 
mässing I: 24, 136, 187, 195-206, 212f, 220, 223, 

243, 245, 266; II: 7, 24f, 38, 53 
mässingsring I: 136, 196 ff, 2I2f, 245 
mössa I: 198f, 205 

nattkappa I: zo, 23 
nattvard I: 207, 210, 217 
nedgrävning I: 223, 225ff, 251, 279 
nesti 1: 78 
nist I: 79 
nitjärn I: 202 
Nordlandshandel I: 257, 264 
nål I: 78, 128, 130-134, 245, 248f, 284 
nålhus I: 114, 195, 292; II: 38 
nålhuvud I: 39 
näver I: 7of, 216, 225, 274 

offer I: 198, zo6, 243, 245f, 249, 253f 
offer(plats)fynd I: 57, 87, i x 8, 120, 139, i95 f, 

zoof, 203f, 232, 243f, 246ff, 249-252, 255f 
ornamentik, ornering I: 30, 34, 36-42, 44ff, 49ff, 

66, 69, 71-74, 8i ff, 85, 88, 96, 101, io9ff, 113, 
ii7f, 122, 126f, 144, 152, 164, 173, 175, 179, 
183, 185f, 194ff, 203; II: 43, 45, 48 

ornamentik, ben- I: 35, 178, 193 
ornamentik, djur- I: 38, 73 
ornamentik, floristisk I: 38, 131, 135, 165, 167, 

193 
ornamentik, geometrisk I: 177f, i85, 193, 199. 
ornamentik, lapsk I: 189 
ornamentik, streck- II: 38f, 45 
ornamentik, triangel- I: 186 
Oriwan, Inga I: 30, 56f, 83, io6, 133, 139, 142f, 

161f, 166, 173, 183, 223, 270 
ost I: 274, 276, 287 
Ottar I: 219, 228-234, 236, 240 
ovalform I: 128; II: 49 

palmett I: 92, 129f 
perforering I: 72, 142 
pest I: 49-52 



324 
	

SAKREGISTER 

piggornering I: 240 ff 
pilgrimsmärke I: 63, 66, 124, 144 
Pirak, Anta I: 139f, 142, 207 
plasticitet I: 102, 109, 125, 152; II: 39f 
platta I: 29, 38, 77, 92, 94, 105ff, 116, 127, 137, 

139f, 142f, 145, 178, 186, 188f, 203, 216; II: 7, 
Jo, 25 

pokal I: 152 
poncho I: 2o ff 
pressning I: 82ff, 86f, 97, 104f, io8, 217 
profilering I: 26, 157, 16o, 164; II:40 
prydnadsbeslag I: 40, 62, 69, 75 
prydnadsknapp I: 28, 35, 42, 48 
PrYdriadsmalja I: 53ff, 57ff, 69-72, 74f, 248 
prägling I: 48 
pung I: 195; II: 38 
punktornering I: 30, 43-46, 50 
punsning I: 164; II: 40 
putto I: 152, 16o 
pälsdjur I: 292 
pälshandel I: 236ff, 242 
pälsvaror, -verk I: 139, 219f, 237, 253, 26o, 275 
pärla I: 32, 37f, 41, 43-46, 5off,  145f, 217; II: 27, 

37f 
pärla, glas- se glaspärla 
pärlbrodyr I: 23, 99, 199 
pärlrandsbård I: 114f 
päronform I: 193f 

radband I: 5o f 
reffling I: 147, 157, 167, 171, 175f, 179; II: 38ff, 

43f, 45-49 
relikviekors I: 51 
remmare I: 161, 214 
remsölja I: 77, 8o 
remändbeslag I: 57, 59, 89, Iox f, 105, i i ff, 121; 

II: 24, 26ff, 33 
renost se ost 
renskötsel I: 268ff, 277 
repstav I: 155, 157, 16of; II: 39 f 
rhuta-sed I: 214 
ring, arm- se armring 
ring, finger- se fingerring 
ring, mässings- se mässingsring 
ring, öron- se öronring 
ringspänne I: 35, 39, 240, 250 
ringsölja I: 129ff, 133-136 
ristning se inristning 
rock I: 198 
roggai 1: 223 
rombform I: 85, 87f; II: 14 
rosenkrans I: 4of, 50ff 

rosenmotiv I: 99, 102, II0f 
rosettrnotiv I: 89, 109f, 113ff, 117-122, 248 
rökelsekapsel I: 49f, 52 
rörslankhet I: 146, 151, 154, 156, 16of, 165 

saköre I: 18o, 182, 267 
salt I: 272, 276f, 278f, 284 
sammet II:8 
saumlod I: 202 
sax I: 114, 245 
seite 1: 244, 247 
sentråd I: 15, 140, 200, 202; II: 7f, II f 
sicksacklinje I: 71, 179, 194 
siden I: 72, 128, 132f, 136; II: 15, 28 
sigill I: 63, 66, 124f, 144 
silke I: 102, 292; II: 14 
silverbleck I: 30, 45, 71, 84f, 87f, 96, 105, i o8, 

IDD, 134; II: 20 
silverkrage I: 15-26, 36, 42f, 46, 53, 58, 65, 69, 72, 

75, 86, 90, 97, 132, 136, 195, 199, 2o6, 21of, 
214, 216, 218, 225, 227, 248; II: 8-16 

silverplåt I: 8z, 86, 97, 'old, 116 
silverskatt I: 38f, 41, 149 
silversmide I: 29, 31, 34, 157, 164, 167, 174, 188, 

193 
silversnöre I: 27 
silvertråd I: 31 
sjukdom I: 51f, 143f, 197; II: 38 
skatt(e-uppbörd, -indrivning) I: 18z, 207f, 222, 

228f, 238, 254, 256, 260f, 265-271, 277, 280f, 
285, 288 ff 

skatt, lapp- se lappskatt 
skattefynd I: 36, 47, 58, 151, 239 
skattepersedel I: 232, 265f, 270 
sked 1:41, 68, 71f, ,o6, 130, 140, 154, 173, 179- 

194, 214, 218, 221 ff, 225, 265, 277, 291; II: 
51-59 

sked, horn- se hornsked 
sked, kulknopps- i8off, i85, 187, 194 
skelettfynd I: 233 f 
skinn, sämskat se sämskskinn 
skivform I: 131, 135 
skjorta I: 28, 58, 130, 132, 249f 
skjortöppning I: 131 
skogslapp I: 267f 
skolter I: 91, 136ff 
skopa I: 171-174, 176-179, 194; 	38, 49ff 
skål I: 168, 172, 224 
sledllöv 1: 135, 144 
skålla I: 291f 
skruvpress 1:83 
slagning I: 82-85 
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slev I: 168, 225 
s-malja I: 7of, 217 
smycke, häng- se hängsmycke 
smycke, löst I: 127-146 
smör I: 269, 275, 277f, 287, 289f 
snibb I: 178 
snodd I: 143 
snörhål I: 59f, 69 
snörkedja I: 57f 
snötmalja I: 53, 55, 57-60, 70 
snörnål I: 57f 
spang 1: 116 
spangebelte 1: 104 
spega I: 140 
spenne 1: 76 
spenni I: 77, 79 
spenz/ I: 77, 8o 
spets I: 70, 112, 217; II: 13 
spiral I: 44, 186-189, zoof 
spQng I: 116 
spolform I: 44 
sprund II: 8 
spännbuckla I: 79, 239f, 249f 
spänne I: 18, 23, 54, 59, 63, 74-97, III, 240ff, 

249f, 263, 292; II: 7-16, 19-22, 25, 27f 
spänne, malj- se maljspänne 
späns/ I: 77 
stans I: 92 
stansning I: 43f, 83, 88 
stickning I: 127 
stjärnform I: 99, 118, 127; II: 25f, 28 
stokkabelti I: 29, 102, 104, 106 
stop I: 146, 148-151, 154-166, 172f, 176, 214, 221, 

291 
ståndkrage I: 15, 24, 26, 30, 42, 52, 58, 75, 199; 

II: 7-15 
stolebelte 1: 102, 104, 112f 
stöpning I: 74, 107, 127, 156; II: 27 
supkopp I: 165-168; II: 42f 
svartebordespenni I: 91 
svavel I: 285 
så/på I: 139-142 
sämskskinn I: 23; II: 9, 27 
särk I: 132 
sölja I: 40, 76, 8o, 85, 95, 102, 127-136, 142, 249f; 

II: 33f 

taarnbelte 1: 122 
tannbelti 1: 102 

tenntrådsdragning I: 199ff, 205 
tiggarmärke I: 124f 
timglasform I: 112f 
tobak I: 272, 274, 276f, 279, 284f 
tofs II: 27 
torn(nål) I: 77, 8o, 85, roi f, 128-131, 133ff; II: 

25, 27f 
tornmotiv se tretornmotiv 
trambolering I: 96 
tran I: 272, 276f 
trapetsform I: 197f 
treflikighet I: 8o 
trefot I: 147f, 150, 153, 155-166, 173, 176, 276; 

II: 38ff 
tretomsmotiv I: 83, 92, 109, 112, 122-125, 217 
trolldom I: 234, 263 
trolltrumma I: 197f, zoo, 244 
trumpetform I: 148, 156, 163, 165; II: 41 
tröja I: 28, 48, 53, 84, 91f 
tröje-spänne 1: 81, 91 
troyehekte I: 91 
tumlare I: 148, 165f, 176, 208; II: 41 ff 
tungform I: 113 
tuskaft II: 15 

ull I: 1o8; II: 8 
upplöta-spänne I: 81 
uthamring se hamring 

vadmal I: 18, 23ff, 56, 248, 269, 277, 287, 289f; 
II: 7-10, 12, I4f, 24-27 

vagga I: 46, 48, 53, 196, 199, 205 
val I: 228, 232ff, 262 
valross I: mz, 228, 232, 262, 264 
vigselring 139 
viravirki I: 29 
vodka-cup 1: 167 
volutform I: 185 f 
Vågan I: 257-263, 274 
våglinje II: 44ff 
väsen, underjordiskt I: 46f, 205, 211 

ylle I: 23ff, 56, b, 89f, 109, 127, 200, 250; II: 
7-15, 19, 24, 26f 

yxa I: 145, z86f 

ädelsten I: 50, 92 
äggform I: 26, 30, 43 

tenn I: 15, 18, 23-26, 87, 99f, 108f, 116, 127, 139f, ändbeslag se remändbeslag 
151, 	164, 	183, 195-206, 212f, 216, 223, 243, ändknopp I: 39, 185 
247, 266, 278f, 292; II: 7-15, 27 ändkula I: 37 
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ängel I: 154, 157, 16o; II: 9 
ärmknapp I: 28, 48 

öglekors I: 33, 39 
öra I: 154, 172, 224 
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örhänge I: 127, 136f, 250; II: 34f 
öronring I: 139, 249 
öskärl I: 171-176 
övertro I: 90 

8-passform I: 167; II: 42 
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