
SAMISK-NORDISKA KONTAKTER UNDER 

JÄRNÅLDERN – I DRÄKT OCH PERSONLIGA 

TILLHÖRIGHETER 

Inger Zachrisson, Historiska museet, Stockholm 

Dräktprydnader och andra personliga tillhörigheter i det arkeologiska materialet kan 

berätta åtskilligt om mötet mellan samisk och nordisk kultur och identitet. Det 

gäller inte minst under järnålder-tidig medeltid. Exemplen på samisk kultur som 

jag har valt är från sydöstra delen av sydsamiskt område, norra Dalarna-Härjedalen-

södra Jämtland. De skulle kunna mångfaldigas om man går norrut. De från nordisk 

kultur är hämtade från Jämtland och Uppland (fig. 1). Det mesta härrör från gravar, 

varför gravskicket är av intresse.  

Sydsamiskt gravskick: fångstmarksgravar 

Så kallade fångstmarksgravar (tidigare kallade insjögravar, skogsgravar eller på 

norska fjellgraver) tycks ha utmärkt sydsamisk kultur; de sträcker sig över tiden ca 

200 f. Kr.–1200 e. Kr. Deras nordgräns tycks sammanfalla med det sydsamiska 

områdets; däremot sträcker de sig långt söder om det (fig. 2).1 De flesta är oan-

senliga stensättningar med brandgravar, belägna vid de största sjöarnas stränder, på 

eller i omedelbar anslutning till boplatser av stenålderskaraktär – något som talar 

om en stark och långvarig knytning till området. Men sådana gravar kan också 

ligga uppe i fjälltrakterna, med vid utsikt. Den gamla samiska världsuppfattningen 

med dess tre parallella världar innebar att platser vid en strand, där land möter 

vatten, och platser på fjälltoppar, där land möter himmel, hade en särskild be-

tydelse. 

 De äldsta fångstmarksgravarna, vid Dalälven, Ljusnan och Ljungan, ligger tätt 

samlade i gravfält på sydvända uddar. De är till sin yttre konstruktion så lika sam-

tida gravar i nordiska områden längre söderut, som kring Oslofjorden och i Mälar-

                                                
1 Bergstøl 2008: 225–227, fig. 74; Zachrisson 1997d: 195–200.  
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dalen, att de måste ses som en influens därifrån. Att kremera de döda var en 

nordisk sed. Men lägena långt från bygd, depositioner av horn och ben på vissa 

gravar, samt gravgåvorna, talar om en annan, samisk kulturtillhörighet. Det var 

endast några få som begravdes i dessa för eftervärlden synliga gravar; det talar om 

ett hierarkiskt samhälle.  

 Fångstmarksgravarna visar att det redan vid tiden för Kr.f. fanns tillräckligt 

nära kontakter mellan ”det södra fångstlandet” och agrara bygder för att gravseder 

skulle kunna spridas. Vissa företeelser gick från det övre skiktet i bondekulturen 

till det övre skiktet i fångstkulturen. Den senare tog in nyheter i gravskicket snabbt, 

och ändrade också drag i detta allt efter förändringar i bygden, där till exempel 

under 1000-talet e.Kr. de döda under kristet inflytande jordfästes obrända. Det är 

helt i linje med hur möten sker mellan två etniska grupper. Vid tider med goda 

relationer kan såväl föremål som seder och bruk övertas, främst från den domi-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Platser som nämns i texten. 1 = Burvattnet; 2 = Dalsvallen; 3 = Sylsjön; 4 = Kesu-
dalen; 5 = Röstahammaren; 6 = Brunflo; 7 = Mörtsjön; 8 = Ansjön; 9 = Idsjön, 10 = Nils-
böle; 11 = Vivallen; 12 = Ränningstjärn; 13 = Foskån; 14 = Rönnåsvadet; 15 = Horrm-
unden; 16 = Tisjön; 17 = Vendel; 18 = Valsgärde; 19 = Sigtuna; 20 = Birka. Cirkeln vid 
Ljungans mynning i Bottenhavet visar läget för den folkvandringstida bygden i Tuna och 
Njurunda socknar. 
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nerande gruppen. Etnografiska paralleller visar att också gravseder på så sätt kan 

tas över.  

 Under mellersta järnåldern dras allt flera samer in i ett närmare utbyte med 

nordmän: samtidigt med att seden att begrava sina döda i brandgravar under sten-

sättningar sprider sig norrut bland samer ungefär till och med Indalsälvens övre 

lopp i Jämtland, så lägger man vid älvens nedre lopp i Medelpads bygder ner rika 

gravgåvor. Högre sociala skikt i bygden når ett relativt välstånd som en följd av 

samarbetet med den kvarlevande fångstbefolkningen. Överskottet kunde bära upp 

ett utbyte med omvärlden. 

Bronsmyntfynd och pälshandel 

Redan under äldre järnålder dyker de märkliga fynden av bronsmynt från Medel-

havsområdet upp, från Dalarna i sydväst till Västerbotten i nordost, ibland i klara 

”fångstkultur-sammanhang”. Från Dalarnas järnålder, tiden före år 800, finns 13 

fynd med sammanlagt 45 mynt. De är alla funna i den sydöstra delen av landskapet 

och så gott som alla är romerska bronsmynt, från 104 e.Kr. till 300-talet; tre är 

 

 
Fig. 2. Sydsamiskt gravskick: fångstmarksgravarnas utbredning (grått område), med 
några centrala gravar. Efter Bergstøl 2008: 236.  
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byzantinska, präglade 610–641 e.Kr. Från en udde i Storsjön (Ljungan) i Härje-

dalen med lämningar av fångstboplatser har elva bronsmynt från tiden 200-talet 

f.Kr. till 600-talet e.Kr. plöjts fram, varav fyra är från det ptolemeiska riket 

(Egypten), tre från det romerska och tre från det bysantinska. Det äldsta är från 

221–205 f.Kr., kanske Sveriges äldsta myntfynd.  

 Mynten har troligast via agrara bygder i nuvarande Sverige nått fångstmarken. I 

Norge har endast ett 10-tal romerska mynt hittills påträffats, varav endast något 

bronsmynt. I Finland har däremot romerska bronsmynt påträffats i fångstmark. 

Brons- och kopparmynt kan ha varit särskilt eftertraktade av samer; vi vet att 

metallen senare ansågs som ”helig” av dem.2 

 Det är rimligt att förknippa mynten med pälshandeln. Det bör ytterst ha varit 

den som var orsaken till detta tidiga intresse från den klassiska världen. Romaren 

Tacitus skriver år 98 e.Kr. på latin om fenni – en latinisering av det nordiska finn; 

ordet har alltså via nordmän nått ut i världen. Också suiones, svearna, omtalas här 

för första gången; de och fenni tycks vara de två nordligaste folk som skildras. Ca 

150 e.Kr. uppger Ptolemaios på grekiska att finnoi (phinnoi) bor i norra delen av 

ön Scandia. Den gotiske historieskrivaren Jordanes räknar år 551 på latin upp en 

rad olika folk på ön Scandia eller Scandza. Såväl samer som svear tycks nämns två 

gånger, först som /Sc/Rerefennae och Suehans, och sedan som Finnaithae och 
Finni samt Suetidi. Av särskilt intresse är uppgiften om Suehans, ”som tack vare 

sina handelsförbindelser genom oräkneliga andra stammar för Roms behov export-

era skinn med lasurstenens färg; de äro berömda för skinnens sköna mörka färg” – 

det kan åsyfta svarträvsskinn.3  

  

Tiden kring 500-talet måste ha sett vittgående förändringar i det sydsamiska sam-

hället. Från ungefär denna tid är de sista beläggen på att samer rituellt lade ner 

horn på sina gravar. Närheten till nordborna blir mer påtaglig: i nordöstra Hed-

mark, gränsande till norra Dalarna, sker nu en norrön expansion in i dalgångarna; 

nya eliter konsolideras.4  

                                                
2 Zachrisson 1997e: 233 f. 
3 Citerat efter Svennung; se Zachrisson 1997c: 158–160. 
4 Bergstøl 2008: 185 ff.  
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Nordiska bronssmycken och glaspärlor i samiska kvinnogravar 

I och med 500-talet finner vi också enstaka nordiska bronssmycken i fångstmarks-

gravar. Ett av de äldsta exemplen är från en rik samisk kvinnograv i västligaste 

Dalarna. På en udde i Tisjön låg ett litet gravfält med fem stensättningar med 

brandgravar. I den fyndrikaste graven, över en kvinna och ett barn, fanns bland 

annat tre korsformiga spännen av brons, verkliga statussymboler för kvinnor i syd-

västra Norge (fig. 3), tolv pärlor av glas samt olika redskap för skinnberedning, 

som en skrapa av finsk-ugriskt slag. Spännena pekar västerut, redskapen talar för att 

det kan ha varit pälsverk som har varit intressanta för till exempel området kring 

 
 
Fig. 3. Tre nordiska korsformiga spännen av brons, som en kvinna fått med sig till-
sammans med en typiskt samisk skinnskrapa och andra redskap för skinnberedning. 
Från en fångstmarksgrav vid Örviken, Tisjön, Dalarna, ca 500-talet e.Kr. Foto Riks-
antikvarieämbetets arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet. 
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Oslofjorden.5 De korsformade spännena uppträder dock i norröna gravar som regel i 

ett – eller två – par, eller som tre likadana.6 Här är det tre helt olika typer.  

 Glaspärlor återkommer i en annan kvinnograv i sydöstra Jämtland, en brand-

grav i ett litet gravfält vid Idsjön i Nyhems socken, som också gav fragment av 

hornkammar; föremålen anknyter till Norge och är från 200–500-talen e.Kr.7 

Ornerade hornföremål i nordiska högstatusgravar – samiska 
arbeten? 

Vad gick då åt andra hållet? De dyrbara pälsverk som samer levererade var väsent-

liga för nordborna, bland vilka en ny aristokrati växer fram efter krisen på 500-

talet.8 Nu börjar jaktfalkar användas. Vilka levererade dem till nordmännen? Samer 

kan ha spelat en viktig roll härvidlag. 

 I nordiska högstatusgravar uppträder nu ornerade hornföremål, av älg och ren. 

En kärnfråga är om samerna långt tillbaka i tiden sågs som specialister på graverad 

hornslöjd, på samma sätt som senare och idag. Mycket talar för det. Vissa föremål 

av horn i nordiska gravar skulle kunna vara av samisk tillverkning; föremålen är 

graverade i samisk stil.  

 Det finns till exempel slående likheter mellan dekoren på två hornskedar från 

en rik nordisk kvinnograv från 500-talet i Brunflo i Jämtland, med parallella linjer 

och zigzaglinjer, och samiska föremål, som en trumhammare.9 Brunflobygden i 

södra delen av Storsjön var betydande och har jämte Frösön de flesta bevarade 

järnåldersgravarna i Jämtland, ett hundratal. Kvinnan ifråga hade begravts obränd 

på en björnfäll (klorna fanns kvar). Hon bar ett stort förgyllt dräktspänne.10 Sådana 

kan ha ingått i dräkten till en nordisk völva, en kvinnlig schaman.11  

 Brunflofyndet har många paralleller i folkvandringstida gravar i den nordiska 

bygden i Medelpad, som i Tuna och Njurunda socknar, strategiskt belägna på ömse 

sidor om Ljungans utlopp i Bottenhavet; hornskedar fanns i flera gravar.12 

 Från 500-talets Uppland är också två hornföremål med ornering i samisk stil, 

en sked och kam (fig. 4). De är från Ottarshögen i Vendel, en av de största s.k. 

                                                
5 Serning 1966; Zachrisson 1997d: 203–205; Zachrisson 2007a.  
6 Sjøvold 1962.  
7 Zachrisson 2007a.  
8 Gräslund 2008.  
9 Manker 1938: Abb. 532.  
10 Festin 1936.  
11 Magnus 2001; för övriga referenser, se Zachrisson 2007b.  
12 Selinge 1977: 256, 264, 275.  
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kungshögarna, med gravgåvor lika dem från kungshögarna i Gamla Uppsala. En 

man och troligen en kvinna är begravda här. Namnet Ottarshögen har kopplats till 

den i Ynglingasagan omnämnde sveakungen Ottar Vendelkråka.13 

 Den norske arkeologen A.W. Brøgger ansåg att sådana skedar av nordborna tas 

upp från romersk kultur ca 300 e.Kr. och sedan är ”lånt til lapperne”.14 Men de 

äldsta är från Nordnorge och de samiska boplatserna på Kjelmøy i Finnmark, från 

sista årtusendet före Kr.f.15 Den geometriska stil med parallella linjer, zigzaglinjer 

                                                
13 Lindqvist 1936: 164 ff., 192.  
14 Brøgger 1909: 16–17.  
15 Olsen 1991; Olsen 1994; Bertelsen 1989: 250 f.  

 

 
Fig. 4. Sked och kam av horn med ornamentik av samiskt slag, från Ottarshögen i 
Vendel, Uppland, 500-talet e.Kr., en nordisk småkonungs grav. Efter Lindqvist 1936: 
165. 
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och Y-former, som hornföremålen från Kjelmøy är utförda i, kan enligt min 

mening betecknas som traditionellt samisk, innan flätbandsmönstren tas in.16  

 Det finns ett stort material av ornerat horn från järnåldern, främst kammar, men 

mycket annat så fragmentariskt att det är svårt att bedöma hur föremålen sett. Det 

skulle nog ändå kunna ge mycket vid närmare studier. En undersökning som den 

Marianne Skandfer har gjort om samiska ornerade hornskedar från medeltid och 

nyare tid i Nordnorge visar vad man kan uppnå: skedarna är tillverkade av samer, 

för både samer och nordmän. Fram till ca 1700 e.Kr. är många funna i bägge sam-

hällena. Därefter uppträder de ej längre hos nordborna – ett tecken på förändrade 

relationer.17 

De nordiska båtgravarna  – och Ynglingatal   

Samer var viktiga för kungarna i Uppland under 500-talet och århundradena där-

efter. Det visar såväl skrivna källor som arkeologiskt material. De berömda upp-

ländska båtgravarna vid Vendel och Valsgärde i norra Uppland, från främst 600–

700-talen, har varit täckta med ornerade näver-”mattor”, ursprungligen ”väggar” i 

samiska kåtor.18 Från grav 8 i Valsgärde finns fragment av näveraskar, dekorerade 

med omisskännligt samiska mönster liknande de från vikingatid och senare.19 

 De nordiska stormännen ville betona släktskap med samer. Ynglingasagan i 

Snorre Sturlassons Heimskringla, nedskriven på 1200-talet, handlar om kungarna 

av Ynglingaätten hos svearna och deras senare överflyttning till Vestfold i Norge. 

Däri omtalas hur tre mytiska kungar av Ynglingaätten, alla med hemvist i det forn-

tida Uppsala, får söner med vad som kan tolkas som samiska kvinnor. Ynglinga-
sagan bygger på det fornnordiska kvädet Ynglingatal. Det är troligen skrivet i 

Uppsalatrakten och kan behandla det uppländska Vendel.20  

Yngre järnålder: samiska kvinnor bär smycken och samiska 
män vapen från nordiskt håll 

Under 600–700-talen uppträder ännu flera samiska kvinnor med nordiska 

smycken. Två kvinnogravar på Norra Bredsundsnäset vid sjön Horrmunden i norra 

                                                
16 Zachrisson 1984: 86 f.; jfr däremot Skandfer 1997: 6.  
17 Skandfer 1997.  
18 Zachrisson 1997d: 194–195; Zachrisson 2004a.  
19 Arwidsson 1954: Taf. 30: A–F.  
20 Vikstrand 2004.  
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Dalarna innehöll högklassiga nordiska bronsprydnader och ett 20-tal glaspärlor 

vardera. Horrmunden står i särklass med sina många rika fångstmarksgravar från 

denna tid; föremålen i dem visar på kontakter med både Väst- och Öst-

skandinavien.21 I en skelettgrav på Långholmen i Mörtsjön, Stugun socken i Jämt-

land, fanns bl.a. en glaspärla och en guldfoliepärla.22 

 Under 800- och 900-talen fortsätter detta. En brandgrav på Båganäset vid An-

sjön i Hällesjö socken i östra Jämtland innehöll bland annat ett 60-tal glaspärlor 

och facetterade pärlor av bergkristall och karneol från Orienten. Kvinnan här hade 

också fått med sig en del av ett likarmat, nordiskt spänne av brons med dekor av 

silvertrådar. Det har sin enda motsvarighet i Nord-Trøndelag – och var avbrutet 

långt innan det hamnade i graven.23 

 Hur betonade då samiska män sin samhörighet med nordmän? Jo, främst 

kanske med sina nordiska vapen. Mest påfallande är svärden. Under 600–700-talen 

är det i Dalarna och Härjedalen de samiska männen i fångstmarken som begravs 

med nordiska svärd – inte nordmännen i bygden vid Siljan. Fyra vendeltida svärd 

är kända från Dalarna, alla från landskapets norra del: tre från Horrmunden-gravar, 

ett från en trolig grav vid Foskån i Särna socken.24 På tre platser i Härjedalen, 

Kesudalen i Storsjö socken, Ränningstjärn och Rönnåsvadet i Tännäs socken, har 

man funnit svärd i järnrika brandgravar jämte andra vapen och redskap liknande 

dem från Horrmunden och sydöstnorska fjäll.25 

 Under 800–1000-talen är det samer något längre norrut som begravs så: svärd 

finns från tre gravar i fjällterräng i västra Jämtland och från en grav på det kända 

gravfältet på Röstahammaren vid Storsjön. De döda har begravts tillsammans med 

jaktpilspetsar, många av typer utmärkande för samisk kultur. Svärd har däremot 

inte påträffats i den nordiska bygden i Jämtland.26 Kombinationen svärd och jakt-

pilspetsar talar inte för att svärdet skulle brukas i strid.  

Samiska hornföremål på vikingatida och tidigmedeltida 
handelsplatser 

I och med vikingatid sker en tydlig förändring av kammakeriet: nu utvecklas en 

produktion av ornerade hornföremål i större skala, knuten till tätorter, för avsalu. 

                                                
21 Serning 1966; Zachrisson 2004a.  
22 Zachrisson 2007a.  
23 Zachrisson 2007a: 14.  
24 Serning 1966; Zachrisson 2004a; Zachrisson 2004b: 23 f.  
25 Sundström 1989.  
26 Hansson 1996; fig. 5, jfr nedan.  
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På de stora handelsplatserna i Nordeuropa, ända till Hedeby i Schleswig i söder, 

har man funnit utsökt dekorerade hornföremål. De från Östsverige är mest av älg-

horn, de från Västsverige och Norge av renhorn. Från Birka i Mälaren finns älg-

hornsavfall från både stadsområdet och gravar. Ett 50-tal kammar härifrån är av en 

typ (A 3) från ca 850–950 e.Kr. 37 av dem är från Svarta jorden, stadsområdet i 

Birka, medan 14 låg i gravar. De här kammarna utmärks såväl av sin speciella 

slags bandflätningsornamentik som tekniken att fylla ornamentikens linjer med 

harts, för att framhäva mönstret, på det sätt som levat kvar i samisk kultur men 

veterligen saknas på nordiska vikingatida hornföremål. Kammarna anses allmänt 

vara tillverkade i mellersta Skandinavien, liksom ett antal kammar av älghorn av 

samma huvudtyp, men oornerade eller med punktcirklar. A-kammarna är tidiga i 

Birka och utgör en direkt fortsättning på flätbandsornerade kammar från 600–700-

talen med exempel från Nordnorge.27 Vi står inför detsamma som gäller hornskedar 

från äldre järnålder (se ovan): de äldsta beläggen är norrifrån, från samiska miljöer. 

A-kammarna skiljer sig markant från de yngre B-kammarna, som i regel är till-

verkade av hjorthorn och söderut.28 

 Allt fler ornerade hornföremål av liknande slag som i Birka börjar nu också 

komma fram i Sigtuna, Birkas efterträdare, anlagd på 900-talet inte långt därifrån 

som stad av den svenske kungen. En flätbandsornerad kam och sked är från 1000-

talets början. Skedar med flätbandsornamentik längs skaftet är i Sverige huvudsak-

ligen funna i Mälardalen, från sen vikingatid–tidig medeltid; de är troligen samiska 

arbeten. Vissa har en flätbandsornamentik lik den på den kända skeden från Birka 

(fig. 5), andra har omväxlande breda och smala band som går över och under var-

andra, kombinerad med andra typiska element. Den uppträder på otvetydigt 

samiska föremål som trumhammare av horn och på skedar från Birka och Sigtuna.29  

                                                
27 Sjøvold 1974, t.ex. Pl. 13.  
28 Ambrosiani 1981.  
29 Dunfjeld 2006; Zachrisson 1984: 84–88; Zachrisson 2007b.  

 

 
Fig. 5. Sked av horn med typiskt samisk ornamentik, från Birka på Björkö i Mälaren. 
700–900-talen e.Kr. Teckning O. Sörling. 
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Den internationella mansdräkten bars av de främsta 
sydsamerna 

Från 900–1100-talen finns bälten och bälteväskor med bronsbeslag av östligt slag i 

rika samiska mansgravar, som på Röstahammaren i Jämtland och Vivallen i Härje-

dalen. Sådana bälten skulle kunna indikera schamaner.30 Stora, östliga ringspännen 

av brons har likaså utmärkt såväl mansdräkten kring Östersjön som samiska mäns i 

mellersta och norra Skandinavien; många ingår i de metallrika offerplatsfynden i 

norr. Ett sådant spänne finns från Nilsböle i Liden, Jämtland. Det har tillhört en 

man, som på 900-talet begravts i en typisk fångstmarksgrav vid Indalsälvens 

strand; han har också fått med sig två jaktpilspetsar av järn, den ena tväreggad, i 

sig en indikation på samisk tillhörighet.31  

                                                
30 Zachrisson 1997b; 2006.  
31 Zachrisson 1988b; Zachrisson 1997d: 213 f.  

 

 
 
Fig. 6. Nordiskt svärd med handtaget prytt med hornplattor med typiskt samisk ornamentik, 
från grav IV på Röstahammaren vid Storsjön i Jämtland, 1000-talet e.Kr. Till höger 
ornamentik med samma karaktär, från handtag i trä till några samiska schamantrummor. Efter 
Zachrisson 1997d: 210. 
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 Föremålstyperna har levt kvar i såväl samiska mäns och kvinnors bälten, som i 

samiska kvinnors ringspännen, fram till våra dagar – samiska kvinnor har alltså 

tagit upp delar av den nordiske mannens dräktskick. Vissa drag hos vikingatidens 

och tidigmedeltidens nordbor har således övertagits av samer för att så småningom 

uppfattas som något typiskt samiskt; det gäller bland annat drag i ornamentik och 

klädedräkt. Det talar för att denna tid för samerna var en högkonjunktur, för-

modligen baserad på pälshandeln. Fenomenet brukar kallas kulturfixering när det 

uppträder inom allmogekulturen.32 

 I samtliga fall rör det sig nog från samisk sida om en strävan efter en värde-

gemenskap: den internationella mansdräkten tycks ha varit ett ideal för både 

nordiska och samiska män av en viss status. Frågan är om och i så fall hur en 

dåtida betraktare kunde skilja mellan dem. Dräktplaggen förefaller vara desamma, 

av fint ylle och linne; textilier tillhörde de dyrbara importföremålen. 

 Jo, säkerligen, om en man prydde kavlen (handtaget) på sitt nordiska svärd med 

hornplattor med samisk ornamentik, som mannen i graven vid Röstahammaren  

(fig. 6). Mönstrets linjer är fyllda med harts. Liknande timglasmotiv återfinns 

bland annat på trähandtagen till sydsamiska trummor. Det är säkerligen inte en 

slump att samisk ornamentik uppträder på svärdsfästet utan ett medvetet val. Just 

svärdsfästet hade i det samtida Europa en starkt symbolisk funktion.33  

 Det gäller likaså en unik mansgrav på Vivallen från 1100-talets slut, som måste 

tolkas som en schamangrav. Den innehöll ett välbevarat mansskelett; mannen har 

haft ett bronsbeslaget bälte och dräktplagg av fint ylle och linne – så långt rör det 

sig om typiska mansattribut. Men till det har han burit en linnesärk av det slag som 

nordiska kvinnor bar, till exempel i Birka. I kvinnogravar där finner vi också 

parallellen till hans lilla kniv med silvertrådsomlindat skaft. Att bära ett 40-tal 

glaspärlor i ett halsband är likaså kvinnligt dräktskick.34  

 Det stora östliga ringspännet av brons från Vivallen har också använts på ett 

annat sätt än vad som var vanligt i nordisk kultur: det hade en lädersnodd knuten 

om ramen, i vilket ett hänge tycks ha varit fäst. Olika slags funktionsförändringar i 

samband med övertagandet av föremål från en annan kultur finns det många 

exempel på från samiska gravar och offerplatser i norr.35   

                                                
32 Zachrisson 1984: 107–110, 119.  
33 Zachrisson 1997d; Zachrisson 2006.  
34 Zachrisson 1997b: 148 f.  
35 Zachrisson 1984: 90, 118; Zachrisson 1988; Zachrisson 1997a: 61; Zachrisson 1997d: 208 f.  
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Den sydsamiska kvinnan – enstaka främmande prydnader på 
traditionell dräkt av skinn 

I och med övergången till medeltid, ungefär under 1000-talet, ändras dräktmodet 

för nordiska kvinnor. De ovala spännena är inte längre aktuella. Ett litet ringspänne 

av brons av det slag som nordiska kvinnor bar låg i en flickas grav på Vivallen – 

men här fäst i skinn – tillsammans med de dyrbaraste pärlorna där, av bärnsten, 

brons, tenn/bly, bergkristall och glas. Två andra kvinnor har fått med sig pärlor av 

glas, den ena kvinnan därtill en stor bärnstenspärla. Pärlorna på Vivallen har burits 

i halsband om halsen. Att bära en bärnstenspärla överensstämmer med bruket i 

Birka – bärnstenspärlor kan ha haft magisk betydelse.36  

 På Röstahammaren har en kvinna begravts med sin kniv och sitt halsband med 

14 pärlor – 12 av glas, två av karneol – i en urholkad stock eller båt.37 Pärlor av 

glas och halvädelsten utgör alltså ett återkommande inslag i samiska kvinnogravar 

från 500-talet till åtminstone ca 1200 e.Kr., liksom på samiska offerplatser längre 

norrut. Pärlor utmärker likaså nordiska kvinnors gravar och har antingen varit till-

verkade i Norden eller hämtade långt österifrån; de har troligen förmedlats till 

Sameland genom nordbor.  

 Kvinnornas gravskick på Vivallen och i andra samtida samiska högstatusgravar 

är jämlikt männens, men inte gravgåvorna. De skiljer sig betydligt, framför allt vad 

gäller variation och förekomst av importföremål. Det var främst männen som hade 

kontakterna utåt, ville vara en del av Europa – detsamma gällde den norröna 

världen. De samiska kvinnorna tog inte upp den nordiska textila kvinnodräkten, 

vad vi vet.  

Slutsatser 

Låt oss först slå fast: man kan skilja mellan samers och nordbors gravar från ca 1–

1200 e.Kr. i södra delen av sydsamiskt område, som Dalarna-Härjedalen-Jämtland 

– men det är ett verkligt detektivarbete. Så många exempel på nordiska föremål i 

samiska gravar finns, att jag har valt ut några typiska. Samiska föremål från 

nordiska gravar återstår i stort sett att studera – det gäller inte minst kammar från 

tiden före vikingatid; de ornerade hornföremål som jag tar upp är från bygder i 

Jämtland och Uppland – föremål från Medelpad borde ha diskuterats. Kartan fig. 1 

                                                
36 Zachrisson 1997a: 61–65.  
37 Zachrisson 2006; Zachrisson 2007a.  



INGER ZACHRISSON 

104 

visar tydligt andra skenbarligen ”tomma” områden, som de längs Ljungan och 

Ljusnan från Härjedalen till Medelpad och Hälsingland.  

 Jag har tidigare främst sysslat med kontakter mellan samer och nordbor under 

vikingatid–tidigmedeltid och det arkeologiska material som speglar dem. Nu är det 

dags att söka se vad fynden från århundradena dessförinnan kan berätta.   

 Materialet låter oss urskilja olika steg i ökande kontakter och samverkan, med 

början vid tiden för Kr.f. Från 500-talet och framåt syns hur statusföremål från den 

”andra” kulturen införlivas i de egna gravarna, i båda kulturerna. Orsakerna till 

denna symbios kan ha varit många: handel med prestigevaror, giftermål, utbyte av 

specialister etc. Den främsta grunden för välståndet – i båda samhällena – var för-

modligen pälshandeln. Det är antagligen när den övergår från husbehovsjakt och    

-fångst till ”stordrift” för handel med andra områden, som de samiska gravarna 

med nordiska föremål träder fram.  

 De nordiska föremålen härrör från såväl östra som västra Skandinavien. Det 

finns många fler nordiska föremål i samiska gravar än tvärtom. Det kan bero på 

den nordiska kulturens dominans, men är troligen ännu mera en följd av 

materialen: glas och metaller motstår tidens tand, medan organiskt material som 

horn och skinn har dålig bevaringsförmåga.  

  De samiska och de nordiska männen har haft ett gemensamt ideal i den inter-

nationella, textila mansdräkten och i vapenutrustningen. Samiska kvinnor använder 

vissa prydnader från nordiskt håll, främst pärlor av glas och halvädelsten, som 

hängs på deras egen, traditionella dräkt av skinn. Nordiska kvinnor av rang tar in 

samiska ornerade hornföremål, som skedar. Funktionsförändringar i sättet att an-

vända såväl dräkt som föremål kan ibland visa att det inte rör sig om nordisk 

kultur, utan om samisk. Kulturfixeringen till vikingatid–tidigmedeltid talar om en 

högkonjunktur för samerna då.  

 Men det finns flera källkritiska problem. Ett är bristande representativitet. Det 

arkeologiska materialet är relativt litet. Det som har något att berätta är genom-

gående från de högsta kretsarna i respektive samhälle. Vi saknar i mångt och 

mycket information om ”den vanliga människan”. Ett annat är obalansen i tid: 

under 1000-talet kristnas i princip nordborna, och man upphör att utrusta de döda 

för ett liv efter detta – dock med vissa undantag, som i Dalarna (Leksand) och på 

Gotland och Öland. 1100-talsgravarna på Vivallen kan inte jämföras med några i 

Härjedalen eller Jämtland.  

 Den kanske viktigaste slutsatsen är dock att en rad gemensamma drag talar om 

goda och nära relationer mellan medlemmar av de bägge kulturerna – och att de 
behöll sin egenart. 



SAMISK-NORDISKA KONTAKTER UNDER JÄRNÅLDERN 

105 

Referenser 

Ambrosiani, Kristina. 1981. Viking Age Combs, Comb Making and Comb Makers in the 
Light of Finds from Birka and Ribe (Stockholm studies in archaeology 2).  Stockholm: 
[Inst. för arkeologi, Stockholms universitet]. 

Arwidsson, Greta. 1954. Die Gräberfunde von Valsgärde 2, Valsgärde 8 (Acta Musei 
antiquitatum septentrionalium Regiae Universitatis Upsaliensis 4). Uppsala: Uppsala 
universitets museum för nordiska fornsaker. 

Bergstøl, Jostein. 2008. Samer i Østerdalen? En studie av etnisitet i jernalderen og middel-
alderen i det nordøstre Hedmark. Oslo: Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. 

Bertelsen, Reidar. 1989. Decorated spoons of reindeer antler in Norwegian urban and rural 
context. Archaeology and the Urban Economy: Festschrift to Asbjørn E. Herteig 
(Arkeologiske skrifter 5), s. 245–253. Bergen: Historisk museum, Universitetet i 
Bergen.  

Brøgger, A.W. 1909. Benskeer fra ældre jernalder. Stavanger museums årbok 5, s. 1–17. 
Dunfjeld, Maja. 2006. Tjaalehtjimmie: form og innhold i sørsamisk ornamentikk. Snåsa: 

Saemien Sijte. 
Festin, Eric. 1936. Brunflofyndet: ett av Norrlands förnämligaste praktgravsfynd från äldre 

folkvandringstid. Festskrift till Erik Modin på hans 75-årsdag (Fornvårdaren 6), s. 80–
87. Östersund: Heimbygdas förlag. 

Gräslund, Bo. 2008. Fimbulvintern, Ragnarök och klimatkrisen år 536–537 e.Kr. Saga och 
sed 2007, s. 92–123.  

Hansson, Anders. 1996. Vikingar i fjällen. Jämten 90 (1997), s. 117–124.  
Lindqvist, Sune. 1936. Uppsala högar och Ottarshögen (Monografier 23). Stockholm: 

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 
Magnus, Bente. 2001. The enigmatic brooches. Roman Gold and the Development of the 

Early Germanic Kingdoms (Konferenser 51), s. 279–296. Utg. B. Magnus. Stockholm: 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.  

Manker, Ernst. 1938. Die lappische Zaubertrommel 1 (Acta Lapponica 1). Stockholm: 
Thule. 

Olsen, Bjørnar. 1991. Kjelmøyfunnenes (virknings) historie og arkeologi. Viking 14, s. 65–
87. 

— 1994. Bosetning og samfunn i Finnmarks forhistorie. Oslo: Universitetsforlaget. 
Selinge, Klas-Göran. 1977. Järnålderns bondekultur i Västernorrland. Västernorrlands för-

historia, s. 153–455. Utg. E. Baudou & K.-G. Selinge. Härnösand: Västernorrlands läns 
landsting. 

Serning, Inga. 1966. Dalarnas järnålder (Monografier 45). Stockholm: Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien. 

Sjøvold, Thorleif. 1962. The Iron Age Settlement of Arctic Norway 1: Early Iron Age 
(Tromsø museums skrifter 10: 1). Tromsø: Tromsø museum. 

— 1974. The Iron Age Settlement of Arctic Norway 2: Late Iron Age (Tromsø museums 
skrifter 10: 2). Tromsø: Tromsø museum. 

Skandfer, Marianne. 1997. Čoarverbasttet: samiske hornskjeer fra middelalder til moderne 
tid (Stencilserie B 47). Tromsø: Institutt for samfunnsvitenskap, Arkeologiseksjonen, 
Universitetet i Tromsø. 



INGER ZACHRISSON 

106 

Solberg, Ole. 1909. Eisenzeitfunde aus Ostfinmarken: lappländische Studien (Videnskabs-
selskapet i Kristiania. II, Historisk-filosofisk klasse, Skrifter 1909: 7). Christiania: In 
Kommission bei Dybwad. 

Sundström, Jan. 1989. Rika järnfynd från Härjedalen. Arkeologi i fjäll, skog och bygd. 2. 
Järnålder-medeltid (Fornvårdaren 24), s. 21–30. Östersund: Jämtlands läns museum. 

Vikstrand, Per. 2004. Skúta and Vendil: two place names in Ynglingatal. Namenwelten. 
(Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 44), s. 372–387. 
Utg. A. van Nahl & L. Elmevik & S. Brink. Berlin: Walter de Gruyter. 

Zachrisson, Inger. 1984. De samiska metalldepåerna år 1000–1350 (Archaeology and 
Environment 3). Umeå: Department of Archaeology, University of Umeå. 

— 1988a. The so-called Scandinavian cultural boundary in Northern Sweden in Viking 
times: was it ethnic or socio-economic? A study based on the archaeological material. 
Acta Borealia 1988, s. 70–97. 

— 1988b. Samiskt – östligt – västligt: samiska gravar i norra Sveriges inland som vittnes-
börd om internordiska kontakter under vikingatid-tidig medeltid. Iskos 7, s. 115–129. 

— 1997a. Gravgåvorna. Möten i gränsland: samer och germaner i Mellanskandinavien 
(Statens historiska museum, Monographs nr 4), s. 61–71. Av I. Zachrisson et al. Stock-
holm: Historiska museet. 

— 1997b. Vivallen: liv och arbete. Gåvor eller handel? Möten i gränsland: samer och 
germaner i Mellanskandinavien (Statens historiska museum, Monographs nr 4), s. 148–
150. Av I. Zachrisson et al. Stockholm: Historiska museet. 

— 1997c. Skrivna källor. Möten i gränsland: samer och germaner i Mellanskandinavien 
(Statens historiska museum, Monographs nr 4), s. 158–175. Av I. Zachrisson et al. 
Stockholm: Historiska museet. 

— 1997d. Varför samiskt? Möten i gränsland: samer och germaner i Mellanskandinavien 
(Statens historiska museum, Monographs nr 4), s. 189–220. Av I. Zachrisson et al. 
Stockholm: Historiska museet. 

— 1997e. Möten mellan människor. Möten i gränsland: samer och germaner i Mellan-
skandinavien (Statens historiska museum, Monographs nr 4), s. 221–234. Av I. Zach-
risson et al. Stockholm: Historiska museet. 

— 2004a. Samisk-nordiska kulturkontakter i Mellanskandinavien under 6–700-talen e.Kr. 
(vendeltid) – utifrån det arkeologiska materialet. The Sámi and the Scandinavians: 
Aspects of 2000 years of contact (Schriften zur Kulturwissenschaft 55), s. 9–16. Utg. J. 
Kusmenko. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. 

— 2004b. Idre sameby – sydligast i Sverige. Idre sameby: med historiska spår i framtiden 
(Gaaltije 3), s. 11–50. Östersund: Gaaltije. 

— 2006. Väskan från Röstahammaren i Ås och gravfältets etniska tillhörighet. Fornvännen 
101, s. 19–28. 

— 2007a. Några sörsamiska kvinnor från forntid – de arkeologiska fynden berättar. Åarjel-
saemieh / Samer i sør 9, s. 7–20.  

— 2007b. Från ”offer” till ”konst”: älg- och renhorn i sydsamisk tradition. Njaarke – 
tjaalegh Harranen Giesieakademijeste  / Skrifter fra Sommerakademiet på Harran 1, s. 
9–19. 

 


