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Ingen vet när Lappmarkens samer började an -
vända dräktsilver, ej heller om bruket kom från
väster eller sydost. I det för forskningen kända
beståndet av samiskt dräktsilver ingår endast
nå got enstaka medeltida föremål, varför varje
nytillskott är av betydelse. Föreliggande studie
var från början inriktad på en ströning som för
några år sedan påträffades vid Stensele i Ume
lappmark. Under arbetets gång upptäckte jag
emellertid att det i Västerbottens museums sam-
ling av samiskt silver sedan snart ett århundrade
finns en del av ett senmedeltida häktespänne.
Häktan kommer från Åsele socken i Åsele lapp-
mark och blev, även den, en huvudsak i sam-
manhanget. De båda föremålen uppvisar en av
mariafromhet starkt präglad dekor. Frågan är
därmed hur det uppfattades utifrån den samiska
kulturens perspektiv.

Ströningen från Stensele – fyndomständigheterna
Det hela tog sin början en vacker augustidag när
ortsborna Lena Georgsson och Sven-Åke An -
ders son gjorde en båttur till den största holmen i
regleringsmagasinet Stenselet i Umeälven. Där
upptäckte Lena något som låg och blänkte på
bottnen i det grunda strandvattnet. Hon tog
upp föremålet och fann, efter en stunds sökande,
även ett par rostiga järnbitar. Alltihop lämnades
så småningom till oss på Västerbottens museum.
Vi konstaterade snart att det är fråga om ett
ornament av förgyllt silver, härstammande från
medeltiden och tillhörande den funktionella ka -
tegori som på mellansvenskt område benämns
ströningar (Söderwall 1925–73). Sådana före kom i
både religiöst och profant sammanhang – fram-
för allt som applikation på dräkten.

Efter en tid företog vi en besiktning av fynd-
platsen (fig. 1). Den ligger på norra sidan av en
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holme som före regleringen utgjorde en del av
fasta land på älvens södra sida. Granskningen av
själva fyndplatsen – i det fullständigt klara strand-
vattnet – gav intet nytt. I slänten strax ovanför
finns emellertid en naturlig platå som är bevux-
en med gräs och som i det avseendet avviker från
områdets i övrigt genuina barrskogsmiljö, där
markvegetationen utgörs av mossor och ris. På
en del av platån står ett sommarfähus som inte
brukats på årtionden. Inom ett begränsat om -
råde mellan fähuset och platåkanten växer det
smörblommor, vilket bör betyda att det där finns
en förhöjd halt av organiskt avfall i marken.
Fähusets gödselgluggar är vända åt ett helt an -
nat håll och där växer inga smörblommor. I en
rotvälta i platåns ytterkant fann vi rödbränd sand
och lite träkol. Huset tillhör en gård i Stensele
kyrkby som ligger på selets motsatta sida, den

norra. Byggnaden var i bruk så länge bondens
kreatur gick på skogsbete söder om älven (Hug-
gert 2003).

Redan då fähuset uppfördes kan platån ha
varit gräsbevuxen, så som det helt naturligt blev
där skogssamer hade ett viste och då i synnerhet
på den inhägnade plats där flocken av tamrenar
regelbundet fördes samman för mjölkning. Gen-
eralstabens karta från 1898 visar att det vid den
tiden fanns ett rätt omfattande system med fäbo-
dar och stigar just i skogslandet sydväst om älven.
Det kan tänkas att någon eller några av dessa
platser i ett tidigare skede använts av samer.

Fyndplatsen i äldre tid
1671 utgjorde området kring Stenselet en del av
lapplandet Snarabärgh. Det känner vi till genom
en kartering och inventering som det året ut -

Fig. 1. En senmedeltida ströning hittades i det grunda vattnet i förgrunden. På platån i bakgrunden står ett
sommarfähus. Vy mot OSO. Foto 5 juli 2003 av förf. —A Late Medieval silver mount was found in the shallows
at the river’s edge.
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fördes beträffande alla land i lappbyarna Umbyn
och Granbyn (Gedda 1671; Holm 1671). Lands -
hövdingen i Västerbotten, Johan Graan, tog ini-
tiativ till projektet med avsikten att dokumen -
tera hela Lappmarken på detta sätt. Där igenom
skulle statsmakten bland annat få ett begrepp om
de naturgeografiskt betingade förutsättningarna
för etablering av nybyggen. Graan – som själv var
av samisk börd – hade inlednings vis deklarerat
att sådana nybyggen inte skulle få innebära att

samer blev trängda i sin hävdvunna näring (Holm
1671).

Enligt 1671 års karta omfattade Snarabärgh
både området kring Stenselet och en betydande
del av det vidsträckta skogslandet i väster och
sydväst, med rätt många sjöar och ett par större
bäckflöden. Vid tiden för karteringen hade land-
lapparna sitt huvudviste på älvens södra sida, i
anslutning till Storbäckens utlopp i Stenavan,
Stenselet (fig. 2).
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Fig. 2. Del av karta över Ume Lappmark från 1671 med lappskattelandet Snarabärgh. Notera den triangulära
symbolen för huvudvistet vid Stenavan. Kartan är orienterad mot NNV. Jonas Gedda, Riksarkivet, Stockholm.
—Extract from a map of Ume lappmark from 1671 showing the Lappskatteland (Sámi tax land) Snarabärgh.
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Beskrivningen till kartan över Snarabärgh är
inriktad på möjligheterna till jakt och fångst av
däggdjur och fågel samt fiske i lapplandets sjöar.
Det lämnas inte någon motsvarande redogörelse
för fisket i själva älven, därför att detta redan
beskrivits beträffande ett ungefär fyra mil ned-
ströms beläget annat land. Snarabärgh var tydli-
gen inte av något större intresse i förrättnings -
männens ögon, eftersom de i området inte fann
några förutsättningar för åker- och ängsbruk.
Ett uppströms angränsande land, Jissfjäll, be -
dömdes vara beläget så pass nära fjällen att man
såg ännu mindre anledning att där tänka sig ett
framtida gårdsbruk med sädes- eller gräsväxt
(Holm 1671). Vid inventeringen beaktades skogs-
samernas föga omfattande, men för dem nog så
betydelsefulla, renskötsel inte alls. Förekomst av
vildren nämns emellertid.

1673 beslöt staten att Lappmarken skulle be -
byggas (koloniseras) och gav ut en första om -
gång bestämmelser för att stimulera till etabler-
ing av nybyggen och samtidigt – i någon mån –
reglera förhållandet mellan samers och nybyg-
gares näringsfång. 1741 hade utvecklingen gått
dithän att ett första nybygge etablerades i den
nu aktuella trakten. Det skedde vid sjön Stor -
uman, inom det 1671 diskvalificerade lapplandet
Jissfjäll. Det var nu de goda möjligheterna till
jakt och fiske som lockade till inflyttning! 1767
begärde nybyggarparets äldste son landshövding -
ens tillstånd att få ta upp ett nybygge på Sten -
selets norra sida. Han flyttade dit året därpå.
Redan 1781 planerades det för kyrka och präst-
gård i Stensele (Egerbladh 1972). Samerna på
Snarabärgh var i fortsättningen antagligen helt
hänvisade till att bedriva sitt näringsfång i den
sydväst om älven återstående delen av lapplan-
det och även där fick de lida intrång, eftersom
bondens kreatur gick på bete i skogen.

Ströningen från Stenselet tillverkades åtskil-
liga generationer före koloniseringen av Lapp-
marken. Från Umeå sockens kyrka räknat är
Stenselet beläget ungefär 200 km uppefter äl -
ven. Enligt 1543 års skattebok över Västerbotten
var odlingens yttersta utpost i Ume älvdal vid
den tiden två gårdar vid Granön (Nordlander
1990, s. 296), belägna knappt 70 km från nämn-
da kyrka. Det finns inte anledning att tro att
ströningen hamnat på fyndplatsen i samband

med det fjärrfiske som några av kustbygdens
bönder, åtminstone från 1500-talet, bedrev i vis-
sa sjöar inåt Lappmarken – fiske i så kallade
»fjällträsk», till skillnad från sådant som ägde
rum i »hemträsk» (Göthe 1929). Allt talar för
att ströningen var i bruk inom den samiska kul-
turkretsen.

Ströningen
Föremålet mäter 31 mm i diameter och består av
en 0,5 mm tunn silverplåt försedd med dekor i
pressbleckteknik. Längs kanten är en bård och
inom denna en stiliserad vinranka, som i sin tur
omsluter en likaledes stiliserad blomma – av de -
taljer att döma snarast en ros (fig. 3). Vinrankan
har sex flikiga löv och lika många druvklasar.
Allt är förgyllt. Vid kanten finns fyra regelbun-
det placerade hål, som mäter 2 mm i diameter
och antyder att föremålet varit fastsytt på någon
form av underlag – antagligen ett klädesplagg.
Dekorens karaktär tyder på att ströningen är
från sena medeltiden, snarast 1400-talet.

Generellt sett har ströningar haft en prydan -
de funktion. I den mån de försetts med heral -
diska motiv – regelrätta vapenbilder – är det för-
modligen också fråga om en markering av en
anknytning (Huggert 2007a). Dekoren på fler-
talet ströningar har emellertid en innebörd ut -
ifrån kristen symbolik. Det är naturligt med
tanke på att medeltidens samhälle till alla delar
var genomsyrat av religiöst tänkande. Sedan
dess har kunskapen om tidens symboler, och hur
de skall förstås, till stor del gått förlorad. En
granskning av ströningen från Stenselet resul-
terade i följande uppslag till tolkning av en dju-
pare mening: med metallen silver avses sinnets
renhet, medan guld står för fullkomning, helig -
het, överjordisk storhet – ja, himlen. Rosen sym-
boliserar världens ros, det vill säga Maria, Jesu
moder. Kristus är det sanna vinträdet. Vinran -
kan med druvklasar syftar snarast på ett livets
träd (lignum vitæ) där druvorna symboliserar natt -
varden – Kristus. Antalet sex skulle kunna an -
spela på sådant som skapelsedagarna eller världs-
och levnadsåldrarna (Dahlby 1963). I birgittinsk
tidegärd liknas Maria vid ett vinträd som bär sin
frukt, det vill säga Jesus (Estham 2003, s. 343).

I en framställning av naturalistisk karaktär
kan innebörden vara mer åtkomlig, vilket illust -
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Fig. 3. Förgylld silverströning funnen vid Stenselet i
Stensele socken. Dekoren återger en stiliserad ros
kransad av en vinranka med sex löv och sex druv -
klasar. Foto Petter Engman, Västerbottens museum.
—Gilded silver mount found at Stenselet, Stensele
pa rish. Showing a conventionalized rose surrounded
by a grape vine, having six leaves and six clusters of
grapes.

Fig. 4a–b. Förgylld silveramulett från Skara i Västergötland. På ena sidan den krönta Jungfrun med Frälsaren i
knät, växande ur en vinranka – Livsens Träd. På andra sidan den Korsfäste omgiven av pino redskap. 
Foto Göteborgs stadsmuseum. —Gilded silver amulet from Skara, Väster götland. On one side the crowned Vir-
gin Mary embracing the Infant Saviour and forming the head of a vine-tree – the Tree of Life. On the other
side the Crucified One surrounded by Passion Tools.
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reras av en amulett från 1400-talet påträffad i
staden Skara – eller trakten däromkring – i Väs -
ter götland (Göteborgs stadsmuseum, allmoge-
samlingen nr 2631). Amuletten är av förgyllt sil-
ver och visar på ena sidan en krönt Jungfru Ma -
ria med barnet Jesus i famnen. De utgör toppen
på ett fruktbärande livets träd – av noggrant
återgivna klängen att döma ett vinträd – och
utsänder gudomlig strålglans i form av en strål-
formad gloria (aureola; fig. 4a). Amulettens and -
ra sida upptas av den korsfäste Kristus omgiven
av pinoredskap. Livets träd i form av Korset kun -
de skänka återlösning för syndafallet (fig. 4b).

I sammanhanget uppmärksammade jag ock-
så ett i Västmanland påträffat häktespänne. Det
är från slutet av medeltiden och visar i naturalis-
tiskt utförande Jungfru Maria och barnet Jesus i
en strålformad gloria och flankerade av vin-
trädets fruktbärande grenar/rankor, som är sex
till antalet (fig. 5). Därmed stod det snart klart
att det även i Västerbottens museums samling av
samiskt silver sedan länge finns en senmedeltida
häkta.

Häktan Vbm 1503
Häktan införskaffades i början av 1890-talet i
Åsele socken av avvittringslantmätaren Hampus
Huldt (1866–1947) och ingick i dennes »etnogra -
fiska lappsamling», som inköptes till Västerbot-
tens museum år 1913 (Laestadius & Huldt 1913).

Häktan är av förgyllt silver och mäter 40 mm
i längd. Den består väsentligen av en gjuten del;
föreställande ett krönt m i gotisk minuskelstil
samt tre fruktbärande grenar/rankor. På gre nar -
nas baser har man lött fast en klotformad del
visande en ingraverad blomma och därtill för -
sedd med ett hänge i form av ett växtornament.
På häktans baksida sitter en skena, vars ena ände
formats så att den utgör själva haken (fig. 6a-b).
Föremålet har ingen stämpel och den gjutna
delen är kraftigt nött.

Utan svårighet föreställer vi oss hur en mot -
svarande hyska sett ut. Det på så sätt komplet-
terade spännets gjutna del visar stor överens -
stämmelse med spännet från Västmanland, både
då det gäller motiv och form: himladrottningen
mitt bland vinträdets sex fruktbärande grenar/
rankor. De senare är, de båda föremålen emel-
lan, stilistiskt sett anmärkningsvärt snarlika.

Till saken hör att det västmanländska spän-
net är av en typ som var så pass populär att det
långt in i nyare tid förekommit tillverkning av
imitationer (Hildebrand 1884–98, s. 389). Nå got
sådant kan även ha gällt beträffande häktan från
Åsele, men i det nu aktuella sammanhanget är
det fullt tillräckligt att den utan tvekan är av
senmedetida typ och att den har varit i bruk som
samiskt dräktsilver. Det senare framgår främst
av den pålödda sfäriska komponenten, men även
av förvärvsomständigheterna.

Phebe Fjellström, som är den som i synner-
het utforskat det samiska silvret, tog inte upp
häktan från Åsele i föremålskatalogen till sin av -
handling. Den finns emellertid omnämnd och
avbildad i textdelen (Fjellström 1962, s. 61, fig.
48) och då uteslutande som »en del av ett lapskt
spänne» med krönt gotiskt m. (Notera att häk-
tan i bildtexten felaktigt uppges vara från Ume
lappmark.)

Föremålens ursprung
Både ströningen och häktan påträffades i Lapp-
markens sydvästra del, i Ume respektive Åsele
lappmark. Benämningen Åsele lappmark före -
kommer i skrift först 1695. Tidigare, under 1500-
talet, utgjorde området en del av Ångermanna
lappmark. Över denna och Ume lappmark rådde
redan före 1526 en lappfogde, vilket i administ -
rativt hänseende särskiljde dem från lappmark-
erna i övrigt, där statens kontakter med samerna
sköttes av kustbygdens handelsidkande storbön-
der – de så kallade birkarlarna. Samerna i Ume
och Ångermanna lappmarker var, i den bemär -
kelsen, »kronans lappar» (Lundmark 1998, s.
26). Även beträffande dessa lappmarker kunde
det emellertid hända att uppbörden sköttes av
en handelsidkande bonde. I statens räkenskaper
för år 1553 heter det nämligen att landsköpman-
nen Jakob Andersson i Grubbe, Umeå socken,
hade lappmarken »uppå en årlig stadga» (cit.
hos Holmbäck 1922, s. 8).

Ordningen med en statlig lappfogde över
Ume och Ångermanna lappmarker antyder att
det svenska samhällets företrädare här hade ett
mer direkt, och på så sätt utvecklat, samröre
med samerna än vad som var fallet beträffande
lappmarkerna i övrigt. Detta bör vidare ha inne -
burit att det också i allmän bemärkelse rått en
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Fig. 6a–b. Häktespänne i förgyllt silver från Åsele
socken. Ett krönt majuskel-m – d.v.s. Jungfru Maria –
i vinrankan; på det fullständiga häktespännet totalt
sex fruktbärande grenar. Foto Petter Engman, Väster-
bottens museum. 
—Gilded silver hook clasp from Åsele parish. The
crowned Gothic m – the Virgin Mary – in the vine-
tree; on the complete buckle with six fruit-bearing
branches/vines.

Fig. 5, ovan. Häktespänne funnet i Västmanland. Jungfrun och Frälsaren i vinrankan, med sex grenar, var och
en med en druvklase. Efter Hildebrand 1884–98. —Clasp of the hook type found in Västmanland. The Virgin
and the Infant Saviour in the vine tree, having six branches/vines, each of them bearing a cluster of grapes.
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förhållandevis nära kontakt mellan de södra
lappmarkernas samer och bondebefolkningen i
kustbygden, där handel och hantverk bedrevs av
på landsbygden boende köpmän och hantver -
kare – det vill säga landsköpmän och lanthant -
verkare. Enligt statens synsätt skulle sådana
verksamheter emellertid i första hand bedrivas i
städer, vilket under medeltiden och början av
nyare tid inte kunde äga tillämpning i Norrland.
Gävle var den nordligaste staden, grundad an -
tagligen redan på 1300-talet, men försedd med
stadsprivilegier först 1446. Härnösand grun-
dades 1585 och 1588 gjordes ett misslyckat etab-
leringsförsök vid den senmedeltida stenkyrkan i
Umeå socken (Huggert 2007b).

Bland de längs norrlandskusten verksamma
lanthantverkarna fanns också guldsmeder. Just
dem var staten särskilt angelägen om att ha sta-
tionerade i städer. På 1470- och 1480-talen ut -
färdades flera författningar som bland annat gick
ut på att guldsmide endast fick bedrivas i städer
och att stockholmsguldsmedernas organisation
skulle övervaka verksamheten i rikets övriga
städer. Bestämmelserna medförde naturligtvis
problem, i synnerhet beträffande landsguldsme -
der i de delar av riket där det inte fanns några
städer – som i Norrland. Kronan beviljade emel -
lertid dispenser för guldsmide på landsbygden.
1577 gjorde man så ett nytt försök att ställa det
hela under stockholmsämbetets överinseende.
Det gällde kvalifikationerna för att bli mästare
samt kontrollen av guld- och silvervikter. En
särskild ämbetsman tillsattes för att ständigt
resa riket runt och probera (undersöka) metall-
halten i guldsmedernas färdiga alster. Uppgiften
var, redan på grund av de geografiska avstånden,
betungande. Det låg nära till hands att delegera
en del av kontrollarbetet till guldsmeder i regio-
nen; inte oväntat kom detta att gälla beträffande
både Norrland och den finska riksdelen. 1583
utställde statsmakten således ett pass för Lasse
Guldsmed, borgare i Gävle, som skulle resa till
Norrland och enligt särskild instruktion probera
»alla guldsmeders arbete» (cit. hos Lindberg
1964, s. 113, 143).

Lasse Guldsmeds uppdrag visar att det vid
den tiden förekom en, enligt beslutsfattarens
mening, beaktansvärd produktion av guldsmeds -
arbeten på den norrländska landsbygden. Det

bör helt visst även ha gällt Västerbotten. I det
för Umeå stad år 1588 utställda privilegiebrevet
anförs i ett särskilt stycke följande: »Så skal och
ickie wara tilstadt någen gryttgiutare, gulsmedh,
klensmedh, målare, beltare eller andre sådanne
handuärkäre och embedtzmän at boo på landz -
bygden, wthan flyttia in i staden.» (Privilegier
1939, nr 397). En guldsmed i umeområdet vid
den tiden är faktiskt känd till namnet, nämligen
Torfast Guldsmed. Denne var tydligen van att
handla med samerna i Ume lappmark, men be -
slutet om stadsgrundning hade för honom i det
avseendet inneburit en väsentlig förändring. I
brev daterat i Umeå 1593 till fogden i Västerbot-
ten klagar Torfast och tre andra personer över
att de inte längre får handla med samerna i Ume
lappmark, så »som de ville och mycket för länge
gjort hade» (cit. hos Nordlander 1990, s. 329).

Torfast Guldsmeds varor utgjordes antagli-
gen till väsentlig del av egenhändigt förfärdiga -
de silverföremål. En antydan om sådan verksam -
het redan i senmedeltidens Umeå socken ger en
gjutform (Vbm 95 228), som påträffats i Sörfors
by (1543 Soder Forsza). Formen är av täljsten och
avsedd för framställning av två typer av finger-
ringar samt tre olika prydnadsbeslag. Produk -
ter na liknar i typ, stil och motiv tidens övriga
nordvästeuropeiska produktion. Inget provinsiellt
märks märks hos alstren och inte heller något som
visar påverkan från samisk slöjdtradition. Kund-
kretsens efterfrågan har antagligen helt styrts av
det som guldsmeden hade att erbjuda inom ra -
men för sitt gängse sortiment (Huggert 2009).
Längre fram i tiden beställde samerna tillverk -
ning av föremål hos guldsmeden utifrån eget öns -
kemål (Fjellström 1962). En i sammanhanget
intressant reflektion gjordes sommaren 1832 av
naturvetaren Johan Wilhelm Zetterstedt (1785–
1874) under dennes resa i Västerbottens läns lapp -
marker: »Lapparne härstädes hafva alltid nytt-
jat en lika klädedrägt, som den de för närvarande
bära, ehuru i forntiden troligen med nå gon mera
prydnad, i mån af förmågan. Således är man
åtminstone säker på att guldsmeden i Umeå nu
mera icke besväras med att tillverka silfverbäl-
ten och annat dylikt, som fordomdags utgjorde
Lapparnes vanliga grannlåt.» (Zetterstedt 1833,
s. 265).

I Töre (1543 Töree) i det norrbottniska kust-
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landet har påträffats en silverskatt som klart vi -
sar att det förekom dräktsilver hos handelsid-
kande bottniska storbönder redan under 1300-
talet (Norberg 1933; Christiansson 1971). Vid
den tiden och en bit in på 1400-talet fanns en
betydande marknadsplats vid Piteälvens myn-
ningsvik – Kyrkbyn (Wallerström 1995). På lämp -
liga platser längs norrlandskusten fanns hamnar
för den långväga handelsseglationens behov. En
var S:t Olofs hamn på den knappt kvadratkilo-
metern stora Drakön i Hälsinglands yttre skär -
gård. Anläggningen etablerades på 1300-talet och
var sedan i bruk till fram mot mitten av 1400-
talet, då den på grund av landhöjningen fick flyt -
tas (Huggert 2004; 2007a).

Därmed får förekomsten och bruket av sen-
medeltida dräktsilver i Ume och Åsele lappmar -
ker en förklaring. De två föremålen har sanno-
likt använts inom den senmedeltida samiska
kulturen. Alternativet att de skulle ha förts in i
det avlägsna skogslandet från den svenska bon-
debygden några århundraden senare är mindre
troligt.

Samer och mariafromhet
Tekniskt sett har häktan en praktisk funktion,
medan ströningen endast är prydande. Den på
dem förekommande symboliken är en gemen-
sam faktor och Maria-symbolen är det centrala i
motivkretsen. Hade senmedeltidens samer något
begrepp om dessa tingens inre betydelse? Det vill
säga, hade jungfru Maria vid den tiden en plats i
samiskt tänkande? Det finns inga upplysningar
om sådant att hämta i medeltida skriftliga käl-
lor. I material från nyare tid står det emellertid
klart att Maria hade en stark ställning hos sa -
merna.

Ett tydligt vittnesbörd kommer från samen
Nicolaus Andreas Lundius (f. ca 1655, d. 1726),
som fick sin första bokliga bildning i trivial-
skolan för samegossar på näset i Lyckselet (Ume
lappmark) och som sedan skrevs in vid Uppsala
universitet, där han finns registrerad för åren
1674–76. Under tiden vid universitetet författa -
de Lundius en lappmarksbeskrivning som se dan
granskades och kommenterades av den kände pro   -
fessorn Johannes Schefferus. I sameynglingens
skildring heter det således: »Lapparna de tillbe-
dia också Maria som jag det hördt hafwer med

mina egna öron, att om de falla säja de hielp
Maria, eller när som de undra på något ting då
korssa de sig och säja hielp Maria, (: heter på de -
ras tungomål wecket Maria) så mycket sagdt hielp
Maria:» (Lundius 1983, s. 15). Han ger på ett
annat ställe i skildringen faktiskt uttryck för att
umesamerna vid den tiden uppträdde på ett pas-
sande sätt i det kyrkliga sammanhanget, men att
de knappast var övertygat troende (Lundius 1983,
s. 11; Huggert 2000, s. 68). Enligt en källa från
1695 förekom det att lulesamer vid ett och sam-
ma tillfälle åkallade både Maria och den samiska
gudinnan Sáráhkká (Rydving 1995, s. 153). I sam-
manhanget kan ock så nämnas en upp gift från
den norske prästen och missionären Thomas von
Westens (1682– 1717) verksamhet, nämligen att
det hos samerna förekom att Peiwe (solen) alter-
nativt benämndes Marianedne eller Mariae Mod-
er (Lundmark 1982, s. 21 f.). Jungfru Maria före -
kommer till och med som motiv i ålderdomlig
samisk sångtradition – jojkar (Grundström 1959).

Även i beståndet av samiska silverföremål
från nyare tid finns sådant som har sin förklaring
i senmedeltidens mariafromhet. Phebe Fjellström
tog i det avseendet fasta på hängen i form av
bokstaven A samt hängen och så kallade maljor
med ett krönt m i gotisk minuskelstil. De förra
benämndes Ave-Maria-monogram (1962, s. 30),
medan bokstaven på de senare uppenbarligen
betecknar Maria (1962, s. 60 ff.). Fjellström gjor -
de vid bedömningen av materialet jämförelser
bland annat med fynd från utgrävningar av cis-
terciensiska kloster i Mellansverige, varför hon
tillmätte denna orden särskild betydelse beträf-
fande kontakterna mellan nordbor och samer,
närmast i ett västnordiskt/västskandinaviskt per -
spektiv. Fjellström betonar att cistercienserna od -
lade en intensiv Maria-kult (1962, s. 64). Mot
en sådan tankegång kan invändas att föremåls-
fynden från utgrävningarna inte har någon ty -
pisk cisterciensisk särprägel. Som Elisabet Reg-
ner (2007, s. 44 o. anf. litt.) framhållit visar de
snarare hur klostret var en del av det omgivande
samhället.

Hos beståndet av samiskt silver finns det yt -
terligare drag som Fjellström samtidigt kunde ha
tagit under övervägande, nämligen att rosen är
ett vanligt motiv och att det förekommer hängen
i form av silverlöv. Här bör också noteras det sa -
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miska silvrets maljor med krönt så kallad »dub -
belåtta» (Fjellström 1962, fig. 41). Den senme -
deltida flätknuten kunde nämligen vara en nog
så god symbol för ett nära samröre med jungfru
Maria. En av fingerringarna i den nämn da gjut-
formen från Sörfors har på framsidan en klack-
formig utvidgning som föreställer en av tu delade
band komponerad flätknut (Huggert 2009, fig. 2).

Mariologiska föreställningar kom samerna
till del under den katolska tiden. Tendensen me -
deltiden igenom i det svenska samhället var att
Maria fick en allt starkare ställning i fromhets -
livet. I den bemärkelsen nåddes en kulmen un -
der decennierna kring år 1500. Från centralt håll
tycks man först mot slutet av 1300-talet ha bör-
jat verka för samernas omvändelse. Folkliga före -
ställningar om jungfru Maria ägde även inom
det svenska samhället fortbestånd efter reforma-
tionen.

Överensstämmelsen mellan motiv på me del -
tida föremål och på samiskt silver från nyare tid
tyder på kontinuitet, men låter tyvärr inte förstå
hur samerna tolkade symboliken. Mariafromhe -
tens symboler har i stort sett gått spårlöst förbi
när det gäller ornamentbeståndet inom samisk
horn- och träslöjd. Där finns dock rosen och kan -
ske även ett enstaka krönt A, nämligen på skaft -
änden av en hornsked från skogssamiskt om råde i
Arvidsjaur, där den sommaren 1871 förvärvades
av lapplandsresenärerna Lotten och Gustaf von
Düben (Manker 1968, s. 224, fig. 168).
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Summary

It is not known when silver dress ornaments
came into fashion among the Sámi in Lapp-
marken – northern Sweden. Two objects of
importance in this connection have been found
in the southwestern part of the territory: one a
gilded circular decorative mount from Stenselet
in Ume lappmark, the other a clasp – only the
part with the hook – from Åsele lappmark. Both
objects date from the Late Middle Ages, c.
1350–1525. Measured along the Ume river val-
ley, the distance between Stenselet and the
Medieval parish church in Umeå was approxi-
mately 200 km. In 1543 farmsteads had not been
established farther inland than at Granön, bare-
ly 70 km from the church. Only in 1673 were
farmers allowed to settle within Lappmarken. In
the vicinity of Stenselet the first farmstead was
established as late as 1741. Thus the gilded silver
mount most probably once belonged to Late
Medieval Sámi culture. The clasp from Åsele
lappmark (in the 16th century and earlier a part
of Ångermanna lappmark) was obtained in the
1890s by a collector. It is heavily worn and on
top of it is a well preserved spherical component; 

an early addition giving substantial proof of the
Sámi connection.

During the Middle Ages Swedish goldsmiths
were encouraged to live and work in towns. The
northernmost Swedish town at the time was Gäv  -
le in Gästrikland which received its charter in
1446. Härnösand in Ångermanland was estab-
lished in 1585. Apparently there was a market
for goldsmiths working in the countryside in the
Bothnian area. To understand the presence of
Late Medieval silver objects among the Sámi in
Lappmarken these rural goldsmiths (landsguld -
smeder) and their local production should be
taken into consideration.

Both the circular mount and the clasp are
adorned with symbols representing the Virgin
Mary, being the head of the Tree of Life (lignum
vitæ). The worship of the Virgin had its peak in
Swedish society about AD 1500, at the same
time certainly being an important ingredient in
the Christian message to the Sámi. Traces of
such worship are found in 17th and 18th century
Sámi popular belief and in the shape of symbols
on 18th and 19th century Sámi silver.
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