


SAHHANFATTNING 

Detta arbete behandlar de kriterier, IOtl av akilda·forakare 
anvönta för att faatatallo ao■iak tillhörighet p6 artefakter 
och faata.la■ningar. S011 utg6ngapunkt för vUrdering av d•••a 

kriterier hor anvanta en teori, 1011 attger att de ••r traditiona
bundna delarna ur ett arkeologiakt Nterial, tex gravakick, 
religion, konst, tillverkningsteknik Ur av atörr• vlrde för 
fa1tatallande av etniak tillhörighet, Hn övriga delar, aoa 
kan ho for•er bestU■da av funktion, ■ateriol och kliaat 
(Hagen.1970:141 och AB Johanaen, ■untlig uppgift feb 1976). 

De fyndtyper •011 preaenteraa och diskuteras ar: De nordavenaka 
••tallrika offerplatserna ■ed före.al, de nordnoraka KJel.Jy
fynden fran •a•i•k jörn6lder, •a•t faata l6■ningar •• gravar, 
hUrdar, k6ta- och atalotoatningar. 

Resultatet av arbetet viaar att 110n endaat i fa fall byggt det 
samiska ursprunget p6 traditionsbundet material. Ett aatt att 
isolera aa■iaka lö■ningar fmn övriga bör vara de av Rikaontikva
rieö■betet och Nordiska ■uaeet nystartade intenaivunderaöknin
garno av begrHnaade ■indre oar6den, dur ■an p6 ett bittre alttt 

I 

Hn tidigare kan•• aa■•anhangen ■ellan olika kulturel•ent och 
andra faktorer so■ flyttningaleder, boplatser, topografi, betea
förh6llanden ■ •• 
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1 Ul..EONING 

· 1 • 1 Bakarund 

Enbart i ivensko Museer förvaras ca 15.000 förn61 IOII klaa

sata 16•0• aa■iaka (Cordell 197,:6). Av fasta lö■ningar hade 
fram till 1973 nHrmare 700 kultuntinnen p6 drygt 500 plataer 
blivit redoviaode soa tillhörande 10..a folkgrupp (Hallberg 
1974:20). 

En vHae.ntlig f r6go nör 11an studerar Norrland i förhistoria, 

Hr samernas invandring och utbredning l oar6det. För att be
handla den krövs att Man akoll kunna isolera det 18kert 
aa■iaka fr6n övriga lH•ningor. 

1. 

Uppfattningen 011 vad IOII Hr aa■iakt har variera\ genOM tiderna 
I 

och Hven bland nutida for,kare ar o•nig~•t•n i/fr6gan p6taglig. 
Man har genoa att anvanda olika ■etoder för att nalkaa probl•• 
•et, koa•it till akilda uppfattningar. S6lunda hart ex olika 
inventeringa■etoder brukat• i olika delar av oaddet,.v1lket 
lett till skevheter i totalbilden. Deaautoa har akilda teorier 
01t tidpunkten för aa■erna• invandring, lett till fr6gan huru
vida de M6ngo 1tenlrlder1boplataerna i Norrland tillhört •••rna 
eller •i• 

I detta arbete skall endast de förhiatoriako lö■ningarna be
handlas, som knappast g6r löngre tillbaka an till ca 1000 f kr 
och som dHr■ed har den nHr•aste a~~nytningen till hiatoriak tid.· 

1.2 Arbet•aterial 

Uppsatsen bygger till största delen endaat p6 litteraturatudier, 
men ttven givande dia.kuasioner 11ed sakkunnigt folk har bidragit 
till arbetets utföronde. Bland de■ kan nH■naa E Weaterlund vid 

Skellefte6 museu•, Inga-Maria Hulk, fil atud, U.e6 och AB 
Johanaen vid universitetet i Bergen. 



Oe före-61 1011 behandla• kOM•er till atörata del•n fr6n de 
metollriko offerplataerna i svenska lappaarken. Skid- och 
alödfynd hor pga sina tidiga dateringar uteslutit• ur upp
sat,en. Desao fynd ör ofta daterade till tider l6n9t före 

allo andra lHmningar av trolig •a•i•k hörkOMat, varför de Hr 

sv6ro ott sHtto in i detta sam■onhang, och etniak tillhörig
het knappast g6r att faatatölla. 

2. 

Fasta lH■ningor sow, .tas upp i arbetet Ur gravar, h8rdar, k6ta
och stolotomter. Dessut0111 redovisas kortfattat debatten O&I 

de metallrika offerplatserna, aa■iaka ursprung. 

1.3 Slfte 

Syftet med arbetet Hr att visa hur olika forakor• faatatallt 
so•i•k tillhörighet p6 artefakter och faata la■~ingar. Detta 
har bl a gjorts nted utg6ngapunkt fr6n vad A Haden (1970) och 
A 8 Johanaen (Muntlig information) anaer •• v~••ntligoat vid 
faatstöllande av etniak tillhörighet ur ett arkeologiakt 

material. Samtidigt ges en kortfattad inforMation oa d• 
Hldato aökra sa•iaka lU•ningarno i norra Fennoakandien. 

Under arbetets g6ng har för varje lö•ningatyp fyra uppgifter 
sökt löaoa: 
1. Göra en kort presentation av fyndtypen. 

2. Ange vad som betraktats 1011 typiakt aa•iakt i fynden. 
3. Ange de kriterier SOM skilda författare anvUnt ftsr att 

klassa fynden sås~• ao•iska. 
4. Söka vördera deaao kriterier. 
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2 tJFFERPLATSER 

Lapska offerplatser är kända inom praktiskt taget hela utbred

ningsomrödet f6r samer i Sverige,. Norge, Finland och Ryssland. 

Få av dem Hr sakkunnigt und~rsökta, och dateringar Hr sv~ra då 

de oftast onvHnts under längre tidsperioder, och fyndMGterialet 
är varierande. Många saknar helt artefakter och andra innehltller 
enbart fynd fr6n senare tider (1600-tal och framåt). 

Platserna hor ofta utsatts för plundring och de stratigrafiska 
förhållandena tlr dessutom ostlkro på grund av lagerskridningar, 
då samiska kultplatser ofta haft utsatta lHgen för sådan pl,

verkon. Mon hor i regel volt platser vid någon iögonfallande 

naturformotion, fjölltopp, bergras eller dylika platser. LHgen 

vid forsar, sjöar och på holmar förekommer också (Mankar 1957:23). 
I 
I 
I 

Offerplatserna koraktHriseros enligt Mankar av :stora högar av 
djurben och renhorn samt närvaron av aeitar (1957:53 ff). 

För Norges ·del Hr det Qvigstad (1926) som redogjort för de 
lapska kultplatserno 1 i Finland Itkonen (1946), några ryska har 
publicerats av Hallström (1921, 1922) och i Sverige finns aom

monstHllningar av bl o Manker (1957)och Hallström (1932). Allt
eftersom inventeringen av lappmarken fortsHtter 'Ytintas dock 
antalet offerplatser att kraftigt Bka. 

Stora offerfynd av det slog som framkommit i Nordsverige saknas . 

i de finsko och norska lappmorkerna~.(Leppöaho 1956:95 ff). 

i)~n enda sHkra lapska offerplatsen i Finland 'fi;:6n den Hldre 

perioden (medeltid och tidigare) ör ftön ön Ukonsaari i Enare 

träsk. Där tillvaratogs på 1870-talet ett daterbart fynd, en 

östeuropeisk örring med filigrandekor i silver. Fyndet gjordes 

i en grotta som Yor fylld av djurben och ov renhorn lagda i en 

halvkrets (Kivikoski 1964:285). 



I Norge finns veterligen endast en liknande offerplote, den 
fr8n Bordu s,rdal i Troms fylke alldeles vid den 1ven1ka 
grHnsen (Behandlas med de svenska fynden nedan). 

4-(; 

I detta arbete finns ej utrymme ott diskutera mer ijn en bråkdel 
av de offe.rplotser som framkommit i samernas uppah6llsområde. 

Hör har jag valt de elva offerplatser som Serning behandlar i 
sin avhandling (1956). 

2.1 Genomgång av offerelatsfyn~ens f,C!.remål 

I det följande kommer de upptagna elva offerplotsfynden att 

redovisas på följande stltt: 

1. Offerplats och fynd. 

7.. Vad anges såsom lapskt i fynden? , 
I 

Du det ej är möjligt att ta fram alla samiako fHrem61 ur 
I 

varje offerfynd, kan endast de fHrem&l som S~rning har mod-

to9it i sin sammanfattning, s6aom •a•iska behondlas (aid 95 

ff). De sifferbeteckningar .som anvHnds på föremålen Hr de 
som Serning använder. 

3. Vilken grund anvander författaren fHr att ange fyndet 
så som lapskt ? 

1. Pålnovuoddo, Bordu SJrdol, Troms fylke, Norge. 
Fynd: eneggat järnsvärd och mynt. 

Stenseitar, horn och ben fanns p6 platsen. 
/ 

?.. Inga föremål anges såsom lapska. 

1. Routasjoure, Jukkasjtfrvi sn, Lapplond. 

Fynd: Pilspetsar, mynt, sptlnnen, arm- och fingerringar, 

kedjor, hängprydnader, rembeslag, söljor mm. 
Seite, horn och ben fanns på plotsen. 
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2. Pilspetsar av jörn: 3:5, 4:13, 4:14, 4:18, 5:10, 5:11. 
Sp6trummehommare? av renhorn: 6:3. 

3. Pilspetsar bHr ho tillverka-ts av lapparna, d6 de tlr be
roende av dem fHr sitt. uppehHlle. Troliga pilapetaömnen ör 

funna bland offerplatafynden. Vissa typer förekommer enbart 
' inom lapska områden. Plan mittås pli epetsen Ur typiakt 

lapskt. 

6:3 - FHremål av ben (renhorn); har stor likhet med troll
trummehammare, men Hr enklare och mer primitiv Un hittilla 
könda dylika. 

1. Soivo, söder om Dundret, Gclllivare sn, Loppland. 
Fynd: Hästskoformiga spHnnen, armring, fingerring, kedjor, 
htlngprydnoder, pilspetsar mm. 

Seitor och horn fanns på platsen. 

2. Förem61 som anses tillverkade av samer förek0111■er, men 
behandlas ej hör, d6 de ej finns med i Serninga aa111110nfattnin9. 

1. Unna Saiva, 5 mil Hst om LakatrHak station, Göllivare an, 
Lappland. 

Fynd: Spannen (bl o hästskoformiga), ringamycken, kedje
. garnityr, hängprydnader, rembeslag, remftirdelare, aöljor, 

pHrlor, pilspetsar, silvermynt mm. 
Seitar, horn och ben fanns på platsen. 

2. 18:8 - BronsbleckhHnge (fyrfot9djur) 
19:1, 7 och 13 - Höngkors 
21:19 - HHnge i form ov knivslida 
22:17 - Treflikigt beslag av metallblec~ (brons) 
22:20 - Korsformigt beslag (ornerad) 
22:23 - Bronsfragment med h61 och nitar 
23:10 - Kvo~ratiskt beslag (gjuten rosettornerad reNprydnad) 

29:5 - Järnstav 
30:7 - Metallblecksfragment (brons,_ornerat) 
30:11 - Bronsblecksfrogment 



30:15 - Rronableckafrogment 

30:19 - Bronablecksfrogment 

3. 18:8 - Enkelt, stlkert lapskt 

,. 

19: 1 .- Bevarade gjutstsmmor, troligen lapsk kopia av ryskt 
eller lettlöndskt kors. 

19:7 - Gjutsömmar bevarade. Flera gjorda i aanaa form. 
19:13 - Enkla, troligen lokalt tillverkade. 
21:19 - Enklu, mBjligen lapsk tillverkning. 
22:17 - SHkerligen lokala liksom de flesta enkla bleckbea-

lagen. 
22:20 - _ .. _ 

22:23 - -"-
23: 10 - Förenklad kopia av andra beslag och möjligen av lokal 

tillverkning. 
29:5 - Lapsk grytgaffel eller offeratav. , 

I 
30:7 - Ornamenttypen (grankvistmöns~er) fi~n• p6 trolltrU1111e-

höngen. 

30: 11 - -"- (ringpuns} 

30:15 - motivering saknas 

30: 19 " - - -
1. Atjek6i~e, HorrtrHak vHat om Nattavoaro by, Gtlllivare an, 

Lapplond. 

Fynd: Några pilspetsar och hHngprydnader mm (Förk011na pil
spetsar samt orm- och fingerringar). 

Inga uppgifter om seitor eller horn och ben i Serninga 
arbete, dHremot finns det hoa Manker (1957:165 ff). 

2. Föremal som anses tillverkade av samer förekoner, ••n be
handlas ej hör, d6 de ej taa upp i Serninga aant1110nfattni"I• 

1. Vidjakuoika, ned~nför Vastenjaureluapen, Jokkmokk an, 
Loppland. 
Fynd: Tre pilspetsar, några nitar, benförem61 med ·•p6r av 
bearbetning. 

Seitar, horn och ben finns på platsen. 
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2. Förem61 som anses tillverkade av samer förekommer, ••n be-· 
handlas ej hör, då de ej tas upp i Sernings_ &allfflOnfattning. 

1. Skerfe, Saivalogunen i Ropadeltat, Jokkmokk an, Lappland.· 
Fynd: Pilspets, harpun, __ jHrnföremlal. 

Inga uppgifter om seitar eller horn och ben i Sernings 
arbete, dHremot nHmns horn och ben hos Manker (1957:175 ff). 

2. Inga fijrem61 anges såsom lapska. 

1. Seitaure, norr om Kuouka, Jokkmokk sn, Lappland. 
Fynd: Lerkörlsfragment, bronsblecksfrogment,· kvartsavalag 
och pärla. 

fn seite belagd med glimmer har funnits hör, uppgifter om 
horn och ben saknas hos Serning men finns hos Hankar 
( 1957: 184) • 

Serning menar att det kan vara fråga om en boplats pga 
fyndens koroktHr. 

2. Inga föremål anges såsom lapska. 

1. Gråtri:Jsk, vid tjHrnen Tjautjaure, Piteli landsfi:Srsa■ling, 

Norrbotten. 

Pynd: Spännen, ringsmycken, kedjegarnityr, hHngprydnader, 
pärlor, ramprydnader, silvermynt mm. 

Gudabilder i trä har funnits (nu i privat ögo}. 
Horn och ben saknas. 

2. 36:5 - HästskofQrmigt spHnne ffled upprullade öndar. 
37:11 - Hästskoformig~ spönne med ojömnt_trind bltge och liten 

plan ändskiva. 

38: 1 - Hästskoformigt sp~nne med djurhuvudfor11ade Hndar. 
38:4 - Hästskoformigt spänne •med upp6t avsmalnade konfor-

mode ändor. 

38:5 - Hästskoformigt sptlnne med flothamrade mot varandra 
riktade ändar. 

38:6 - Hästskoformigt spHnne. 



38:7 
38:21 

40: 1 

40:2 

- HH•takoformigt sptinne. 

- Enkelt ringapt1nne. 
- Nedre delen av kedjeh6llare. 
- Kedjehållare 

40:3 ~ Enkel triangulUr kedjeh6llore 
41:9 - Korta spiraler av metalltrad 
41:13 - Djurformigt hHnge (f6gelformigt). 
41:15 - Djurformigt hHnge (hundformigt). 
42:1 - Djurformigt hänge (huatfomigt). 
42:2 - Djurformigt htinge (htiatformigt). 
43:2 - Två ex hHngkors (ornerod med relieflinJer). 

,. 

43:10 - Höngkors (med ornering av rund knopp i k~racentru■). 
43:12 - -"- (ornerad med relieflinjer,. 
44: 1 - -"- (ornerad p6 btlgge aidor). 

44:7 - -"- (ornerad med koncentrioka ringar pc\ kora-
armarna och fyrkant i centrum). ! 

44: 15 - HHngkora ( tre sm6 plattor i varje kJr1ana11lut). 
44:16 - -"- (dubbla relieflinJer föll•r kor1et1 kontur). 
45:11 - Yxformigt hHngbleck (tand1tHmpelornering). 
45:12 - -"- (ornerad med bucklor, punkter 

och triangelformade 1tHmplar). 
45:16 - HHnge med tre triangulHra flikar vid nederkanten 

(buckla och cirkelatömplar). 
45:17 - HHnge med triangulört urtag vid nederkanten. 
46:9 - Långamalt hHnge (tenn, lint•ornering). 
46:10 - HHnge (tenn, oregelbunden form, tjockt och klu■plgt). 
46:16 - Enkelt hHngbleck 
46:17 - _ .. _ ,,, 

47:30 - Yxformigt hönge (enaidigt ornerad i relief). 
47:34 - Tre ex - 11

- · ( -"- ).-

48:4 - Fyra ex -"- ( -"- ). 
48:15 - Yxformigt hHnge (enaidigt ornerad i r•llef), 
48:28 - Tio ex runda höngen (enaidigt ornerade i relief). 
48 :35 - Fyra ex -''• ( •"• ) • 

49: 15 - Tvls ex -"- ( •"- ). 

50:9 - Tre ex kvadratiska hHngen (rutmönatarde relief). 
51:22 - Dubbelkonisk ptfrla. 
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51:]1 - Rund knopp eller htlngprydnad (genombruten Med 6tta 
· ekrar). 

52:4 - Tregrenad avgjutning av ingötkonaler'med fyrsidig· 

prydnad i en gren och rester av en prydnad i en 

annan gren. 

52:8 - Fyrsidig prydnad ·(tenn, genombruten). 

52:25 - Defekt, korsformigt beslag eller hHnge (kopparlik-
nande bleck). 

53:11 - Gjutet remHndebeslag (fragment, brons). 
54:l - Nålhus (bronsbleck sammanböjt till rör med öglor). 

54:13 - Bronsbleckfrogment (trapetsoid form, ornerod i 

J. 36:5 
37: 11 

38: 1 

38:4 

38:5 

38:6 

38:7 
38:21 

40: 1 

40:2 

40:3 

41 :9 

41:13 

tremolierstick). 

- Förmodligen helt tillfHllig form. 

- Tillföllig form. 
- Trolig kopia i tenn eller bly av ett 1bHttre utfört 

bronsspänne. i 
! 

- Enkelt arbete. Formerna verka-r till fttlliga. Mot-
svarigheter tycks saknas. 

- Tänkbart halvfabrikat. Enkla höstskofor•i~ apltnnen 

tros vara av lapsk tillverkning. 

- Enkelt. F ormerno verkar till fölliga. Motsvarigheter 
tycks saknas.· 

- Enkelt arbete. Motsvarigheter tycka aaknaa. 

- lnkelt. Dålig kvalitet. 
Enkelt. Liknande finns senare i samband med troll-

trummorna. 

Enkelt. Liknande finns senare i samband ■ed troll
trummorna. · - _.,_ 

- Tenntrådaspiralerna Hr med största· sannolikhet av 
inhemsk tillverkning. 

- Skiljer sig från Hvriga f6gelformiga hangen i. 
material och ornering. 

41:15 - Motsvarigheter saknas. 
42:1 - Skiljer sig i ganska hög grad fr6n hittills kanda 

djurformiga hHngen. 
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42:2 - Skiljer aig i ganska hög grad från hittilla kHnda 
djurformiga hHngen. 

43:2 - Enkla, tennhaltiga kors Hr troligen lapaka. Verkar 
skurna ur större föremål. 

43:10 - Flera av denna korstyp hor gjutsöamar bevarade. 
43: 12 .. _ .. _ 

44:1 .- Materialet tennhaltig metall g6r igen i andra hUngen 
som anses lapska. 

44:7 - Enkel kvalitet. Möjligen lokal tillverkning. 
44: 15 - Slarvigt .arbete. Tyder på lokal tillverkning. 

s 
44:16 - Materialet, tennhaltig metall, som i övriga hangen 

som anses lapska. 

45:11 - En stor del av brons- och tennhHngen av yxfona Ur 
lapska. 

45: 12 - -"-
av silverhHngen~ 45: 16 - tnkla kopior 

45:17 - Samma typ av I hHngen förekommer vid:lapaka trolltna•or. 
I 

46:9 - enkla kopior av östliga former. 1 

46:10 - -"-
46:16 - Uppgifter saknas. 

46:17 - Troligen tillskuren av tssterifr6n importerat bronakllrl. 
47:30 - Okända utanför offerplatserna. 
47:34 - _n_ 
48:4 - Material och kvalitet tyder på lapak tillverkning. 
48:15 - _ .. _ 

48:28 - Sannolikt kopior av vHsterlHndsko mynt. 
48:35 - _ .. _ 

49:15 - Tillhör en grupp varav många finna i flera iden-
tiska ex~mplar i samma#offerfynd. 

50:9 - Sannolikt gjuten av lapparna efter förebild. 
51:22 - Sällsynt form. 

51:31 - Liknar de runda hHngeno i fyndet. 

52:4 - Gjutkanolerna kvor. 
52:3 - Tillhör samma grupp som 52:4. 

52:25 - enkelt 

53:11 - Kan vara en inhemsk tillverkning med fiskformiga 
gjutna beslag,som förebild. 
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i,~. 

54:1 - Troligen inhemsk kopia av importerat oolhus. 
54:13 - Tillskuret ur större föremål. Ornamenten gltr igen 

på hängen från troll trummor. 

1. Vindelgransele, Lycksele sn, lappland. 

Fynd: Två fragment till ovolo spännbucklor, höstskoformigo 
spännen, m fl spHnnen, orm- och fingerringar, kedjehållare, 
höngprydnader, rembeslag, lås, nyckel, pil1pet1ar. 
Horn och ben fanns på platsen. 

2. Föremål som anses tillverkade av samer förekommer, men be

handlas ej hHr, då de ej tas upp i Sernings sammanfattning. 

1. Bösksjö, Vilhelmina sn, loppland. 

Fynd: ~fängkors, htlatskoformigt spcfnne, ringspttnne, p8rlor 
och mynt. 

Seiteliknande sten, horn och ben fann& på platsen. 
I 

2. Ingo föremål anges såsom lapska. 

2.2 j_nd~o fors~ores SKn eö offerelotsfxnden 

~ernings uppfattning att offerfynden tlr samiska företeelser 
hor kritiserats av flera andra forskare. Man har pekat p6 att 

metollför~mälen kon vara nedlagda av andra Hn samer, och att 
nedlöggningen ej behöver voro offer. Det kon påpekas att dessa 

tonkegöngar ej framkom ntlr Sernings avhandling recen••rades 

vid utgivningen 1956 (Kivikoski 1956:295 ff och LHppeaho 
1956:95 ff). 

Phebe Fjellström har i sin avhandling Lapskt silver, stHllt i 
tvivelsmål om de metallrika fyndplataerna verkligen Hr offer 
av samer. Hon pekar dels på att likheter saknas mellan det ov 

henne behandlade silverbestånd som samerna anvönt som atatua-
~ 

symboler och offerfynde~s metallsmycken, dels visar ho~ att 
uppgifter om metalloffer i större skala saknas i öldre skriftliga 
köllor. exempelvis prösterna Rheen, Groan och Tuderus anteck

ningar från 16- och 1700-talet nömner inget om offer ov mynt 

eller smycken hos samerna. 
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'.Jki ll nodon mflllon Sernings och F jellstriims material ör total, 

tr0ts att de i tid ligger precis efter varandra. Inte ett 

,~ndo av de av F jellstrcSm behandlade silverföre!l'ålen, finns 

med blond de medeltida offerfynden. Detta trots att många 

föremål, tex de hos samerna så vanliga m-maljorno, ör av 

rent medeltida karaktHr och ursprung. Dessa m-maljor liksom 

det övriga ~ilvermateriolet hon tar upp hor bevisligen inför
skaffats och burits av samer under nHrmare fem sekler. 

Silverföremålen, dryckeskärl, skedar och smycken, Hr alla 

bestöllningsarbeten från städernas guldsmeder, och en stor 

del av dem bör stHmplar som talar om vem guldsmeden var. 

Äldsta stHmplade föremal tir fr&n Bergen och dateras till 

1600-tol, yngsta tlr fr&n GHllivore, 1955. De ostHmplade före

målen anses äldst. Samerna har alltid krävt att f6 en beatöffld 

föremålstyp och ov materialet att dHma, Hr de alltid till-
/ 

verkade efter ålderdomliga metoder. ~ålunda ~ijrekommer aUllon 
pressade för001öl, utan mestadels hamrade med 1gjutna detaljer. 
~etta fijr att få en större lodvikt i silver och i och med det 
större värde. 

Hos samerna hor aldrig fibulan (spännet med hopknHppande nål) 

förekommit. Ord för det sakn~s· i somiskon. Man har ej anvönt 
nålar i dräkten för att fästa spHnnen eller smycken. Dessa hor 

i stället sytts fast, och de spänneformer som förekom•it Hr 
krokar (som häktades ihop) och söljor. Blond offerplatafynden 

saknas helt häktspännen, döremot förekommer fibulan i flera 

exemplar. Övriga för samerna frHmmonde smycken so,n återfinns 

i of f erfynden är ovala spctnnbuckf'or, ormri_ngor, kedjor med 

kedjegornityr, örringar och metallknappar, som onvHnts ftir att 
knäppa samman plagg med •. F jellström stöder ,sig har på Hldre 

skriftliga källor. 

~åde Hallström och Serning menar att de i offerplatserna ned

loqdo smyckena hor nyttj~ts av samerna före nedltlggningen, varför 

föremålen ej förvärvats enbart för att offras. 06 aa■iskan saknar 
ord för dessa smyckeformer, och då fibula smycken är sv6ra att 
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kombinera med ~amekvinnant skinnmuddor i kolten, tror inte 

fjollström att smyckena ko., hn burits ?ch nedlagts av samer. 

Smyckena stömmer dessutom anmHrkningsvHrt völ överens med 

d~n karelska jtlrn6lderskvin~Qns smyckefloro och passar till 

h~nnes d~Hktskick. Hon för~slör i stället kvijnerno (vöst

finskt handelsfolk med stora hondelskontokter i Nordakandina

vien) som bHrare av offerfyndens smyckeformer. Fynden•OV våg 

och vikter i Unna Saivo-fyndet, liksom mynten från flera av 

~lotserno stöder hennes antogonde att vtlstfinnar utnyttjat 

fyndplatserna i samband med hondel. Att ltlgeno för platserna 

cjr typiska för samiska kul tplot.sar (se sid 3 ) hindrar ej att 

handelsmijn volt ut just dessa, d~ de varit lHtta att hitta 

tillbaka till och d& samerna, hondelspartnern, brukade uppe

h~llo sig dör. Offerplatsernas stratigrofi är som nHmts besvHr

Jig p g o ras och dyl. Detta medför att man ej sökert kan 

avgöra om ~etallfynden är nedlugda i samband ~ed hornen och 

h,-man eller om de lir di tkomno vid skilda ti11 1föllen. 

Fjollström tar Hven u~p en annon omstHndighet som skulle kunna 

förklara Je metallriko fynden. I de öldra kHllskrifter, hon 

anv~nt finns ofta om1alat att samerna grttvde ned sina silver

rikedomar i jorden. Uetto skedde gHrna i nä~heten ov en offer

plats och de metallriko fynden skulle is& fall enligt Fjellström, 

i $U:lllet för offer eller hondelsdepåer kunna voro skottfynd, 

som nedlades ftir att senare h~mtas (1962:243 ff). Oenno sista 

möjlighet stijds Hven av religionshistoriker som H Mebius 

(1968:kop 2) och L 3iickmon (1975:44 ff). ij heller n6gon av dem 

har i rildre skri ftliya källor funnit uppgifter om annat Hn _,, 

h~rn- och benoffer hos samerna. 

!~rik von Rosen pekade redan 1916 p8 det faktum ett de metollriko 
offerplotsfynden Gr6trtlsk, 2outosjaure och Unna Soivo ligger vid 

uråldriga hondelsviigor. Metall föremålen skulle dörför, enligt 

honom kunna vara nedlagda -c,v ö~teri frön kommande hondelsmön, 

"som v~lot med offerg&vor stijllo sig vtll med traktens gudomlig

heter och andeväsen" (1916:33). Liknande företeelser har enligt 

honom fijrekommit i Sydamerika dttr frHmmande handelsmön offrat 
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~t indiansko lokolgudomlighet~r (1916:32 ff) • 

., t ,..ommen ar.· i. offerelatserna 

Av Sernings elva behandlade-offerplatser ör det endast sju 

st~cken, som hor uppgifter om att ben och orn förekommit i 
fyndlogren. Atjeköive, Skerfe, Seitaure och Gråtrösk saknar 
hör uppgifter om detta. Hos Manker finns dock uppgifter om 

ott de tre förstnämnda platserna haft horn och ben (1957: 

14. 

165 ff, 175 ff, 184). Det rir endast Gråtrtfsk, som saknar dessa 

för offerplatserna so typiska attribut • 

5eitour9, som förutom horn och ben öven hor uppgifter 01ft en 

s,~i te, ".ir den enda plats som Serning i f rågasHtter vara 

en offerplats. Hon pekar på fyndens karaktHr, nHr hon föreal6r 
. fyndet som en boplats, eller möjlige~ en offerplats betydligt 
Hldre Hn de övriga fynden (1956:92). / 

Ntlr Serning betraktar Gröträskfyndet som ~n samisk offerplats 
stöder hon sig helt på Hollström. Han hHnvisar till tjHrnen 

Tjautjouras andra lapska namn som ör Soivo (ungeför helig sjö), 
till förekomsten av skurna köppor (troligen gudabilder),till 
fyndens karaktär (liknar de övriga offerfyndens) och en 

enstaka öldra skriftlig uppgift om "Storjunkare" (seite) vid 
Gröträsk (1956:14). 

På språkliga grunder har man även i Finland velat förklara metall

rika fynd som offerP,lotser. Hör kcn nömnas.korst6gstida fynd 
från Puutteenkylä och TovajHrvi i Kuusomo, liksom l.fven ett 

fHrko■■et fynd från Termusvoara i Kemijärvi. Fynden, som Hr 

ov varierande storlek, består av mynt och/eller smycken, samtliga 

daterade till tiden mellan 1050 och 1150. PuutteenkylH ligger 

vid sjtin Pyhöjärvi (=Helig sjön). Tavajärvifyndeta lokal bör 

namnet Ukonlahti och ligger vid fjHllet Ukonvooro (Ukko Hr den 

finska himmelsguden). Det f~rkomna Termusvoarofyndet har 

förknippats med en kultplats åt den lapska åskguden Tiermes. 

Då renhorn e•ellertid saknas i fynden hor man dock i Finland 
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tolkat dosso sösom $kattel' n~dlagdo av köpmHn fr6n aöder. P6 
detta tyd~r ocks& förekomsten av v6g och vikter fr~n ett 

liknande fynd i Aotservoinen i Salla (Jtlmför Unna Soiva fyndet). 

Att handeln mellan samer och karelare var stor under korat6gatid 
omtalas i ·både arkeologiska och skriftliga kHllor. Manga 

' 
forskare. hor ttven menat att de smycketyper, som förekoMer i· 

t ox TovojHrviskatten, är tillverkade speciellt för handeln 
med samerna. Som centrum för denna tillverkning har s6völ 

Karelen som Novogoro~ ni:tmnts (Kivikoaki 1964·;280 ff). Inte heller 
Serning utesluter inte att en del av föremålen i de avenaka 
of f erfy.nden tlr tillverkade i östliga områden (Nordvttatryaaland, 
dstboltikum, Finland) speciellt för pölshondeln med samerna. 
Även Sveriges d6tido handelscentra Birka, Sigtuna och Gotland 
föreslås som möjliga tillverkningsorter för dessa fHrem61 
(Serning 1956:67, 102). 

i 
2.• Kommentar; Förem6len i off~!elatsern~ ! 

De flesta av de upptagna offerplatserna Hr undersökta av 
G Hollström under 1900-talets första hHlft. Dateringen av 
föremålen tlr svår, men det mesta g&r att tidsbeatUmmo till 
1000 och 1100-tal. Äldst anses P6lnovuoddosvtlrdet (700-tal) 
och såsom yngst rHknas GråtrHskfyndets spHnnen, hHngkors och 

paljetter (12- 1300-tal). De förem&l som anses som samiska Hr 
mest svårdoterade, då de bevisligen förekoallitin i sen tid. 
txempel på det tlr de enkla tennhängblecken (Serning 1956). 

Serning saknar i sin framställning egna kriterier, som visor 
att det verkligen är samer som burit och nedlagt metallföre
målon. Hon httnvisar enbart till Hldre uttalanden av Hallatröm 
(1932) och Monker (1946). Da8sa s_töder sig på sentida muntliga 

troditionsuppgifter mestadels från de södra lappmarkerna och 

p& Hldre skriftliga uppgifter, nijr de omtalar att offer ~v 

ronhorn, djurben, fisk och mynt hHr ihop med den somiska kul
turen. Äldre uppgifter om att horn- och benoffer nedlagts 

tillsammans med större Mynt- eller smyckesomlingar saknas 

dock {Fjellström 1962:245). 
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Smyckemoterialet i de genongöngno offerplatserna Hr mestadels 
ov östlig stilkorakttlr. Huvudparten tycks hctrröro frun vöst-

f inskt-inlandsfinskt-kore.lskt ornröde. Vissa metallföremål har 
dock sina närmaste motsvorigh'lter på nordvästeuropeiskt område. 

f~är det gäller de co 3.000 genomborrade mynten i fynden, kan 

man se att det är tyska, engelska, friesisko och norska som 

finns frön löOO-talet. Frön 1100-tolet och framåt dominerar 
de norska mynten (Serning 1956:95 ff). Bland de förecnål som 
anses s8som samiska dominerar de enkla hHngblecken, men hUr 
för,~kommer r.lven spcinnen (mestadels hcistskoformiga), benftsremltl, 
järnpilspetsar samt diverso avgjutningar av ingötkanaler från 
tennförem&lstillverkning mm. 

i)•~ kriterier som använts för ott fastställa htlngblecken a6som 

somisko Hr enkelhet i utförande och misstankar om att före-

målen är kopior ov importbleck eller hängen av "Hdlare,. metal-· 

ler. Många av hctngena hor gjutits i såmmo form ioch har ofta 
bevarande gjutsijmmar. De yx~ och trapetsformiga liksom de 

nedtill kluvna hängena liknar de som förekommer på trolltru1U1or 

från senare tider. HHngena anses ha haft en skrammelfunktion 
på trummorna. Även viss ornamentik, som gronkvi'stmönster och 
ringpunsavtryck går igen p6 hängen fr6n troll trummor. De djur

formigo hHngena (hHst, hund och fågelformiga förekommer) anses 
somisko,efters011 motsvarigheter från icke samiska områden saknas. 
~undo hHngen klassas till samiska arbeten pga enkelhet i 
utförande och av att de verkar vara kopior av vHsterlHndaka 
mynt. Av hcingkorsan hor en del gjuts<Smmar bevarade, deaautom 
är en gjutform i täl j_sten för höngkors funnen inom samernas • 

uppehållsområde i Nordnorge. Huruvida den anvHnts av en aamiak 
eller en norsk hantverkare g6r dock ej att avgöra. För övriga 
metollsmyckefo11rter onvöndes liknande kriterier för att faat

stöllo samisk tillhörighet. Det tennmaterial, som förekOllftler i 
ovg jutningar av ingötskonoler anses ha anvttnt_s av samerna. 
Därför har alla föremål i samma tennhaltiga material klassats 
såsom samiska (1956:17-94). 

uå Serning menar att samerna känt till tenngjutning vid tiden 
för offernedläggningorno, stöder hon sig på att tennrester 
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fr&n tillverkning {gjuthuvvden, avgjutningar ov ingötkanoler, 
~lyckan ov smält stolnot tenn och ett gjutmontelliknande 

föremål) finns med bland fynden. Hon nömner Hven fyndet av 
en gjutform i tHljsten, från okHnd plats i Nordnorge i detta 
sammanhang. Enligt en muntlig uppgift från fil. 1tudingo Maria 
Mvlk, som ingående studerat en del av Gråtröskfyndets tenn
hHngen ur tillverkningsteknisk synvinkel, finns spår av att : 

hängena är gjutna i trijgjotformor. Hon har vid genomgl,ng av 

de yx- och trapetsformade htlngena, förvarade vid SHM, funnit 
avtryck ov trtl&dring i ett antal av de 

nHmndo _htlngenas ytskikt. 

l\tt avtryck från trcifibrer förekommer behöver inte tolkas aom 

ett bevis på att trHgjutformar använts. Exempelvis kan för
modellen ho varit i trtl och avtrycken sålunda vara överförda 

till htlnget via gjutformen om d~n best6tt av lera (Oldeberg 
1943:155). 

Nils Keyland som bl obehandlat gjutning av böltsmycken hoa 
samerna nämner inget om att trHgjutformar brukats. DHre■ot 

har hornformar ftlstad& vid t~Hstycken med genomg6ende gjut

hål använts ännu i våra dagar. Tekniskt gc!ar gjutningen till 

så att mon häller flytande tenn genom ett i trHstycket UPP
borrat hål, som leder ned till den underliggande hornformen. 
De sammanliggande ytorna på trH respektive hor.,..tyckena Hr 

plana, för att de skall kunna ftlstas tHtt vid varandra 
{1922:165 ff). 

Gjutning med hornformor kan gå 16ngt tillbaka i _tiden, då 

materialet fanns p6 platsen och tekniken att karva i ben 

bevisligen tlr ålderdomligs Koylond nHmner att Rheen i ain 
berättelse från 1600-talet skriver-att lapparna anvHnt formar 

ov ben för sin tennsmyckegjvtning (1922:151)e 

Att samerna Hven onvHnt formar av sten, tex skiffer eller 
täljsten, för böltprydnadsgjutning visor bl o fynä från 
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Utsjok.i i finska lappmorken (1922:168). 

f.o 200 pilspetsar ov jtlrn förekommer i fynden. Gjeaaing anser 

samtliga som samiska arbeten, gjorda med östeuropeisk-asiatiska 
0ch nordisko spetsar som förebild (1935:19). Serning anser 
de spetstyper som i stort sott endast förekomma inom det 

samiska området som inhemska. Detta gHller framför allt de med 
~l~n mitt8s. De finns dock Hven en s~don fr&n Birka och 

några frön Vivallen i Härjedalen. ~tt de samiska spetsarna 

skulle fo en plan mfttås anser Serning 0 bero på, att det Hr 

SP.t.ydli_gt enklare att hamra ut en egg pli detta stttt, Hn ott 

ijstodkomrna ett blod som sluttar jämt upp mot. en mittås" 
( 1 9 '.) ) : , Vi ) • 

·_;erning dr alltså av den uppfattningen att jHrnsmide förekommit 

hos samerna on.der tiden för offernedlHggningai:na. Som stöd ft,r 
d<'t anger hon samernas beroende av jaktredskop för sitt livs
uppehöllo liksom även förekomsten ov troliga pilspetsömnen 
och ott par järnfragment, som kunna tolkas som holkar till 
myrjclrnstockor (1956:85 ff). På muntlig förfrågan till 
..:. .Jasterlund vid Skellefteå museum erhöll jag dock svaret att 
några som helst tecken på järnsmide hos samerna saknas helt 
~ven från senare tider. 

Att använda enkelhet i tillverkning, som ett kriterium p6 

samiskt arbete förefaller inte rimligt, då förklaringar till 
denna enkelhet saknas. Genom att i stHllet gå in pla varje 

föremdlstyp, studera denna och söka tolka tillverkningaaHttet · 
·" . 

utifrån de gi vno förutsättn_ingarna i tid och rum, bör man 

kunna nå litngre. 

Att använda föremåls tillverkningsteknik vid identifiering 
av etniska grupper ur arkeologiskt material, Hr enligt 

An Johansen en säkrare metod tln att använda föremålen sjHlva. 
Vid ett samtal med Johansen, i februari 1976, påpekade hon 
f6rdelarno: Det finns oHndligt m&nga sHtt att tillverka ett 

visst föremål på. Tillverkningstekniken bör vara mer tradi-
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tionsbunden än fHreMålen, då mon ej bedriver handel ■ed teknik 
på sådant sött mon gör med de färdiga produkterna. Dess-
utom menar han att tekniken ttr något som mon lär in som 

barn, för att sedan behålla livet igenom •. 

När det göller de enkla hä.ngblecken kan möjligen denna teori 

användas. 0rnamentiken såväl som formen på dessa går igen· 

på trolltrummefynd fr6n långt senare tider. Det vore dar-
för i•ntressant om gjutning i trHform, eller i hornform ■ed 

"lock 0 av trä, kan_påvisas i det samiska fyndmoterialet. 

Detta skulle då kunna anses som typiskt samiskt då liknande 
tekniker, frön andra områden än de samiska, Hr okönda (ae 
tex Oldeberg 1942, 1943). 

Anders Hagen menar att endast speciella delar av ett arkeo
logiskt material har betydelse för identifikation av etniaka 
enheter. Vapen, hus, redskap och dyl kan ha former som Hr · 

bestämda av funktion, material och klimat. Viktigare Hr drag 
som reflekterar en bestHmd intellektuell och traditions
bunden hållning, tex religion, grovskicfc, konst, formgivning, 
keramik, klHder och liknande {1970:141). 

Det kan vara intressant att hör tHnka på FjellstrÖllla syn på 

off~rfynden. Hennes arbessHtt g6r till stor del ut pli att 
sätta in fynden i senare tiders samers religiösa, formmHaaiga 
och funktio~ello sammanhang. Sålunda pekar hon på att större 
metalloffer saknas i kHnd samisk religiös tradition, att 
föremålsformerno Hr olika de sökert samiska hon behandlat 
och att många smyc~en och spijnne-n ej glttt att onvHnda till 
samernas dräkter (1962:143 ff). 

' 

Serning anvtlndar också religionen och formgivningen nHr hon 

klossar förem61 s&som samiska. Hon tar öven upp tillverknings
tekniken (på pilspetsarna), men även hör ör det enkelheten 

i sig, som får henne att tolka fynden som samiska. 
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3 KJt:."LM0YKUL TIJREN 

3.1 5amisk jtlrnölder 

I det tredje århundradet e kr börjar jHrnfHrem&l brukas i 
Finnmork och Nord-Troms. MHjligen skedde det samtidigt med att 
tomrendriften uppstod. Denna samiska jHrnålder indelas i tre· 

perioder och varor fram till 1500-talet. Indelningen i perio
der boseror sig på påverkan från Finland och Ryasland. 
(Simonsen 1970:11). ·Påverkan vHsterifr6n tycks ha spelat 

mindre roll, då sttkra norska gravar ej förekomaer i Finn11ark 
förrtln.under sen vikingatid (Sjövold 1974:341)~ 

Ftirsto perioden, Kjelmpykulturen (ca 300 - 800 e kr) uppkallad 
efter boplatsfyndet på varangerfjordens sydsida. KHnneteck
nande Hr de ofta ornerade horn och benfBrem6len, anvHndandet 

I 

av jHrn, och en ny ornamentik p~ asbestkeramiken. Gravarna Hr 
I 

markerade av sm6 runda fHrsHrikningar i mork~tan, möjligen 
orsakade av hopsjunkna t~Hkistor. Ofto ligger gravarna på 

boplatser mellan hvsgrunderno. Detta grovskick verkar fort
sHtto genom hela den hedniska tiden. 

Den andra perioden kallas varongerg(ovornas tid (800 - 1100 
e kr). Förutom boplatsfynd vid Vada, och Vord,, finna en •Ungd 
grovfynd omkring det inre av Vorangerfjorden. Gravarna ~r nu 

mestadels manslongo stenkistor, innehållande obr!ndo skelett 
och ofta metallsmycken av finskt eller ryskt fabrikat (Si■onaen 

1962:17). 

Senhednisk tid {1100 - 1500 e kr), som den tredje perioden 

kollos, karaktäriseras i grovskick ov klippgrovor samt av de 

i Pasvikdolen och p& Finnmarksvidd~ förekommande roder av 

brandgravar. Den d~de Hr här brönd i sjHlvo gravrummet som 
sedan tdcktes ovett.mindre rtise. Gravarna ligger i rader och 

vorje grov går tvärsemot dessa. Huruvida grovtypen Ur. samisk 

med inflytande frön Finland-Koralen, eller om den är tecken 

p8 finsk inflyttnin3 under denna tid, vet mon ej. Man likhetei 
med senor~ skoltsamiskt grovskick finns (Simonsen 1970:25). 
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·,~t Hr ~ven und~r Jenno period som somesamhHllet uppdelas i 
en rentlgonde grupp fj~llsomer och en underklass av sjösamer 
som försörjde sig på småbruk och fiske (Simonsen 1962:17). 

3.2 Kjelm~yflnden 

!~jelm~y ·är en co två gånger fyra km stor ö vid Bökfjordens 

utlopp po vorongerfjordens södra sida. Mon vet att fiskare, 
sjöfarare och samer sedan gammalt uppehållit sig på ön. 
0 Solberg har publicerat det material, som framkommit p6 ön 

mellan ören 1861 och 1908. Men Hven senare har Solberg grHvt 
pö samma platser vid flera tillfällen, och även Odner har 

qr0vt pa öns boplatser 1960 (Simonsen 1963:240). 

aoplotserna Hr Mestersanden, som ligger på öns vlist_aida och 

~akhullet i det nordöstra hörnot av ön. voteringen av Solberg 

pekar pö vikingatid. På fyndplatserna har fr,mkommit ett rikt 
benmateriol av fisk, fågel, böver, aHl, val, valross, hund 
(möjligen lopphund), ren somt musselskal i stora mHngder. 
Föremålen som tillvaratagits Hr mestadels tillverkade av ren
horn och ben, men Hven asbets- och musselskalsblandod keramik 
och mindre mängder förem61 av sten och metall förekommer. 
9oplatsernas belligenhet, liksom förem6len tyder på att fiske 
varit viktigt för mHnniskorno hör. Man kon hHr nHmna föremål 
som fiskkrokor, harpuner, fiskpilor och nHtsHnken. Att Uven 
andra ntlringar och sysslor förekommit tyder pilapetsar, knivar, 
sylar, spinn och vHvredskap, skedar, kammar, garvhyvlar och 

knackstenar på. HHrtill kan till~ggas att en hel del förem61 
ej går att bestHmma anvHndning för, då formerna ej har likheter 
i andra områden (Solberg 1909:1 - 72). 

Mestersanden och Mokhullet tycks av~enmoterialet ott döma, 
~ndost ha besHkts vår, sommar och höst. Inget i fynden kon tyda 
~å regelrätt renskötsel. På renjakt dHremot tyder enligt 
Solberg de många fångstgropar, som finns i Bns grannskap p6 

fastlandet (1909:73 ff). 
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Jdrnsmide verkar ha förekommit dö en del järnföremål lir skaf
tode med horn, som har den typiska Kjelm~yornomentiken pl, s_ig. 

i~ven ~tt troligt gjutformsfrogment i Uil jsten Hr funnea:- pö ön. 

Detta har likheter med ett por andra formfragment som funnits 
ca två mil därifrån. Någon·dotering går ej att göra på dessa, 

men fynden.anses dock samtida. Bronsföremål saknas på Kjelm,y, 
men förekommer i gravar fran andra håll i varongeromr6det. 
Dessa föremål har legat tillsammans med hornf~remål av Kjel~y
typ, men alla verkar vara av import (Solberg 1909:80 ff)·. 

Hur visor då Solberg att Kjelmpy har utnyttjats av juat samer 
under denna tid? För det första bygger han det på ornamen

tiken som förekommer på keramik och ben- och hornföremål. För 

det andra tor hon upp fHrekomsten av vissa tecken, som han 

tolkat som bomHrken. 

I 

Ornamentiken, som denna tid verkar finna·s en~rt i varanger-

områdat, best6r av geometriska flHtverksmönster, zig-zag 

linjer och linjer som följer förem6len i:lHngdriktningen. 

Dessa linjer har ofta böjdo Hndar och kan tlven ho punkter 

på eller vid sidorna av sig. StjHrn- och korsformer finns 

ttven med i ornamentiken. Solberg menar att dessa ornaments

former ar tidiga föregångare till de numera förekmmonde for
merna. Han tänker sig en utveckling av KjelmJyornamentiken på 

så sött att de olika elementen har kombinerats med varandra, 
s6 att ~n ornamentstyp liknande den som finns .idag, kan ha 
uppstått (1909:77 ff). 

r~omärkeno förekommer huvudsakligen på pilspetsar. Detta tyder , 

Solherg som ett tecken på att en sedvanerött, som bestått av 

gemensom jakt förekommit. Detta har enlig·t honom också före

kommit hos sHljogan~a varangersamer på 1600-talet och sHkert 
hos ryska samer från Pasvikområdet så sent som i slutet av 

förra århundradet. Skoltsamer använder önnu idag tecken av 

olika slog på sina tillhörigheter, medan Finnmorkssamer numera 

använder sina initialer fö~ att utmärka sin egendom. Detta kon 

dock vara en utveckling från ett icke alfabetiskt sätt att visa 
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vnm som nr ögon~ till något. Pa den ryska sidan om grtsnsen har 

skol tsomer.no de si sto århundradena använt ett. system med bo

mnrken för sina trttföremål. Vanligtvis bevaras mHrket inom 

familjen, barnen övertar förHldrarnos mörke med enkla tillHgg 

~ller borttagningar ov streck och linjer. Solberg menar att 

dessa bomärken består av samma element, som de som återfinnes 

i i\Jelpymoterialet. Även om kompositionen är enkel i bögge 

follen (raka streck och vinklar) finns det detaljer som pekar 

ro släktskap. fn jämförelse rned samojediska tecken visar 

större olikheter. 

P~ grundval av dessa jHmförelser menar Solberg att en förbin-
1.hlse mellan K jelmpys dåtida inn~vönore och nutida skol tsamer 

r:i r u ppP, n bar ( 1909: 81 f f) . 

3.3 Andra forskare~ syn på Kjelm,6yfynden 

Huruvida d~ av Solberg behandlade fynden Hr samiska eller ej, 

har ej tagits upp till diskussion ov and~o forskare. Hagen 

skiiv~r att norsko drog saknas i kulturformen, men att före
mc.Hsformer liknande de från Kjelm,6y finns längre söderut i 

tJor3~?. Hon pekar på att de geometri sko mönstren, liksom de ofta 

Hir'3kommondc utskurna d jurhuvudana på föremål även finns från 

t ei Skjong, Ålesund och Hven Hsterut lHngs kolakusten. Ålesunda
fyndet daterar sig till yngre romersk jHrnalder - tidig folk
v~ndringstid. Hagen fortsHtter med att framhålla att att lik
nande livsmönster och utstyrsel på flera olika platser, inte 

behöwJr betyda att det rör sig om .. samma fo~kgrupp, som varit på' 

de skilda stNllena, Hven om det oftast tolkats s6 att det Hr 

en samisk befolkning som vistats i området (1967:188 ff). 

Vod dateringen betrUffar, sa har den förskjutits bak6t i tid, 
från den av Solberg föreslagna vikingatid (1909:124), till 

Gjessings, numera allmänt gällande, 3 - 400-tal för det äldsta 

skiktet (1935:23). Solberg hade gravarna från Nord-

vara~9er som ut~ingspunkt vid dateringen~ Dessa gravar inne

h~ller dels saker ov Kjelm,ykor~kttlr, dels vikingatida import

soker med östliga dro8• Då dessa benföremål och de importerade 
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ft-,r,,miH'!n aldrig dr funna tillsammans, bygger dateringfitn @nbort 

P'J ~Mvskickot (Gjoasing l<J~J5: 17 ff). Gjessing bygger sin date

ri nu r>Ö fynd med K jelmpyl iknonde fHremål funna tillsammans med 

nndra importsaker som ej går att påvisa vara öldre Hn romartid. 
'fon gör här jiimförelser med bl o fynd från Rein.6ya (Bolshe 

f.lani Ostrov) på Kolaholvön. Även ett par krukskHrvor i textil
keramik från Kjelmpy pekar bakåt i tid enligt Gjessing (1935: 

26 ff). Likheterna mellan dessa båda platser har Hven p6viaota 
av Simonsen (1973:176). Simonsen fortsHtter med att peka på 

att den ryska gravplatsen, liksom den från Mortenanes p6 voran

gerfjordens norra strand, hor relativt djupt nedgrHvda gravar. 

Detta tillsammans med avsaknaden av husgrunder på Kjelm'y och 

djurbenmoteriolet·tyder på att ön utnyttjats endast sommartid. 
För3 ~~ jelm~ykul turens tid tycks området kring vorangerf jorden· 

ha utnyttjats enbart vintertid. På detta tyder bl a benmaterial 

ov djur som enbart vistas hHr denna årstid, liksom Hven hus

lämningar av en mer vinterbetonad typ och de små atenröseför-
, 

sedda gravar, dör liket legat direkt på markyt'an p g o markens 

tjöle. 3imonsen menar att en tlndring i nrscykeln måste ha Hgt 

rum vid denna tid. Hon menar vidare att denna Hndring kan vara 

e 4:t resultat av att tamrendri f t införts. Man hor alltså p6 

~ jelm~y bör jot föl ja renens vandringar året om, mot ti.digare 

enbart ha mött renen v6r och höst fHr att jaga den. Om ta•ren
drift införts österifrån denna tid borde Hven andra nya kul
turdrag ha följt med. Så Hr också fallet menar Simonaen. Hon 

pekar här p8 den nya benornamentiken, nya fiskkrokor och att 
man börjat blanda djurhår, i stöllet för osbets, i kera■iken

(8olshe Oleni Ostrov). Alla dessa nya drog verkar komma öster
ifrån. En annan nyhe~ clr bruket ov-"'iHrn i redskapstillverknin

gen. Även detta kan vara nyheter österifrån, men förutom Ryss
land och Finland kan det även ha varit Skandinavien som bruket 
ov jijrn spridits ifrån. Djurhår utblandad i keramiken 6r ett 

drog, som hör hemma i tomrendriftens ursprungsomr&de, nHmligen 
Central-Sibirien. Allt.detta, menar Simonsen, tyder på att 

Kjelm~ykulturens uppb~rore varit jögaro och fiskare ~ed tom

rcn<lri ft som stödntJring. Historiska källor (bl a ryska ~ch 

kinesiska) visar ott d~t genom de folkomflyttningar, som skett 

mot norr och vaster tlr mycket rimligt att dessa nya kulturdrag 

nått Vorongerområdet i det första århundradet e kr (_)973:174-182). 

/ 
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r.;os5ing tr~r likaom Solberg att jtlrnsmide förekommit hoa 
Kjelm~ys dåtida befolkning. Det jtltn som finns i fynden beat6r 
av knivblad, skoningor till några fiskkrokar och en harpun. 

J8 pilspetar, ljuster, horpunar, mejslor, skinnskropor och 

f,jcJlvo fiskkrokorna Hr tillverkade av ben eller horn möate 

cmellert{d jHrnsmidet endast ha utnyttjats i liten skala. 

Detta tyder Gjessing som att smederna hör arbetat med impor

terat römoterial. Då myrmolmssmHl tning är en så enkel procea1, 

skulle sHkert en inhemsk jtlrnproduktion ha betytt en större 

användning av jlirne-t i redskaps till verkningen (1935: 18). Vari
f r~in Kjelm,Sys innevånare fått jtirnet Hr ovisst enligt Gjassing, 

men det lapska ordet för jHrn tlr ett skandinaviskt l6neord 
(1935:71). 

3 • .t !<_ommentar; Kjelrnpyfynden 

Solberg bygger på ornamentiken och förekomsten av bomörken nör 

hon klassar l(jelm,:{yfynden som samiska. Ornam~ntikena ti:tnkta 

utveckling genom tiderna skulle enligt honom ge ett resultat, 

liknande den ornomentsform som samerna idag anvHnder. Bomörkena 
frön Kjelm/,y innehåller samma element, som de som skoltaamerno 

haft i sina murken desenaste århundradena. f>essutom tyder mHrk

ning av pilspetsar på att gemensam jakt förekommit under &an,isk 
jHrn6lder. Uenno sedvanerHtt fanns bl a hos ryska aamer i 
Po~vikområdat för mindre ön hundra år sedan {1909:77 ff). 

Simonsen lHgger till att en förHndring i 6rscykeln hos de i 
omrudet boende, Hat rum vid tiden för Kjelm.6ykul turen._ Han för!;t

slär introduktionen av tornrendri'tt som orsak. Dörtill ltlgger 

hon uppdykandet ov andra östliga kulturdran som benornamentiken, 
nya fiskkrokstyper och skicket att blonda djurhår i_keramiken. 
Ävan broket ov jttrn tlr en nyhet i området, ~om kan vara östlig 
( 1973: 174). 

,\v dessa kulturdrag Hr det ornomentiken, bom6rkeno, förekOfll&ten 
av gemensam jakt och tomrendriften som gått att spåra hoa samer 

i senare tider. 
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N~r <lat gHller ornamontikcn, uppger aldrig ~olberg vilka nutida 

~Qmer, som skall öga en ornamentik liknande Kjelmpys. Utgår mon 

fr&n att det Hr de vdstligt boende skoltsomernri (ha~ jHmför • 

hom~rkeno och sedvonerätten om gemensam jakt med dem), borde 
den nutida ornamentiken vara av nordsamisk stil. Denna stil med 

sina hjärtmotiv, skrafferade böjda linjer, kors. inskrivna i 
cirklar och 'öglekors verkar dock stå i dålig överensstc:Smmelse 

med Kjelmpyornamentikens mestadels :raka och zig-zag formade 

ristningar. Phebe Fjellström anser dessutom att den nordsamiska 

ornamentiken kom in österifrån i samband med att karelska -

och offerfyndens östliga föremål kom in i området på 1000 -

17-00-tolet (1952:65). Kjelrn,Syornomentiken stHmmer då till for

men battre överens med den syd-och centralsa•iaka dekoratione
stilan. Den är strängt geometrisk och btir ofta zig-zag-· och 
fJ.Htmönster. Det som skiljer är väl främst att den Hven brukar 

voro yttöckande. Emellertid verkar även denna ornamentsstil 
f 

stömmo dåligt in i sammanhanget, då Fjellström1datetar dess 
I 

införande hos samerna till vikingatid (1952:54.ff). 

Att ornamentala detaljer från Kjelm.6yfynden går igen på senare 

tiders samiska föremål går vtll dock ej att betvivla. HHr kan 
nämnas förekomsten av rutkors (se Solberg 1909:63, fig 148) som 
kännes från flertalet av de bevarade lapska spåtrummorna. 

Grundformen utgörs av en oftast rombisk figur eller kantatnlld 
ruta, försedd med ett rakt streck utgltende från vardera hörnet. 
J~utkorsen finns förutom hos samerna bl o i Sibirien, och g/Jr 

möjligen tillbaka på orientaliska mHnsterelement från sten- och 

bronsålder (Sommarström 1966:105 ff). 

Då konstnärliga drag enligt Hagen Hr viktigt för identifikation 
av etniska enheter (1970:141 ), borde kanske en me_r "tngående 

analys av ornamentiken göras. 

Simonsen föresl&r infBrandet av tomrandrift som orsak till den 

kulturella ändringen, som skett på Kjelmpytid. Uppgifter om 
tomrenor i Tromsområdet finns från 800-talets slut i Ottor& 
beskrivningar över loppmorken. I benmoterialet går det dock ej 

att påvisa 01:t domesticering ägt rum, då inga förtlndringar i 
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detta aker vid tö•jning. Döremot vet zoologer att kastrerade 
renar av hankön får typiska förijndringar i horn och ben. Några 

undersökningar p6 KjelmJymateriolet har dock ej Ugt rum. 

SiMonsen tillögger att do•esticeringen dock ej behöver betyda 
att renoxarna kastrerades (1973:182). 

Även hör Hr allts6 ej allo möjligheter som står till buda ut

~yttjade. O• kastrering av renhannar gick att p6viso, skulle 

det kunna tyda p6 att tamrenar hölla vid denne tid, d6 kast

rering åt■instone i större skala, förutsHtter do■eaticering. 

Simonsen tar sjHlv inte klar sttillning till frågan°"' KjelmJy
materialet tillhört en samisk folkgrupp eller inte. Han hUn

visar i ett sammanhang till att det "er det alaindelige syns

punkt at vi i hvert fall siden jeralderen1 fJrate period• i 
Finnmork kon tale om samer" (1962:16). 
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4 F/\',TA LÄt~HNGAR 

4.1 Gravar 

s~miska gravar ör kHnda från hela området dHr samer uppehållit 
sig. uessa 'lämningar är inte bundna till vattendrag i s6 hög 

grod som de nordiska gravarna Hr. De kan finnas var som helst 

i fjällenreller vid sjöströnder. Vanligen ligger de p6 torr 

sandig mark och ofta på holmar. Även grottor och klippor hor 

utnyttjats vid grovsHttningar. Överijickning med jord eller 

stenhHllar liksom öven ibland naturliga stenanhopningar, fBre

kommer i· samtliga fall. Någon skillnad i sedvänjor vid be

arovningar mellan olika loppbyar går ej att påvisa (Norrman 
1969:230). 

Frön kri5ten tid förekommer förutom de permanenta gravarna ~ven 
I 

sommar9rovor. Denna till ftHliga bisättning 9 jo1rdea för att den 
I 

rlöde ~enare på vinterföre lättare skulle kunna föras till en 

ky rkogC:i rd. 

Gravarnas orientering uppvisar ej någon genomgående likhet. 

Gfto hnr man låtit de lokolo fdrhållandena fått avgöra gravens 

riktning i vHderstreck. Som material till kittor hor man brukat 

brtider, stockar och okjor,men liven en uppgift om en növerkiata 

förekommer i traditionsmoteriolet. GravsHttning utan kista hor 

ockso förekommit. Den döde begravdes antingen med klHder på, 

~llei insvept i tyg, nHver eller skinn. Av dessa svepningar 

r~knos nHver och skinn som Hldst, d6 dessa material alltid 

funni+.s i området. G~avgåvor har ofta nedlagts vid be9ravningar. 

Je kon bestå av mot, tonak, huageröd, redskap av olika slog, 

vopen, vildo eller tama diur m·m. Efter att kristendomen in

f,;rts i samernas område har det varit bruk} i3t att scitta ett 

kors p~ graven, men tlven dödsplotsan kan ho utmtlrkts p& detta 

.,i"itt. ,~ven and ro döds-· och grovminnesmärken tycks ho förekommit, 

solundo kon nämnas stenar, stenhällar, stavar och T-for~iga kors 

(Manker 1961:175-199). 

7 
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i. t1onhlrs orbeto behandlas 2J 1 qravfynd f ron Sverige, Norge, 

f.' i.nlnn<l och ?ysslond. i'w ck•m i-Jr dtlt ett som hon ej räknar 

såsom samiskt, nömligen en brandgrav frön östra Abelvattsun

dat, Törna sn, som hon menar är aven för loppmorken fröa11Gnde 

typ (1961:70-107). 

Huvudparten av de grävda platserna går ej att datera då de ej 

innehållit grovgåvor. Inger Zachrisson har efter genomgång 

av de 21 upptagna gravplat~erna med gåvor (se Manker 1961: 
194 ff) visat att 19 av dessa med stor sannolikhet lir av 

senare datum. Hon påpekar även att cirka hHlften av de g6vo

förseddo gravarna endast består ov troditionsuppgifter, var

fur de ej kon kontrolleras (1974:111). 

.:tt nrovfynd frön Gaisoren, Vordofjctll, Vilhelmina an, osak
~unnigt framtaget ur ett eller två rösen, har pga lHget och 

fijrem&len ansetts som ett samiskt vendel- elle~ vikingatida· 

fynd. De daterande föremålen dr en tv6flikig yxa, av en typ 

som under äldre vendeltid fanns i Uppland,och en ovolspHnnbucklo 

dot~rod till 300-talets första hHlft. Hvarfner finner det 
0 ick~ troligt, att en nordbo i början av 800-tolet onvönde en 

sådan yxo"{l957b:31)~ detta ftlr att nordborna vid den tiden 

för länge sedan tindrat sina yxmodeller.: Dessutom menar 

Hvarfner, p g o spännbucklon att fyndet ören kvinnograv, och 

att en nordisk sådan på Vardofjöll vid 800-talets början ör 

föga trolig{1957b:31).Zachrisson menar dock att det finns skHl 

ntt botrakto fyndet som skandinaviskt, då både fynd och grav

form iir av sådan typ. Dessutom påpekar hon o·tt cHdre fcirdvtJgar · 
ff • 

kon ho g8tt i omr8det, vilket kan förklara löget i fjtlllvörlden 

(1974:111). 

Det Hldsto säkert belagda samiska grovfyndet på svenskt område, 

lir enligt Zachrisson det fr6n ForsbHck vid Guttuberget i 
Tärna sn. Dateringen av detta fynd stcider sig dels på föremålen, 

dels på en C 14-datering som pekar p& en ålder av~ögst 500 år~ 

S~som sHkert samiskt i graven rHknas tex.delvis orn~rode ben 

och hornföremöl och rester av sentrådsytt nttver {Zachrisson 

1974:110 ff). Graven Ur p&tröffad vid stentagning till ett vtlg-
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hy,J<JU l'J23. Uun undersökte~ sommo år av G tiollatröm, och bestod 

av en stenkista ttlckt med httllor. I denna framkom ett skelett 

svept med nHver hopsytt med sentröd, jämte följande fynd: 

"3HM 17316 a (insHnt av landsfiskal K J Lundberg, Törna): ett 

med ristningar och karvsnitt ornerat handtag ov renben, 1. 

13,8 cm, br~ 1,4 cm, karvsnitten fyllda med harts; ett frag

ment av benkam med grövre tandning på ena konten och finare 

pa den andra; ett ringformigt bronsspönne (till en ring hop

böjt bronsband) med inristade runor, vilka enligt museikata

logen>) ej synas ge någon mening)), diam. 5,4 - 5,6 cm; ett 

spetsigt stycke bronsbleck; en nitnagel av järn och diverse 

jtirnfrogment somt stycken av den med sentr&d hopsydd növer

svepningen. Stt1 17316 b (insänt av seminarielärarinnan Englc 

i1ingström, UmeiJ): två sm6 benpjHser, den eno i form av en 

bygel, l. 8,7, br. 1,2 - 1,4 cm, den andra en tappformig, 

något konisk cylinder, 1. 4,7 cm, diam. 1,4 - 2,3 cm, h6lets 
diom. 0,9 - 1,2 cm, samt ett med sentr6dsöm förse~t növer-

fragment." (Mankar 1961:97). j 

Utanför Sverige är de ffldsta samiska gravarna funna vid Neaseby 

i Finnmark. De Hr två till antalet och hHrrör från förromerak 
eller romersk järn6lder (Serning 1956:97). Tidsöttningen stöder 

Serning på Gjessing, som fått uppgifter om gravarna av utgrH

voren, stortingsmon Isak Saba. 

Den ena graven återfanns vid Kvalnea i Veinesbukta, Nesseby. 

I denna "16 det foruten frag•enter av steinsaker, deriblondt 
tre sammenhjrende stykker av en tarvelig skiferkniv og et lite 

leirkarsk6r også en halv•åneformet kniv av jern, •••••• av ..,, 

Hollstottform ••••• " Detta pekar, enligt Gjessing, på en tid-

söttning av gr,oven till förromersk jHrnålder {1935:24) • 

Den andra graven "blev opdoget ved Borsnjarggo i Veinesbukto i 
en steinur helt slik soa Varangergrovene. Graven inneholdt blondt 

annet rondfrogment av et leirkor ov lpst brendt, sterkt osbeat

holdig gods r11ed bae rehull noe r ronden, dessuten en krum enegget 
ski ferkniv ••••• og tre stein,6kser, hvorav en liten · krummeiael · .. ,, 

en form som synes helt spesifikt finsk". Gjessing menar vidare att 

denna mejseltyp kan ho funnits efter sten6lderns slut (1935:25). 
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D6 fynden ej ör aakkunnigt framtagna och närmnre beskrivningar 

ov grovskicket saknas för s6vHl dessa två, som de övriga 

Varangergravarno, o•öjliggöres tolkningar om etnisk till
hörighet. 

4.2 K6tat011ter 

De lapska boatHderna har under olika tidsepoker och i skilda 
geografiaka o■röden företett ett flertal fonter. 

Ur desaa kan fyra huvudtyper urskiljas; den koniska klykat6ng•
kötan, den aty•pot koniaka fjHlloppak6tan, den •kogalapako 

ti•••rk6tan •ed underrede och den nordlapaka ga■■en. Att olika 
for••r anvHnta, har förklorata ■ed de olika ao•egruppernaa grod 
av nOMadi••• S6lunda har de heln011adiaeronde fJöll,aaerno brukat 
••r Htttranaporterade k6tor ön de ■er bofasta ak.~g•- och a jlS-

so■erna (set ex Monker 1972:54 ff). i 

I konatruktionahön•eende brukar •an skilja ~ellan klyk1t6nga
och b6gat6ngak6tor. Båda typerna har varit klHddo ■ed skinn, 

textil, ris, nttver eller torv •. Ofta har torvklstorna haft ett 
növerlager under torven. S6 Hr fallet hos den nordlapska gamaen, 

a0t1 Hr av bltgatangskonatruktion. 

Ytterst få av det befintliga antalet k6ta1Hmningar Hr undersökta. 
Dateringar Hr av6ra, dls 6tMinatone de nomadiserande •o•erna tagit 
•ed sig sina förea61 vid avfHrderna fr6n sina korta uppeh611. 

LHtta tHltkonatruktio~er lö•nar_f6 eller ingq •~r efter sig. 
Endast de tyngre torvk6torna kröver atHtteatenar för konstruk

tionen, och desaa stenar runt en hörd, ör oft~ det enda •an 
finner vid underaökningar. Deasutoa kan en ibland öven ae 

resterna ov torvtöckningen ao■ rosat ner och bildat en upphöjd 

cirkel runt hHrden (Hanker 1960). Av de förellål s011 tillvara
tagits g6r de fleato att hHnföra till ■edeltid eller senare. 

Tv6 undersökningar fr6n senare år kan dock uppvisa ett betydligt 
Hldre förelllll.sbeatånd. Det Hr undersökningarna av k6tatomter vid 

Foraavan, Sorsele an, Lappland och i JuikenttH, Sodonkylu an, 
finska Lappland. 
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H Chriatianaaon aoa publicerat den för,tnö■ndo akriver att före 

denna underaökning ar "De hittilla ~ldata köndo k6tato•terno i 
Sverige fr6n vikingatid eller tidig ••deltid" (1969:9)~ Han 

hönviaor d6 till Hankera Lappaarkagravor (1961) utan nönt0re 

aidhttnvisning. Vid en kontroll i na■nda arbete gl,r det dock ej 
att finna n6got •• helat soa bt.hondlor k6tatoater eller date
ringar av a6dana. 

UnderaHkningarna av Foraavonboplotaen p6började• i auguati 1967. 
På en plat6ortod ■orHnudde vid Törna6n fann Man under torvtöcket 

ca 22.~ avslag av l jua kvortai t, nltgra apetafi1men_ av aamo 

•ateriol och en bard, byggd av floto stenar och höatakoforMigt 
långoval for•. Utanför hörden 16g enstaka •indre aa■t fyra större 

flata aond- eller akifferatenor (atenatorlek 0,2 - 0,5 • dioa). 

Avat6ndet 11ellon stenarna och hörden var 0,4 -0,6 •• Porviao 

gropar ••d V-for•ig profil bildade en cirkel omed;lbort utanför 
atenarna. Cirkelns inre dia11 •Htto 3,6 • och dea~ yttre 4 m$ 
Innanför cirkeln, vHater Ot1 hfJ:rden p6trUffodes den ovan nlt■nda 

anhopningen av kvartaitavalag. 

Allt tyder p6 ott hör at6tt en ria- eller torvk6ta med st011t1e av 
trHdsta•110r och att de fyra flata atenarna •arkerade plattorna 

för en b6gat6ngakonatruktion. H6tt~n, groparna och atenarna 

atH-•r vttl överens aed tv6 sentida b6gatlmgakåtor ao• finna i 

nHrheten av den utgrttvda. Ävan golvytan& indelning1 Hnnens 

arbetaplota till vUnater vid ovalogaanhopningen, och kvinnan• 
till höger g6r igen i aenare tiders k6taindelnin9. Avalag liggonde 
i aöder utanför gropcirkeln, likaom n6gra avslag norr dllr011 .,,_,, 

tyder p6 att dörröppningen legat i ayd och att ett hundh6l funnit• 

i norra delen ov k6ton. Även detta atH••er överenn aed aentida 

so■iaka k6tor. Avalogaanhopningen aoa vor timglaaforMOd kan tyda 
p6 att aonnen suttit p6 knti och orbetat p6 aantma atitt aoa mon 

vet att •a~•r gHr vid trHalöjd ov olika slog. För ntt111are be
akrivning av fyndet•• ·planritning (Christianaaon 1969:14). 

Dateringen av fyndet bygger p6 kvartaitapetsarna $Om dels Ur av 

typen med tvHr och tunn boa, dels av lagerbladaform. Dessa apetaar 
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brukar dotera• till tiden fr6n aenneolitiku• fram till jHrn-
6ldern1 början (Chriatiansson 1969:9 ff). 

Fynden fr6n JuikenttH i finska Lapplond ligger i norra delen av 

SodankylH an. O.r6det blev n~dutgrHvt pga regleringaarbeten i 
Ke•i Hlv. Undersökningen gjordes av C Carpelon aom Hven publicerat 

fynden. JuikenttH Hr en ca 50 x 100 m stor fjHllbjörkklödd morHn

rygg mitt i ett myromr6de. 

Vid utgrHvningarna, som skedde 1961 - 65 framkom tv6 fyndloger, 
ett i hu■uaakiktet och ett i •ineraljordena ytlager. 

I det övre skiktet p6tröffades fe• k6tabottnar, tre utehUrdar, 

sju kokgropor •o•t ett stort avfollslager, och en artificiellt 

forMCJd b6tho■n vid Hutenianjoki å a011 rinner förbi platsen. Det 

kon n6•na• att en av k6tabottnarno var nedgrHvd 1 avfallslagret 
I . 

aOfll öven töckte en av hördarno. Huvud.aaaan avd.~ tillvaratagna 

före•6len ur avfallshögen var intakta. Detta likaOM fts.reko,naten 

av benrester tyder Corpelan som ett indiciµm p6 att avfallshögen 

111öjligen Hx- en offerplats. Förem6len i detta övre loger beatod 

av i•portsaker som spönnen, ringar, knivar, yxor, kopparkittlar 

och textil, huvuddelen av karelskt ursprung. Dessutom fanns 

jörnpilspetsar, ben- och hornföremål son1 sylar, knivar, redskap 

för borkmjölstillverkning, trumha•more och sked• m so■ Carpelan 
klossar s6som sa•iska arbeten. Endast en liten del av ben- och 

hornförellålen var ornerade, och då i flHtornomentik. Som lokalt 

hantverk röknas Hven de förekomMonde skinn-, lergods- och 

kvartsföre~ålen. 

ImportföreltÖlen pekar på en tidsattning av fyndskiktet till 

senast 1100-tal och fram till 1600-tal. 

I det undre fyndlagret framkom fyra kåtabottnar varav tre låg 

rakt under tre av det övre fyndskiktets kåtor. Vidare hittades 

fyra hördar och möjligen har ovan nHmnda båthamn brukats Hven 

under detta skede. Föremålen i detta lager representerar en 

epineolitisk kulturmiljö och or-:fottar en bit bronsst~n, 
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aabeatkeramik, en slipad skifferyxa och en liten Rovonie•ihocka 

saMt en •Hngd kvartsföreffl61- och avslag. 

Dateringen grundar sig p6 kera•iken som Hr av Kjelm,y-SörUia

nie•i 2-typ (Carpelan 1966:67 ff och 1975:63 ff). Söröianie■i 
2-keromiken dateras till ca 1300 f kr - 400 e kr. Utbredninga

oMrådet ör norra Skandinavien, östra och norra Finland somt 

Kolahalvön. Leran Ur uppblandad med asbest, talk och glimmer. 

Körlen Ur flatbottnade och orneringen begrönsos till deras 

övre del. KjelmJykeramiken, som Ur en variant av ovan nömnda, 
liknar denna och dateras till tidig jHrnålder ca 500 f kr -
400 e kr '(Kehus•aa, A 1975: 14 f f). 
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4.3 Stalot<>11ter 

Hoa •••erno har aedan lfJnge funnit• en tradition OII ett jHtt•
folk. Detta folk, det 16 kallade atalofolket, h•r i Hldre 
litt•r•tur ofta förknippats aed jagende nordbor SOII viateta 

i.••••rnaa oar6de (Se Hanker 1960:217 ff). 

I början ov 1900-talet ko• ett nytt •t•riol in i diakuaaionen 
OM stalo11yteno ~Mon började nu i Vöaterbottena f)Hlltrakter att 

obaerver• ett slags atoro kåtat011ter 1011 av ortstradition•n 
benö•ndea •t•lo- eller jehna- (jött•-) gravar, atalotoater, 
ataloringar eller dylikt. Traditionen utpeker de••• t•t•r a6a011 

lfJ•ninger ov 1tolofolket1 boatUder (H•nker 1960:222). 

E Hanker hor gjort en ••••nstallning och aMly• av egna och 

•ndna for•k•rea reaul~at rörande. atalotOMterne! Den pr•••n
ter•r det o • 1959 i de avenaka leppaarkerna ~nderaökt• 

17 atelot011tayat•••n ••d aanaanlagt 95 toatninger. Toatayate
••n har ett utbredningao•r6de begrHnaat till fjölltr•kterna 

•sllon Jokk■okk• an i norr och Froatvik•n• an i söder. T011t
grupper finn• •6lundo förutom i de nltand• socknerm1, Hven i 
Arjeplog, Sorsele, TUrna och Vilhel■ine. Varje grupp inneh6ller 

3 - 7 to■ter, aoa venligen ar ordnade pli rad ••d 2 - 35 ••t•r• 
lucka. 

Varje toat beatar av en ■er eller ■indre tydlig Jordv•ll 
0t1gördande ett n6got föraönkt, ovalt bottenpl•n• Medel
di■enaioner för bot~enplanet, golvytan Ur 420 - 490 x 350 -
380 c•• Ringvcllen• bredd varierar ■ellon 100 och 140 c■ 

och höjden ovan golvytan ••llan 14 och 29 CM. Golvytan ligger 

■ellon 9 och 14 c• under d•n 0111givonde •arkytan (Hanker 
1960:281). 

Mankera alvtsataer 011!1 1tclotoaterna nr •tt de Hr lö■ning•r 

efter ••••r, aoa Hgnat aig &t ta■rennöring. Han grundor aig 
d6 p6 ett lHget för to•terna, fjHllaidorna p6 och över 

trUdgrönae.n, endaat ken ha utriyttjota •v folk ••d apeciellt 
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intre,ae för renen. Betet Hr bra i oagivningarna och transporter 

till och frAn kröver att klövjedjur anvönds. Toaterna har 

endast anv6nts sHsongavis. P6 detta tyder den p6fallande 

fyndfettigdoraen och tomternas lage vid renens sOIHIClr- och höet• 

beten. Hanker aenar vidare att toaterM ■6ate ha verit bebyggda 

av en töltbyggnod av bågatångsk6tans princip. På detta tyder 
jordvollen lika011 Uven den rektongultlra hllrdena lttge i toatena 

■itt och dess orientering med löngdatrHckningen p6 tvHren •ot 

tomtens lHngdstrHckning.. Detta stö■■er helt överens ■ed httrdena 

placering och orientering i samiska blagat6ngakåtor. TOMterno 

hor enligt Manker ingenting med stalotroditionen& folk att 
göra (1960:284 ff). 

R Kjellatrötll har i en uppsats i Rig 197~ menat att det finns 

ett samband mellan to•terna och traditionen 011 stalofolket. 

Han lttgger fra• en teori OM att nordbor utnyttjat to■terna 

sHsongsvis för renjakt. Vildren fenna i 0111r6det1den aktuella 
tiden och spår efter jakt finna i font av f6ngatgropaystem 

i tomternas nörhet. 

Den begrönsade utbredningen av to•terna, förklarar Kjellatrötl 

bero p6 stolofolketa mer perntanenta boaUttning och nHringa
idkonde, lik&Ofll landakapeta topogrttfi och förekOMaten av vild
ren. kjellströat förestaller sig att åt•instone en del av atalo

folket bör ha haft sin perunenta bo1Httnin9 vid eller innanför 

den norska kusten och fjordarna. Renjakten h•r varit ett komplet
terande n6ringaf6ng och den hcr försiggått i fjölltrokterna ej 

så långt ifr6n de penNnenta bopi•tserna yid havet. 

D6 det göller vilken boatadakonstruktion som ~t6tt p6 to■t

ningarno, finner Kjellström liksOM Manker det möjligt att det 

rör aig om tcfltk6tor, men hon utesluter ej möjligheten att 

det rijr aig OM helt andro bostadsformer. Endost fler arkeo

logiska undersökningar kan ge klarare besked hHrom. Detaamma 

göller för dateringen ov dessa lHmningar. Det fåt.al lösfynd 
som hittills gjorts pekar enligt Kjellatröe på jHrnålder, och, 

då möjligen :till det yngre skedet av denne period (1975:113 ff). 
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Vad dateringen betrHffor, bör det p6pekaa att Kjellatröm ej 

nömner vilka före•ål den bygger pli. Inte heller Monker redo

visar n6got s011 med aHkerhet kan tidfHataa. Denna bri•t p6 

daterande- artefakter kontMer möjligen att ovh jölpaa i ko•11onde 

undersökningar (utgrävningar ör planerade till ao■■oren 1976), 

•en innan de1s Hr det nog alltför tidigt att börja spekulera 

huruvida ,talotocntningorno Hr ov samisk eller nordiak hHrkon1at. 

KjellstrHMs uppaets ör dock ett intreaaant inlögg, d6 det fr6n 

andra h6ll i Norge fin~• bekrHftelser p6 sHaaongaboaHttning 

16ngt innanför kust- och fjordomr6dena. 

4.4 Hördor 

Arron, en meterator oval eller rektangulffr sa•ling av n6got 

större atenar, ttr den M:trdform '°"' an••• ha brukat• av aa■erna. 

Den har deasut011 ofta n69on eller n6gr• hHll•r, lHapliga •om 
avstHllningaplata för kokkörl. Löget k•n vara a\randbundet, 
men hördarno finna öven p6 aand6aor, SOM Ur ltt•plig• k6ta

platser i renbetesoar6dena. Arran har anvönts s6vHl ev fjHll

soMerna vid deroa tillfHlliga raatplotaer, s011 av akogaaa■erna 

i sina ti■rade k6tor (Lundhob, 1970:34 ). 

Regionalt varierar de •a•iaka hördfonaerna. S6lund• anvönder 

nordaa11erna en rektangulttr fon 111ed atoro vedatenar, central

och sydaa■erna en rund arra, och slutligen finna httrdaten

söttningar från Jlt•tlond och HHrjedalen. Denna variation i 
foraer Mellan olika geografiska 011r6den, tycks ej •lltid ha 
funnits. Ett boplatafynd fr6n Sörviken vid StoruNn, Lappland 

.,;; il' 

har hHrdar av alla htt'r upprHknade •••iaka for•er. De utgör 

16ledea tecken p6 att SHrviksboplataen utnyttlata vid skilda 
tidpunkter av sa■er, &Ofl av en eller annon anledning atannot 

till vid Storu••n• 1trand för att göra upp eld (Janaon/Hvarfner 

1960:65 ff). 

De fynd &OM koa•it fra• i eller i nörheten av hHrdarna, aöger 
inget om vilka 1011 anvönt desaa. P6 Mlanga av boplatserna finna 

dock material, aoa •ed spetsar och kniv•r av jHrn och bleck och 
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be1log av brona, enknyter till de aetollrika, så kallade 
!opaka offerpl•t•fynden från ••deltiden. Deasuto• förek01111er 
fynd av enstaka kvarts- eller kvartsitavslag och skrapor, vid 

•id•n •v djurben p6 boplatser med övertorvade hHrdar, helt 

liko de■ ·•oa finna fr6n 1noderna kåtaplataer (Hvarfner 1957a:110). 

Ytterligere en htirdtyp, som kon förknippas aned soMiak aktivitet 

ijr den U-formode. En sådan hor fra■kom■it vid undersökning av 

en boplats vid toraov•n i THrnaån, Sorsele an, Lappland. 

Boplatsen hor tolkats •011 en k6toplata (Chriatianaaon 1969). 

Hörden, "orren" v•r byggd ov flata atenor, och fonten httat

skoliknonde löngoval, ■ed den bred•r• delen NO-orienterod och 

den a■ala, öppna delen •ot SV. M6tten på hörden var 2 x 1 m 

och atenatorleken vorier•de ••llon 0,3 x 0,5 • och 0,1 x 0,2 •• 
Innanför atenkretaen fann• tv6 lager brHnd •and, åtakilda av 

en n6gro cm tjockt lerlager. 

Denna hHrdfom hor f6 motsvarigheter. Chriationaaon nH■ner 

en liknande frön en atalotontt i Svaipovalle, Arjeplog och 

enstaka från VarangerOMrådet (1969). 

HHrden fr6n Svoipavalle hor undersökta av E Hankar och G Weatin. 

Den ligger i en atoloto•tning och beskriva av Manker ao,a orubbad, 

bestt\ende av en rektongulHr atenkreta, ca 130 c11 lång och 

ca 90 c• bred (1960:263). Vid en jö■förelae Mellan hHrdorna 

fr6n Foraovan och Svaipavolle (ae planritningar Chriatiana1on 
1969:14 och Mankar 1960:262), finner aan att likheter aaknaa 

i s6vHl forM som •ått. 

Hotavorighet fr6n Varanger skall voro en hörd fr6n hu• 1 i 
Bu9'yfjord, Sydvaranger. Den beskriv• av Simonaen •o• 
"rektangulaert, roMMefor•et, af 17 ret kluMpede randaten p6 

de tre sider, 6bent_i nordvestenden, indvendigt atenfrit, 

fyldt Med troekul i et 5 cm tykt lag. Ildatedet var udven

digt 185 x 90 CM stort" (1961:458 ff). H~r finner Mon atörr• 

likheter i form och a6tt. Skillnaden ligger frömat i att 



rJuqtyfjordshl1rden tlr byggd ov runda stenar, medan Forsavans 

hrJrdram består av flata. Bugpyfjordshusen dateras till 

')ressbakkenfosen, som hör till tiden mellan 1000· f kr till 

r:u 200 e kr. 

4.5 ·•::'".'n~ntnr; rasta lämningar 

J'I. 

P :J o all tfifr f6 föremålsfynd i gravar, stalotomtningor och 

!1drdor hor det hittills varit svårt att foststc!lla tillhörighet 

och datoro dessa. Nya inventoringsmetodar borde kunna lösa 

~v~righeterno (Se slutkommentar, Fasta lbmningar). Endast i 

~n~band med k&tatomterno finns data som möjliggör en sHkrare 

tol::ning av fynden. 

Tomterna från Forsavon och Juikanttö representerar de tidigaste 

något så när säkra tecknen på samisk aktivitet i Fennoskandien. 

Forsovons tomtning har likheter med nutida k6torivad det gHller 
konstruktion, mått och rumsindelning. Dessutom tillkommer tecken 
pa att en arbetsstHllning liknande nutida samers brukats. 

9et finns här uppenbarligen flera element som kon uppvisa likheter 
mellan fyndet och nutida samekultur, trots det stora tids

ovstå~det. Ju fler skilda element som överenssttlmmer, desto 

stlkrare måste samhörigheten vara (Set ex Hagen 1970 och 

Kjellström 1974). Detta allrahelst i ett geografiskt omr6de 

som detta, dtlr flera folkgrupper kan ho rört sig och ett 

enskilt kulturelement ltltt kan överftiras frön en grupp till 

en annan. 

Juikenttöfyndens tv6 lager· av såvtll föremål som fasta ltlmningar 

kon tyda på en kontinuitet mellan medeltida samisk kultur och 

~nineolitisk s6dan. Även htlr dr det flera element som Hr 

gemensamma med andra fynd som ansetts såsom samiska. Förutom 

de fasta lämningarna som k6tobottnar, htlrdar och en trolig 

offerplats kan ntlmna& förekomsten av ben- och hornföremål 

delvis med fltltverksornamentik samt en koråmiktyp som hor 

motsvarigheter på Kjolmpyboplatsen. 
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5 5LUTKOMMiNTAR 

5.1 Ftiremålen 

När det göllt att fastställa föremål som hörande till den 1omiako 
kulturen, har ofta relevanta motiveringar saknats. 

~xempel på detta ijr ntlr man för offerfyndens föremål ~nvönt 

kriterier som "enkelt arbete" och "dlalig kvalitet" för ..-;,.~ 

påvisa den etniska htlrkomsten. Grunder för deaso kriterier 1.,;,0-

ges inte~ in analys av orsakerna till förem61$nl beskaffenhet 

saknas helt. 

ett annat exempel Hr nHr föremol klassats som somiako enbart 

för att de framkommit inom samernas uppehållsomr6de. Man hor då 

förbisett att andra folkslag hor utnyttjat området för handels

ftlrder, jakt mm. 

Att föremål saknar motsvarigheter utanför samiskt område behöver 

inte heller vara ett kriterium pö ao■iakt ursprung. Detta allra 

helst nHr mon vet att folk i söder tillverkat varor enbart för 

byteshondeln med somernq. 

Om mon istället kan p6viso att föremål hor aombond med mer 

troditionsbundno drag, som religion, grovskick, konst, form

givning, keramik, klijder och liknande, bör identifikationen bli 

mer h6llbor. Oetto hor gj6rts i n6gra fall; Se exeMpelvis 

Fjellströms kritik rörande de metollriko offerplatafynden 

( 1962: 143 f f). ,-

tn annan möjlighet att skilja olika etniska gruppers föremål 

frön vorondro Hr att studera varje föreMåls tillverkningsteknik. 

Denna teori kon möjligen brukas nijr det g~ller offerfyndens 

e~lo hHngbleck av tenn. 
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i.2 Fasta lämninsor 

Fasta lHmningar har klassats som samiska dåd~ innehållit 

förem61 av samiskt ursprung, legat inom samernas uppehålls

område och/eller haft form och trolig funktion liknande senare 

tiders sow.isk~ ltlmningor. 

Enligt Hagen kan grovskicket vara av betydelse fijr identifika

tion av etniska enheter, då det reflekterar ett troditions

bunqet drag. Men hur Hr det med kåta- och stalotomtningarna? 

Är de lijmningor efter ett och samma folkslag eller har de fått 

sina likartade former bestämda av funktion, material och 

klimat? Om så ör fallet finns inget som hindrar att stalotomt

ningarna tlr ldmningar efter nordbor som utnyttjat platserna 

för sösongsbosHttning. 

l 

Ett sHtt att skilja samiska från icke samiska lH~ningar, bör 

vara att sHtta de olika lHfflningstyperno i relation till 
varandra och den rådande kulturen. R Kjells~röms initiativ 

med intensivundersökningar av begrHnsode mindre Oflllr6den 

verkar hör lovande. Genom tidigare gjorda inventeringar har 
mon. fått uppgifter om de skilda H.irnningarnas karakteristika 

och utbredning Mm. Med intensivundersökningar ökar möjlig

heter~a att se sammanhangen mellan de olika kulturelementen 

och faktorer som fl yttningsleder, boplatser, topografi, r6dande 

betesförhållanden osv (Kjellström 1974:12 ff). 

Då det ör den omgivande miljön och dess tillgc!angar, so■ bestö••er 

försHrjningssHtt och ekon0111iskt syste" för gruppen, bör dessa 

intensivunaersökningar vara en vettig metod för att isolera sa■i1ka 

lö■ningor frön övriga. 
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