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Till Alexander och Solveig

Förord
År 1988 började jag läsa juridik vid Universitetet i Tromsø, det till trots för
att det egentligen var arkeolog jag ville bli. Efter att ha plågat mig genom
ett års juridikstudier beslöt jag mig att ta ett års studieuppehåll för att tänka
genom vad jag egentligen ville studera. Det ena året hann bli fyra innan jag
bestämde mig för att om jag skulle studera något, så skulle det vara något jag
verkligen var intresserad av. Under tiden hade jag hunnit ﬂytta till Sverige och
det förföll sig naturligt att söka in på universitetet i Umeå, nu för att studera
arkeologi. Hösten 1997 kom jag in på forskarutbildningen i arkeologi, med
planen att studera utbytesrelationer under mesolitikum och neolitikum. Det
går inte alltid som man planerar, så drygt ett år senare ändrade jag min inriktning till att studera de rituella lämningarna från Sápmi. Sedan januari 2001 har
jag haft en doktorandtjänst vid Institutionen för arkeologi och samiska studier
genom medel från Riksbankens jubileumsfond och Humanistisk fakultet vid
Umeå Universitet.
Ett förord skall vara personligt och en tack till alla de som på olika sätt
har bidragit till avhandlingsarbetet, men jag ﬁnner det svårt att skriva utan
att nästan bli för personlig och sentimental. Under åren har det skett mycket
både på det professionella och det personliga planet, och inte enbart saker
av positiv karaktär. Det personliga stöd, den värme och omtanke som jag
har fått från kollegor, familj och vänner under framförallt de senare åren har
varit av avgörande betydelse för att jag skulle hitta kraften att slutföra mina
forskarstudier. Jag tänkte dock undvika det, men hoppas att alla ni som inte
omnämns personligt i förordet ändå känner min varmaste tacksamhet.
Först och främst vill jag tacka mina två handledare, professor Thomas
Larsson (Umeå) och professor Bjørnar Olsen (Tromsø). Det är ett privilegium att ha haft er som handledare. Ni har stöttat och uppmuntrat, ni har läst,
diskuterat och kritiserat - alltid på ett konstruktivt sätt. Under åren har jag på
många sätt fått ta del av er kunskap och ni har på alla sätt varit generös när det
gäller att låta mig ta del av er forskning, bl.a. genom att låta mig ta del av olika
manus. Er entusiasm för arkeologi och forskning är dessutom smittsam.
När väl innehållet i avhandlingen var på plats återstod ett stort problem,
nämligen språket. Genom åren i Sverige har jag blivit mer och mer ”svorsk”,
något som framförallt märks när jag skriver. Jag är därför Thomas och även
Carina Lahti ett stort tack skyldig för språkgranskningen av manuset. Kvarstår det några språkliga oklarheter är de helt och hållet min ”förtjänst”, då jag
naturligtvis har varit och petat i manus efter språkgranskning.
Förutom de redan nämnda, ﬁnns det ytterligare kollegor som på olika
sätt har bidragit med både fackligt och personligt stöd. Särskilt skall nämnas
vii

Britta Lindgren Hyvönen, Ingela Bergman, Lena Holm, Lars Liedgren och
Per Ramqvist som har bidragit med stor kunskap, nyttiga tips, bra diskussioner och som på många andra sätt har gett stöd som har fört både mig
och avhandlingsarbetet framåt. För gott samarbete i fält vill jag tacka Gunilla
Edbom (Ájtte), samt Nina Karlsson och Erik Norberg. Erik har dessutom
delgivit mig delar av sitt avhandlingsmanus, vilket har varit till stor nytta.
Johan Olofsson och Phil Buckland skall ha ett stort tack för all hjälp under
åren med bråkiga datorer (och däck).
När jag ändå är inne på temat bråkiga datorer så passar det bra att tacka
André Zandelin som inte enbart har gjort layout på omslaget, men som också
de senaste veckorna har spenderat timtal i telefon för att hjälpa mig med
layout på avhandlingen. Ett stort tack också till Angela och Johan Hägg som
har gjort språkgranskning av de engelska texterna.
Jag vill också tacka de fonder som har bidragit med ekonomiska medel
som har gjort det möjligt för mig att utföra detta arbetet. Riksbankens jubileumsfond, Helge Ax:son Johnssons stiftelse, Göran Gustafssons stiftelse
för natur och miljö i Lappland, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens fond för
svensk folklivsforskning och Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendiefond.
Jag vill också skicka en ett varmt tack till alla mina underbara vänner,
mina föräldrar och mina syskon för hjälp och stöd genom åren. Jag nämner
inga namn, men ni vet alla vem ni är! Ett tack också till min särbo Jocke som
den senaste tiden har fått höra många rader om hopplösa datorer och sömnlösa nätter. Sist men inte minst, vill jag tacka mina underbara barn, Alexander
och Solveig, som senaste tiden några gånger för mycket har fått höra: Inte nu,
mamma måste jobba. Nu, mina älsklingar, är mamma klar med att jobba med
”den där avhandlingen” på den stora datorn!
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1. Avhandlingens språngbräda
Det mesta av den kunskap vi har om samisk religion kommer från religionshistoriska studier av ett historiskt källmaterial och bilden som träder
fram framstår ofta som relativt enhetlig och oföränderlig. Problemet med
att härleda källornas proveniens har gjort att man många gånger inte vet från
vilket område uppgifterna kommer. Vår bild av samisk religion täcker alltså
ett kort tidsavsnitt i historien, några århundraden på sin höjd, samtidigt som
det skriftliga källmaterialet många gånger är svårt att härleda till proveniens.
Till trots detta ﬁnns det en uppenbar motvilja att använda det arkeologiska
källmaterialet, vilket jag diskuterar i kapitel 2, om det inte är för att bekräfta
uppgifter i det historiska källmaterialet. I de fall där de historiska källorna och
det arkeologiska materialet avviker från varandra är det alltid det historiska
materialet som ges tolkningsföreträde.
Fördelarna med det arkeologiska källmaterialet är ﬂera, men i den här
studien är det framför att två som är viktiga. För det första ger det möjligheten till studier i ett långtidsperspektiv och för det andra är det ett primärt
källmaterial – en avtryck från utövaren själv.
Mitt övergripande syfte med den här avhandlingen har därför varit
att studera rituella uttryck avsatta i det arkeologiska materialet i Sápmi i ett
långtidsperspektiv, för att diskutera när och varför lämningarna/ritualerna
uppstod samt vilken förändring och kontinuitet som ﬁnns genom 1900 år.
Jag har valt ett stort geograﬁskt område och ﬂera typer av lämningar för att
därigenom kunna visa på de geograﬁska likheter och skillnader som ﬁnns,
och därmed bidra till att nyansera bilden av samisk religion. Vidare vill jag
diskutera om och i så fall på vilket sätt religion och ritualer medvetet och
omedvetet används för att åstadkomma både stabilitet och förändring.
Jag har valt att främst diskutera åtta typer av lämningar (urgravar, insjögravar/brandgravar, björngravar, metallförande offerplatser, ädelmetalldepår,
boplatser, ringformade offerplatser och labyrinter), som var och en består
av en mängd av lämningar. Det innebär att det samlande arkeologiska materialet består av tusentals lämningar, vilket naturligtvis är orimligt att studera
i detalj inom ramen för en avhandling. Jag har därför varit beroende av att
varje enskild fornlämningskategori har studerats, analyserats och diskuterats
tidigare. När det gäller de fem förstnämnda kategorierna ﬁnns det omfattande studier som har legat till grund för min avhandling. Boplatser har ofta
studerats utifrån syftet att undersöka ekonomi och bosättningsmönster, och
man har ofta bara tagit upp små ytor i samband med härdar. Boplatserna där
man har sett spår av möjlig rituell verksamhet är därför små. Undersökningar
av ringformade offerplatser och labyrinter är få, och de kommer därför diskuteras övergripande. Alla dateringar som diskuteras i texten är kalibrerade om
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inte annat anges.
Det ﬁnns naturligtvis nackdelar med studier på en makronivå, framförallt genom att detaljer som kan vara viktiga går förlorade i mängden material,
men för min studie överväger fördelarna. Målet att sätta de rituella lämningarna i kontext till varandra och övriga sociala, ekonomiska och politiska
processer som äger rum i norra Fennoskandien och de omgivande samhällena, därmed överväger fördelarna med den här typen av studie.
Mitt geograﬁska undersökningsområde omfattar i huvudsak de norska
och svenska delarna av det i dag deﬁnierade samiska området – Sápmi men det inkluderar också de norrländska kustområdena. Att jag har uteslutit
Finland och Ryssland från diskussionen beror helt och hållet på att jag inte
kan språket. Den tidsmässiga begränsningen är 300 f. Kr – 1600 e. Kr., vilket
omfattar tiden från de rituella lämningarna uppstår till tiden för då kristendomen på allvar börjar införas bland de samiska samhällena och de skriftliga
prästrelationerna och missionsberättelserna börjar uppträda
De frågeställningar som jag har arbetat efter ärr som fföljer:
1. När började de kända samiska rituella lämningarna uppträda inom mitt
undersökningsområde, och varför?
2. Vilka förändringar och vilken kontinuitet ﬁnns i den rituella verksamheten
i ett långtidsperspektiv, samt vilka geograﬁska skillnaderna och likheter
ﬁnns det?
3. På vilket sätt har rituell verksamhet använts eller varit integrerad, medvetet
och omedvetet, i övriga sociala, ekonomiska och politiska processer?
Jag börjar min avhandling i kapitel 2 med att ge en kort översiktlig bild av det
primära och sekundära historiska källmaterialet om samisk religion, för att
sedan diskutera det historiska källmaterialet kontra det arkeologiska. I kapitel
3 klargör jag för de teoretiska utgångspunkterna för min fortsatta analys. För
att det skall vara möjligt att placera lämningarna i sin kontext är det nödvändigt att ge en bild av samhälle och samhällsförändring inom Sápmi, men också
inom den närmaste omvärlden. Därför försöker jag i kapitel 4, att utifrån redan
beﬁntliga studier sammanfatta hur bosättning, bosättningsmönster, ekonomi
och kontaktnät har sett ut i norra Fennoskandien från yngre bronsålder till
1600 e. Kr. Kapitel 5 och 6 är kärnan av min avhandling. Där presenterar, analyserar och diskuterar jag det arkeologiska materialet. I kapitel 5 beskriver och
analyserar jag de enskilda fornlämningskategorierna var för sig, medan jag i
kapitel 6 sätter lämningarna i kontext till varandra de ekonomiska och sociala
förändringar som äger rum inom både de egna och de omgivande samhällena. Kapitel 7 och 8 är den svenska och engelska sammanfattningen.
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2. Historiskt källmaterial – en kort översikt
I detta kapitel vill jag ge en kort skiss över det icke-arkeologiska källmaterialet
om samisk religion i Sápmi och belysa en del av de problem som ﬁnns. Därefter kommer jag att diskutera vikten av att använda det arkeologiska materialet
med dess eget källvärde.
Det mesta av vår kunskap om hur samisk religion kan ha sett ut baseras
på den religionshistoriska forskningen som har gjorts på skriftligt källmaterial
som nedtecknades av präster och missionärer främst under 1600- och 1700talet. Dessa källor har varit ovärderliga för den relativt breda kunskap vi nu
har om hur religionen kan ha tagit sig uttryck innan den samiska befolkningen
kristnades. Samtidigt har det också skapat vissa problem.
Insamlingen av kunskapen kunde gå tillväga på olika sätt: antingen
genom redan kristnade samiska män, genom regelrätta förhör av samiska
män eller genom samtal, oftast i kyrkan. En del information får man också
genom domstolsprotokoll från de så kallade ”trolldomsprocesserna” som
pågick under 1600-talet i Norge och Sverige, samt även muntlig tradition
och myter. Gemensamt för källmaterialet är att det i bästa fall är sekundärt.
Ibland har det gått genom många ”munnar” innan det kom på papperet och
bilden vi utifrån detta får av inhemsk religion är hur det kan ha sett ut på
1600- och 1700-talet. Ofta är källorna svåra att härleda till ursprungsområde
och resultatet har i många fall blivit att man talar om en enhetlig trosföreställning som gäller över hela området. Man kan dock säga att bilden på senare år
har nyanserats en hel del, främst på grund av Håkan Rydvings forskning (bl.
a. 1993, 1995a, 1995b).
Rydving (1995a, 1995b) har indelat källmaterialet som ﬁnns om religion
i Sápmi i två kategorier; primära och sekundära källor, som i sin tur delas in i
verbala och icke-verbala respektive skriftliga och icke-skriftliga. Verbala källor
skulle vara en person som själva berättar om sin tro och religion antingen i
skrift eller muntligen, men några sådana ﬁnns inte att tillgå. De icke-verbala
källorna är materiella lämningar som t.ex. trummor, offerplatser och gravar.
Materiella lämningarna avsatta av de utövande själv är därför deras eget vittnesbörd om tro och ritualer och därmed primärkällor. Det skriftliga källmaterialet består av ﬂera olika typer av text som på ett eller annat sätt berättar om
en sedan länge försvunnen religion (ibid:12).

2. 1. Primära källor – icke verbala
Till icke-verbala källor räknas bl.a. arkeologiska källmaterialet, men även
materiella föremål som ceremonitrumman. Det ﬁnns i dag ca 70 bevarade
3

samiska trummor, varav 40 är sydsamiska. De ﬂesta vi känner till samlades
in under 1600- och 1700-talet som en del i det arbete man lade ned för att
kristna samerna. Genom att förstöra trummorna ville man förstöra en del av
djävulens redskap.
Fig. 2. Anders Poulsens
trumma utställt på Várjjat
Sámi Musea, Varangerbotten. Foto: Författaren

Trummorna från de olika områdena skiljer sig åt både när det gäller
konstruktion och uppbyggnad, samt hur tecknen på trummans skinn har
placerats. Man kan säga att det ﬁnns två huvudtyper av konstruktioner; ramoch skåltrumman varav den första förekom söder om Umeälven och den
andra norr om älven (Rydving föreläsning juni 2001; Kjellström & Rydving
1988:8ff).
Utifrån hur tecknen på trumman har placerats kan man grovt dela in
trummorna i fyra huvudgrupper; den sydsamiska-, den centralsamiska-, den
ﬁnska (Kemi)- och den nordsamiska trumman (Kjellström & Rydving 1988;
Westman 2001:76ff; Rydving föreläsning juni 2001). Man bör dock komma
ihåg att trumman var personlig och det ﬁnns därför en mängd variationer,
dock uppbyggd efter vissa regler.
Trummorna samlades in i en tid där inhemsk samisk religion sågs som
trolldom, och utövandet av den kunde straffas med döden. Trots det var det
många som gömde undan trummorna och fortsatte att utöva sin religion i det
tysta. För att skydda sig och sin religion kunde man dessutom tillverka nya
trummor som man gav till ”insamlarna”, medan den man egentligen använde
hamnade på ett säkert ställe i skogen (Rydving, föreläsning juni 2001). Det
berättas om ”nåjder” som hade gömt undan sin trumma och ”bekänt” sig till
kristendomen, men som vid krislägen hämtat fram sin trumma och utfört
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ceremonier enligt gammal tradition. Den till döden dömde och avrättade
samen Lars Nilsson från Arjeplog är ett exempel. När hans sonson hade
drunknat tog han fram sin trumma för att försöka väcka honom till liv, något
som inte lyckades. I förhöret med honom framkom också att Lars Nilsson
tidigare tagit fram trumman när han höll på att förlora stora delar av sin
renhjord p.g.a. sjukdom (Granqvist 2001).
Av alla de insamlade trummorna ﬁnns det endast tre som har förklarats av
samer, och endast två av dessa har förklarats av ägarna själva. Den första är
en trumma från Lycksele lappmark och troligen från den senare delen av
1650-talet. Med trumman följer en förklaring av ﬁgurerna som troligen gjorts
av Olov Stefan Graan, kyrkoherde i Lycksele och själv same (Kjellström &
Rydving 1988). Den andra trumman samlades in under första delen av 1700talet och har förklarats av ägaren. Det är en sydsamisk trumma, troligen från
Snåsa i Trøndelag i Norge (Qvigstad 1903; Rydving, kompendium). Den
tredje trumman är den enda kända trumman från Finnmark, som förklarades
av ägaren Anders Poulsen under en rättegång mot honom 1695. Poulsen var
ursprungligen från Torneå Lappmark (Rutberg 1918) och hade ärvt trumman
efter sin mor. Det var också hon som skall ha lärt honom att använda den
(Bäckman 1978).
Om man jämför de samiska tolkningarna, och de som senare gjorts
av Manker (1938) kan man tydligt se att det har skett en mytologisering av
bilderna. Medan ﬁgurerna i de samiska tolkningarna har mycket konkreta
betydelser, har de i Mankers tolkning fått en närmast mytologisk/gudomlig tolkning (Qvigstad 1903; Manker 1938; Kjellström & Rydving 1988; ). T.
ex. har en ﬁgur som tolkats av Graan som snöväder/snöstorm hos Manker
blivit vindguden Biegg-olmai (Rydving och Kjellström 1988). Rydving anser
(föreläsning juni 2001), vilket jag instämmer i, att det är tolkningarna som har
gjorts av samerna som bör tillmätas störst betydelse. De samiska tolkningarna
gjordes under en period då religionen fortfarande fanns i folks närhet. Som
same och särskilt som ägare
ägare av trumman har man naturligtvis större möjlighet att veta tecknens betydelse. Man skall dock vara medveten om att dessa
naturligtvis inte behöver ha berättat ”sanningen”, utan gett en mindre mytologisk betydelse av tecknen för att framstå i bättre dager. Det som stärker
den konkreta tolkningen är att det är två av varandra oberoende personer
som berättar samma sak, där den ena dessutom är kyrkoherde. Den andra
orsaken är att genom att tecknen har en konkret betydelse får trumman ett
användningsområde som ”spåtrumma”. Med en mytologisk betydelse blir
trumman mer en ikon eller ett altare, som egentligen inte har någon praktisk
betydelse. Möjligen skall man se betydelsen av tecknen ur båda perspektiven
– att samerna själva inte skiljde på vädret/naturfenomenet och guden. Den
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mytologiska tolkningen blir snarare ett resultat av vår tudelning av världen där
fenomenet väder ”måste” relateras till en guddom.

2. 2 Snorre
Man känner till ungefär 30 isländska sagor (ättesagor) (Folkedal et al 1986:25)
som nedtecknades under 1200-talet men som handlar om perioden kring
900-talet, den så kallade landnamstiden. Orsaken till att sagorna nedtecknades är ﬂera, men det hänger troligen samman med enandet av Island till en
stat under den norska kungen. När det gamla ättesamhället upplöstes började
de gamla hövdingarna att strida mot varandra, vilket öppnade vägen för den
norske kungen att ingripa. När Island nu försvann som ”fristat” uppstod en
önskan att bevara det som var särskilt isländskt innan det försvann. Man vet
inte vilka som har författat sagorna. Det är många som anser att författarna
har haft en muntlig tradition från vikingatid att gå efter, men helt självständigt
stått för den konstnärliga utformningen (Magnússon Ólsen 1977). Den mest
kända av sagorna, Egil Skallgrimssons saga, innehåller uppgifter om samerna
och den anses vara skriven av Snorre (Folkedal et al 1986:25).
Snorre Sturluson föddes sannolikt 1179 på västra Island. Han var
son till Sturla Thordarson en av hövdingarna som vid denna tid innehade
den politiska och juridiska makten på Island. Snorre blev fosterson hos Jon
Loftesson som var av konungasläkt och kom så småningom själv att bli en
av Islands mäktigaste män. Vid ﬂera tillfällen besökte han Norge där han
bl.a. blev inblandad i intrigerna och maktspelet kring kronan (Jóhannesson
1991:8ff).
Snorre stod den norska makteliten nära, och hans myter bildades med
referenser till den styrande elitens värderingar (Odner 1983:27f). Man skall
vara ytterst försiktig med att tolka Snorres berättelser bokstavligen. Det stora
värdet ligger inte i de enskilda händelserna utan i att genom myterna kan man
se hur viktigt det var att påvisa mytologiskt släktskap mellan den norröna
och samiska befolkningen (ibid.), att släktskap faktiskt har existerat och varit
viktigt utan att det nödvändigtvis är mellan person a och b. Det mytologiska
släktskapet har också fungerat som ett sätt att tydliggöra den förpliktande
relation samerna hade i förhållande till den norröna makteliten, något som
ekonomiskt bestod i inbetalning i skatt och skinn (ibid.).
De ”Nordiska konungasagorna” skrevs 150 – 300 år efter att händelserna
ägt rum och bygger på både skriftligt och muntligt källmaterial, i vissa fall
även på hjältedikter som Snorre ansåg vara pålitliga källor. Enligt honom själv
skulle dikten framställa kungarna som hjältar, men om de var för överdrivna
ﬁck det motsatt effekt och blev istället ett hån (Folkedal et al 1986). Man skall
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också tänka på att ﬂera av texterna och dikterna han använde sig av inte var
samtida och tolkades av honom (Jóhannesson 1991). Man bör alltså använda
Snorres texter med stor försiktighet. Trots det ger de värdefulla upplysningar,
om inte direkta så indirekta, som är användbara för förståelsen av samisk
religion och relationer mellan samer och norrmän under vikingatid och tidig
medeltid.

2. 3. Källskrifterna från 1600- och 1700-tal
Prästrelationerna
Religionshistoriker idag är mycket noga med att poängtera att det ﬁnns väsentliga skillnader i religion och religionsutövande i olika delar av Sápmi, även
om det sannolikt har funnits vissa grundelement inom hela området (Mebius
1968, 2003; Bäckman 1975; 1978; Bäckman & Hultkrantz 1978; Hultkrantz
1978; Rydving 1995a, 1995b). Bilden av en enhetlig religion hänger fortfarande kvar, även inom arkeologin (Zachrisson 1997). Till viss del beror denna
bild på svårigheter att avgöra det historiska källmaterialets ursprungsområde.
Genom noggranna analyser av källorna där man har tittat på vilket språk de
samiska orden är skrivna, författarnas relation till varandra samt den kunskap
man har om de skilda författarna i dag, får man en relativt bra bild över vilka
områden källorna beskriver (se Rydving 1995b).
För att försöka ge en bild av problemet med källorna kommer jag att ge
en kort forskningshistorisk översikt över de skriftliga källorna. Den kommer
att vara långt ifrån komplett, utan endast översiktligt presentera de personer
och källor som har varit av störst betydelse för samisk religionshistoria.
De s.k. källskrifterna skrevs av präster, missionärer och ämbetsmän i
Sverige och Norge främst mellan 1670 och 1750 (Mebius 1968; Bäckman
1975; Rydving 1995a, 1995b). De är bland de viktigaste källor vi har när det
gäller samisk religion under 1600- och 1700-talet.
Generellt har man sagt att källorna från 1600-talet är svenska och
källorna från 1700-talet är norska - en indelning som är något missvisande.
Det man kan säga är att materialet främst nedtecknades under en period av
80 år mellan 1670 och 1750 (det ﬁnns några enstaka från åren före 1670), som
grovt kan delas in i tre grupper (Rydving 1993; 1995a, b):
1670-talet
1720-talet
1740-talet

Källorna är främst från Sverige och Finland
Källorna är främst från Norge
Källorna är främst från Sverige
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Fig. 3. Trummande nåjd, som faller till marken avsvimmad. Lägg märke till djävulen över
honom. Från Rheen [1671] 1983

Den första gruppen består främst av texter som författades kring 1670
i Sverige och Finland av präster och ämbetsmän som verkade i Lappland. På
kontinenten låg Sverige i krig och hade vissa framgångar. Det ﬂorerade rykten
att Sverige rönte sina framgångar med hjälp av samisk trolldom; ett rykte som
troligtvis spreds av den romersk-katolska kyrkan och som var mycket pinsamt
för Sverige. På bakgrund av detta gav Magnus Gabriel de la Gardia antikvitetskollegiet i uppdrag att ge ut en beskrivning av Lappmarken. Samtidigt gav
han Landshövdingen i Västerbotten Johan Graan (själv same) i uppgift att
samla in redogörelser från prästerna i norr som kunde användas som källmaterial. Johannes Schefferus blev utsedd till författare och 1673 kom Lapponia
ut på latin (Rydving 1995b:19f). De berättelser som inte användes i boken har
sedan publicerats av andra, bland annat av K. B. Wiklund vid olika tillfällen
1910, och som nytryck 1983.
I sin bok ”Lapponia” ([1673] 1956) använde Schefferus inte enbart prästernas relationer, utan även antika verk och 1500-talskällor. Fördelen med
Schefferus är att han hänvisar till författare. Som brukligt vid denna tid utkom
den först på latin under namnet Lapponica. Id es regionis Lapponum et Gentis Nova
et Verissima Descripto ” (1673) och den blev inte översatt till svenska förrän
1956, även om den tidigt översattes till andra språk (Rydving 1995b:19ff).
Trots en önskan att ge en mer nyanserad bild av samernas kultur och religion
lyckades Schefferus inte särskilt bra. I Europa var det endast religionen som
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var intressant och fokuserades på, och då som något mystiskt och farligt. I
t.ex. Nederländerna publicerades de två kapitel som handlade om inhemsk
religion som egen bok under namnet ”Nordfolkens förskräckliga häxerier”.
De ﬂesta författarna tillhörde den Lutherska ortodoxin, där riter och handling
var det viktigaste i religionen. Om en person var kristen eller inte avgjordes av
hur många gånger personen gick i kyrkan, inte vilka tankar denne bar på, och
därför gick deras missionerande mycket ut på att tvinga folk till kyrkan. Även
när det gällde att beskriva den samiska religionen var det riterna och handlingarna som var det intressanta och det är här vi hittar dessa källors största
värde; de beskriver ritualer (Rydving 1995b; Rydving föreläsning juni 2001).
Man bör komma ihåg att källorna kom till under en period när det fortfarande var dödsstraff för att utöva ”trolldom” både i Sverige och i DanmarkNorge, även om det i Sverige endast avrättades en same och i Norge 8 samer
för trolldom (Steen 1969; Rydving 1995a, 1995b; Rydving föreläsning juni
2001; Hagen 2001b; Mebius 2003). Prästerna som verkade i Lappmarken
hade många gånger inte annat än sporadisk kontakt med samerna (Rydving
1995a, b) och den kunskap de kan ha fått må ha varit begränsad.
Nästa grupp källor härrör från Danmark–Norge och skrevs i tiden
kring 1720. År 1714 upprättades Missionskollegiet i København med sin
främsta uppgift att missionera i Indien. Två år senare ﬁck de även ansvaret
för missioneringen på Grönland och bland samerna. Missionsarbetet bland
samerna leddes av Thomas von Westen - en av grundarna av den pietistiska rörelsen ”syvstjernen” (som rörelsen hette i Norge) som var en protest
mot ortodoxin (Rydving föreläsning juni 2001; Rydving 1995b). Thomas von
Westen (1682 –1727) tillträdde som kyrkoherde i Veøy i Romsdal 1711, och
det var under perioden här som han tillsammans med ett antal andra präster
startade den pietistiska gruppen ”syvstjernen” som på olika sätt försökte
påverka den religiösa utvecklingen. 1716 anställdes han som lektor i teologi
och blev ledare för missioneringen av samerna, som han ledde under drygt
ett årtionde (Rydving 1995b:27). Samma år gjorde han sin första resa norrut,
närmare bestämt upp till Vadsö, där han träffade Isaac Olsen.
Isaac Olsen var den första av de norska författarna om samisk religion
som kom till Finnmark. Man tror att han var född i Trøndelag runt 1680.
År 1703 reste han till Finnmark som informatör till prästbarnen i Kjelvik i
Porsanger: Efter en kort tid där övertalades han att resa till Varanger för att
där undervisa samerna. Efter fem år i Varanger utvidgades hans ansvarsområde att omfatta Tana, Laksefjord, Porsanger och Kvalsund.
Den tid Olsen var i Finnmark stod han under Vadsöprästen Ludvig
Paus ansvar och avtalet med honom var att han skulle leva bland samerna och
äta samma mat som de (Qvigstad 1910; Niemi 1983; Rydving 1995b). Man
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vet att Olsen behärskade samiska och behövde därför inte tolk. M.a.o. vet
vi att Isaac Olsen inte bara kunde samiska, han levde också bland samerna,
vilket bör ha gett honom mycket bra möjligheter att få en god inblick i samisk
kultur samt även samisk religion. Men trots allt var han en utomstående, något
fördömmande och hans insyn var säkerligen begränsad, men jämfört med
många andra var hans kunskaper goda (Rydving 1995a, 1995b; Fossum 1997).
Som första missionär i Finnmark var han inte påverkad av andra missionärer som senare kom att verka bland samerna, men han var inte opåverkad
av andra. Han var en lärd man med ﬂera böcker om samisk religion i hyllan
(bland annat Peder Claussøn Friis [1711] 1787, [1715] 1934) (Rydving 1995a,
b). Efter 1716 följde han med von Westen till Trondheim där han tog anställning som klockare fram till sin död i 1730 (Vorren & Eriksen 1993:9; Rydving
1995b). Det verkar som om han kom i onåd hos den stora von Westen.
Jag anser att Olsens källa ”Om
Om Lappernes Vildfarelser og Overtro”
Overtro”, är en av
de viktigaste skriftliga källor vi har om religion bland samer i Finnmark, då
främst Varangerområdet. Han hävdar själv att han endast skriver om sådant
han själv har sett och hört (Olsen [efter 1715] 1910), en uppgift som sannolikt
stämmer (Rydving 1995). Ett arbete som dessutom är viktigt i det arkeologiska sammanhanget är Olsens text ”Finnernis
Finnernis Afgudssteder
Afgudssteder” (1910), som omfattar
två listor över offerplatser bl. a. Varanger, Tana, Porsanger, Kvalsund och
Alta (Rydving 1995b:26; Vorren & Eriksen 1993:9f).
Det är viktigt att man är medveten om att Olsen verkade bland samerna
som en representant för den dansk-norska staten samt den kristna tron, och
han blev säkerligen mött med stor misstänksamhet, något som nog inte blev
mindre av att han hade en tämligen fördömande hållning till samisk religion.
Det faktum att han talade samiska och levde bland dem hjälpte nog till att
bygga upp en tillit, men han förblev en främmande. År 1710 kan man se
att den tillit han hade byggt upp var borta, troligtvis för att han hade avslöjat samernas heliga ställen för utomstående och ﬂera av dem blev förstörda.
Olsens informanter var sannolikt främst kristna samer, vilket innebär att det
mesta av den information han ﬁck kom från personer som hade övergivit den
inhemska religionen, något som naturligtvis bör ha färgat framställningen.
Det är inte säkert man berättar allt, både av respekt men även av rädsla för
repressalier (Fossum 1997).
Missionärerna inom pietismen koncentrerade sig mindre på handlingen och mer på tanken bakom och engagemanget, och det räckte inte att
gå i kyrkan för att vara kristen. I början av missionsarbetet samtalade man
mycket med samerna för att lära sig om den inhemska religionen för sedan att
använda den kunskapen för att framställa samma religion som ond och styrd
av djävulen. Många var inte särskilt villiga att berätta om sin religion, både av
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rädsla för dödsstraff men troligtvis också för att man kände till prästernas syn
på den. 1710 avskaffades dödsstraffet för trolldom i Danmark-Norge, något
många dock inte var medvetna om. I sitt arbete försökte särskilt von Westen
att göra samerna medvetna om att man inte längre riskerade att dömas till
döden (Rydving föreläsning juni 2001).
Von Westen gick in för uppgiften på allvar och arbetade hårt. Han
lät bygga kyrkor, kapell och skolor samtidigt som han anställde missionärer
(Steen 1969). Han var av den bestämda åsikten att samerna skulle undervisas
på sitt eget språk, vilket inte alltid var populärt i de kyrkliga kretsarna. Trots
det undervisade han samerna i religion på samiska genom tolk och det var
även så han ﬁck mycket av sin information om samisk religion (Nesheim
1975:4f). Vidare utarbetade han instruktioner till missionärerna om hur de
skulle arbeta utifrån sin egen metod och kunskap, en metod som var noga
genomtänkt och metodisk. Först samlade man in uppgifter från kristnade
samer och upplysningar om vilka som var kristna och inte, för att sedan
kontakta dem. Under de första mötena, som alltid ägde rum i kyrkan, var
han vänlig och upplyste dem om att de inte längre riskerade dödsstraff för
utövandet av inhemsk religion. Sedan samlade han in upplysningar om de
enskildas religion. Först vid följande möten började undervisningen i kristendomen och framställningen av den inhemska religionen som demonisk
(Mebius 1968:23f; Fossum 1997:8f).
Mebius anser att von Westen innan intervjun redan kände till vilken tro
personerna hade och att han vid många tillfällen hade möjlighet att kontrollera de upplysningar han ﬁck (Mebius 1968:23f). Det måste ha varit mycket
svårt för von Westen att kontrollera de uppgifter han till en början ﬁck då
hans kunskap om det samiska och samisk religion var obeﬁntlig. Så sent som
1723 kan man se att von Westen inte kunde samiska (Randulf [1723] 1903 ).
Till att börja med var det genom Isaac Olsen som von Westen ﬁck en inblick i
det samiska, men efter några år ”övergav” han Olsen av någon anledning och
det är istället en annan missionär - Jens Kildal som blir von Westens ”högra
hand” (Rydving, föreläsning juni 2001). Man skall också vara medveten om
att det var så sent som 1722 efter att han mötte Kildal eller rättare sagt hans
fru Karen Arnesdatter som von Westen började inse att det fanns stora skillnader mellan de olika samiska områdena, vilket gör att det också är svårt att
knyta information till geograﬁskt område (Rydving 1995b; Bäckman 1975).
Jens Kildal (1683-1767) var en av tre bröder som verkade som missionärer i Nordland. Innan han reste till Ofoten 1721 undervisade han i samiska
vid seminariet i Trondheim (Mebius 1968:25). Han var gift med en samisk
kvinna Karen Arnesdatter. Hon hjälpte Kildal i missionsarbetet samtidigt som
hon undervisade samerna och det var framför allt hon som gav Kildal insyn i
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samisk kultur och tankesätt. Hon gav dessutom von Westen mycket information och uppgifter som på ett sätt blev hans öppning i att förstå samisk mytologi (Rydving 1995b:32; Rydving föreläsning juni 2001). Kildal ﬁck uppdraget
att undersöka vad som fanns av inhemsk religion i Salten (Rydving 1995b:32),
samt i Vesterålen (Mebius 1968:25). År 1727, samma år som von Westen dog
författade han ””Afguderiets dempelse” (Kildal [1730 och senare] 1945) som var
en ”lärobok” för nya missionärer. Den bestod av en predikan samt ett appendix där det mesta av upplysningarna om samisk religion ﬁnns samlade. Kildal
ﬁck förödande kritik av den samtida Hans Skanke att vara enfaldig och dum,
något som troligen bottnar i avundsjuka på det favoritskap han hade hos von
Westen (Rydving 1995b:32). Åsikterna går något isär när det gäller källvärdet i Kildals text (Mebius 1968; Bäckman 1975; Rydving 1995b), men som
Rydving påpekar (1995b:33) måste man komma ihåg att det var Kildal som
”lärde upp” von Westen. Trots det skrevs hans text efter det att von Westen
hade skrivit sin (och avlidit) och han plockade in mycket av von Westens
information i sin egen text utan att ange var den ursprungligen kom ifrån.
Totalt var von Westen på tre missionsresor bland samerna åren 1716,
1718 och 1722. Den första och andra resan gick främst till Øst-Finnmark,
medan den tredje främst gick till Nordland och Trøndelag. Det var under den
senare resan han träffade Kildal.
Tomas von Westen blev som en spindel i ett nät med trådar ut till nästan
alla missionärer på den norska sidan av Sápmi. Det är endast Isaac Olsen
och till viss del Jens Kildal som var självständiga i förhållande till honom
(Bäckman 1975, Rydving 1995b). Inget av von Westens enorma samling av
manus om samisk religion och missionering blev utgivet av honom själv.
Det var först efter hans död som det hände något med hans material. Hans
Skanke, som var von Westens efterträdare tog över hans manus och omarbetade det till sin egen missionshistoria : ”Epitomes
Epitomes Histori
Historiæ Missionis Lapponic …” (Skanke [1728-1731] 1945; Bäckman 1975; Rydving 1995b). Efter
nicæ
publiceringen av denna text försvann originalmanuskriptet, vilket gör att det
är svårt att kontrollera hur Skankes manus stämde överens med von Westens
(Rydving 1995b). Trots det har Håkan Rydving i sin forskning i hög grad
lyckats avgöra vilka delar av Sápmi olika delar beskriver utifrån vilka dialekter
olika ord skrivs på och utifrån vilka personer von Westen haft kontakt med
under perioden för insamlandet och skrivandet.
Den tredje gruppen av källor nedtecknades kring mitten av 1700-talet
av präster, som var påverkade av upplysningen med dess rationella tänkande,
och de var inte lika ﬁentlig mot inhemsk samisk religion som man varit tidigare. Man var bekymrad för den framväxande ateismen och ansåg det var
bättre att tillhöra någon slags religion (som här inhemsk samisk) än ingen alls
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(Rydving föreläsning juni 2001).
De källor man bör tillskriva högst källvärde av dessa är Pehr Högström
([1747] 1980) och Pehr Fjellströms ([1755] 1981) monograﬁer, men även
Leems ([1767] 1975) verk. De två förstnämnda, båda svenska präster verkade
under ﬂera år i Lappmarken. De kunde samiska och hade intagit en relativt mild (och inte alls respektlös) hållning mot samisk religion. Intressant
är att särskilt Högström verkar ha uppmärksammat sambandet mellan religion, ekonomi och kultur. Samtidigt var de präster och representanter för den
svenska staten med uppgift att kristna samerna. De kom till lappmarken efter
en längre period av ganska hård kristningspolitik, som ju kulminerade med
att samen Lars Nilsson avrättades 1692 genom att brännas på bål (Granqvist
2001; Mebius 2003). Det bör naturligtvis ha påverkat samernas ”öppenhet”
mot representanter från kyrka och storsamhälle .
Pehr Högström (1714-1784) tog magistergrad på ett religionsﬁlosoﬁskt arbete 1741. Trots lysande utsikter valde han att hoppa av akademin för
att arbeta som präst i Lule Lappmark. Han arbetade som missionär, sedan
kyrkoherde i Gällivare innan han tillträdde som kyrkoherde i Skellefteå 1749.
Högström författade ett antal texter inom både teologi, naturvetenskap och
statistik. Han talade samiska och översatte psalmer, postillor och en katekes
till samiska. Hans monograﬁ ”Beskrifning Ö
Öfwer de til Sweriges Krona lydande
Lapmarker” ([1747] 1980), innehåller ett kapitel om inhemsk religion samt
Lapmarker
även spridd information om religion i övriga kapitel. Boken blev populär och
har översatts till danska, tyska och franska. I boken återges bl. a. ett samtal
med en same från Gällivare och här hittar man även uppgifter om några
offerplatser (Rydving 1995b:37f).
Pehr Fjellström (1697 – 1746) var svärfar till Högström och det var
också han som undervisade honom i samiska. Fjellström hade prästvigts
1719 och sedan tillträtt som lärare på den Skytteanska skolan i Lycksele innan
han blev prost och kyrkoherde där. Han skrev och översatte ﬂera böcker till
samiska, bland annat en grammatik- och en ABC-bok. Han översatte även
Luthers katekes, förklaringar till den, Nya Testamentet mm. 1755 gav han ut
en monograﬁ med titeln ”Kort
Kort Ber
Berääättelse
ttelse om Lapparnas Bj
Bjöörna-f
örna-fä
rna-fäänge,
nge, Samt Deras
der Wid brukade widskeppelser
widskeppelser” ([1755] 1981), som berättar om björnjakten och
de ceremonier som ﬁnns kring den (Rydving 1995b:38). Fjellströms berättelse är den mest använda när det gäller att ge en bild av samisk björnjakt
och björnceremonien och det är också den som ligger till grund för Ossian
Älgströms stora bild ”björnfesten” från 1930-talet (Manker 1970). Även när
det gäller att förklara de arkeologiskt undersökta och registrerade gravarna har
Fjellström varit en viktig källa (Zachrisson & Iregren 1974; Myrstad 1996).
När det gäller Leem kan man mycket tydligt se att han var starkt påver13

kad av Tomas von Westen, men till skillnad från honom gick han hårt in för
att lära sig samiska och samiskt tankesätt. Han reste mycket bland samerna
och på sina resor var han alltid klädd i samiska kläder. Han kallar samisk religion för avgudadyrkan, men han verkar ändå inta en ganska ”humoristisk”
syn på anklagelserna om trolldom och häxeri. Han erkänner att samerna har
kvar många element av ursprunglig samisk religion, men anser att de tror på
den sanne guden (Nesheim 1975:7ff). När han skriver sitt verk använder han
sig av både von Westens arbeten samt domstolsprotokoll, tillsammans med
det han själv hört och sett.
Knut Leem (1696/1697 – 1774) växte upp i en prästfamilj och studerade teologi innan han 1725 blev missionär i Tana och Laksefjord. Efter tre
år här blev han 1729 kyrkoherde i Talvik i Alta, en tjänst han hade under sex
år innan han ﬂyttade till Avaldsnes. 1752 blev han lärare (professor) i samiska
vid Seminarium Lapponicum i Trondheim. Leem gav ut ﬂera språkböcker
på samiska, bland annat en grammatisk lärobok och en mindre ordbok, samt
att han påbörjade en större ordbok som bara delvis utgavs före hans död.
Det verk som är av intresse för oss är hans stora monograﬁ ”Beskrivelse over
Finmarkens Lapper
Lapper” ([1767] 1975), som kom ut 1767 efter att ha legat klart
sedan 1748. I boken ﬁnns ett stycke som är författat av en Anonymus, som
troligtvis är samma dokument som använts av bl. a. Kildal och som därmed
är skriven av Thomas von Westen (Rydving 1995b:39,53). Det övriga i Leems
bok bygger på egna erfarenheter, men även sådant han hört och läst i andra
prästers texter (Niemi 1983:39).
Leems hade tidigt intresserat sig för samerna och deras kultur och han studerade samiska i två år innan han reste till Finnmark som missionär. Efter att
han kom till Finnmark försökte han även förstå samiskt tankesätt. Leem var
en av von Westens anhängare och det var nog delvis därför han ﬁck jobbet.
Efter von Westens död hade ”samemissionen” förfallit, mycket på grund av
stridigheter om samerna skulle undervisas på samiska eller danska. Ett tag
efter von Westens död var det danska som gällde med argumenten att missionärerna inte skulle behöva lära sig samiska och att samerna skulle göras till
fullvärdiga medborgare (Nesheim 1975:5). Det fungerade inte och man ansåg
efter ett tag att man måste förändra situationen och åter ge samerna undervisning på sitt eget språk.

Domstolsprotokoll
Ytterligare en viktig källkategori är domstolsprotokollen som nedtecknades
vid rättegångar mot samer för utövandet av deras inhemska religion. De så
kallade trolldomsprocesserna pågick främst under 1600-talet, men det var inte
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enbart samerna som ställdes inför rätta, majoriteten var svenska och norska
kvinnor. De ﬂesta protokoll vi känner till är från Norge och härrör från Finnkvinnor
mark i Nord-Norge, där förföljelsen av ”trollfolk” var omfattande. Om man
ser till befolkningstalet i Finnmark och antalet utsatta för denna förföljelse är
det endast i Tyskland och Skottland i Europa som vi hittar liknande siffror
(Hagen 2001:23).
Det var den lag som kom 1617 som ﬁck störst betydelse för ”häxförföljelserna” i Norge, även om det redan 1593 instiftades en lag mot trolldom
(Hagen Laddat ned från Internet 2001, http://www.uit.no/fag/historie/
kiberg2.htm).
Redan på 1100-talet förbjöds den norröna befolkningen att resa till
samerna för att låta sig spås (Olsen 2000b:37). Från och med 1617 blev alla
typer av magisk verksamhet förbjuden, även s.k. vit magi. Straffet för vit
magi var ”endast” landsförvisning medan man för svart magi blev dömd till
döden. Det var kung Christian IV som krävde stränga straff för trolldom och
som 1609 skickade ut en förordning särskilt riktad mot Nord-Norge (Hagen
2002).
I Norge har det varit möjligt att dokumentera 860 namngivna personer anklagade för trolldomsverksamhet (se Hans Eyvind Næss avhandling),
men man antar att det verkliga antalet var åtminstone det dubbla (Hagen
1997–2001. Laddat ned från Internet 2001 http://www.uit.no/fag/historie/
kiberg2.htm)
Man vet att minst 137 personer blev dömda för trolldom i Finnmark
under 1600-talet och av dessa dömdes 92 personer till döden. Totalt 26 samer
anklagades (18 män och 8 kvinnor) varav 19 dömdes till döden (14 män och
5 kvinnor), jämfört med att 112 norska personer anklagades (8 män och 103
kvinnor) och 73 dömdes till döden (1 man och 72 kvinnor) (Hagen 2001:24).
Möjligen kan ﬂera av personerna i protokollen vara samer även om det inte
framgår. Man kan se en viss skillnad i varför samer och icke-samer ställdes
inför rätta. Icke-samerna ställdes inför rätta för häxeri och trolldom medan
samerna främst anklagades för att ha utövat sin religion. Även om utövandet av den inhemska samiska religionen var att bedriva trolldom, sågs ändå
religionsutövarna som mer ”ofﬁciella” representanter för en religion, något
som för myndigheterna vid denna tid omöjligen kunde vara kvinnor. Därmed
får man två faktorer som påverkar hur man räknade samer och icke-samer,
kvinnor och män. Flera av kvinnorna kan ha varit samer, men det var inte
intressant då de ställdes inför rätta för samma sak som norska kvinnor dvs.
”häxeri”. En annan faktor är att samiska kvinnor inte i samma utsträckning
anklagades då de inte, enligt myndigheterna, var religionsutövare (Fossum
1997).
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Etnograﬁns förbannelse
Fortfarande kvarstår det faktum att den bild vi har av samisk religion är hur
det kan ha sett ut på 1600- och 1700-talet, efter att renskötseln hade kommit
in i många områden, och efter att delar av befolkningen har blivit kristna - en
bild som också präglas av det prästerna ville höra och vad samiska män vå
vågade
ågade
berätta.
Trots dessa problem ﬁnns det ofta en motvilja mot att använda arkeologiskt källmaterial bland religionshistoriker, åtminstone om det inte stämmer
med de skriftliga källorna. För att citera Bäckman (2000:217, min kursivering
kursivering):
Av arkeologiska fynd i gravar från förhistorisk tid, vilka sägs vara
samiska, framgår att horn av älg har placerats på den döde på ett sätt
som visar att det inneburit en symbolisk handling av något slag. Det
är dock svårt att med bestämdhet tolka ett sådant bruk av älgkult, det
vill säga att älgen har varit föremål för gudomlig dyrkan med offer
och böner, eftersom ssådana uppgifter saknas i skriftligt material liksom i den
muntliga traditionen

För att ta ett annat citat (Rydving & Kristoffersen 1993:198, Min kursivering
kursivering).:
Källorna anger dock ett tydligt kriterium, med hjälp av vilket det ska
vara möjligt att avgöra om ett benfynd indikerar offerplats eller ej. När
det gäller benmaterialet på offerplatser gör källskrifterna nämligen
klart att benmaterialet på offerplatser hade en särskild karaktär: benen
ﬁck inte brytas eller klyvas……..
……
Källuppgifterna har varit omdiskuterade av fr. a. arkeologer eftersom
många av de bensamlingar som grävts ut bestått av kluvna och avbrutna
ben, men man har trots detta valt att tolka dem som offerlämningar

Genom att underkänna det arkeologiska källmaterialets tolkningsvärde (och
då menar jag tolkningsvä
tolkningsvärde
ärde, inte tolkningsfö
tolkningsföretr
öreträ
reträde
äde
de)) avvisar man också samernas
rätt till en förhistoria och historia. Man stödjer och upprätthåller den statiska
bilden av ett samiskt samhälle som såg ut som det gjorde på 1600- och 1700talet under alla tider och i alla områden. Författarna av det historiska källmaterialet hade ingen träning i att se och förstå samisk kultur och många av de
olika böckerna och texterna baseras och är beroende av varandra.(Rydving
1995b:53) Egentligen är det relativt få böcker som har fått en enorm spridning, även om det ser ut att vara ett stort antal källor. Det historiska/etnogra16

ﬁska materialet har ett litet tidsdjup, och ger oss därför en bild av ett mycket
kort och begränsat tidsavsnitt av samisk historia.
Det arkeologiska källmaterialet används ofta för att bekräfta vad de
historiska källorna berättar, och i de fall där de inte stämmer överens bortser
man ifrån eller ifrågasätter man det arkeologiska materialet. Vi har en situation
som man kan kalla ”etnograﬁns förbannelse”. Det arkeologiska källmaterialet
är ett primärt källmaterial, det är spår efter mänsklig handling och innehåller
inte ﬂera led av tolkningar innan det tolkas av forskarna. Trots detta så har
man utifrån de skriftliga källorna skapat ett kriterium för hur det arkeologiska
materialet skall användas. Oftast använder man bara det arkeologiska materialet i de fall där det kan bekräfta de skriftliga källorna och bortförklaras eller
åsidosättas om det talar emot de skriftliga källorna, vilket de två citaten ovan
är exempel på.
Genom att använda arkeologiskt källmaterial kan man ge en mer nyanserad bild av samiska samhällen, socialt liv och trosföreställningar med ett
betydligt större tidsdjup än man får utifrån det historiska källmaterialet. Ett
långtidsperspektiv ger oss möjligheten att ge en bild av dynamiska samhällen
som undergår förändringar över tid, där människorna är aktiva, medvetna
(och även omedvetna) aktörer i sin egen historia. Man får också möjligheten att se geograﬁska skillnader som kan vara svåra att utläsa från det skriftliga källmaterialet, då prästerna som nedtecknade det inte alltid angav vilka
områden informationen kom ifrån. Genom att bortförklara det arkeologiska
materialet, då det inte överensstämmer med det historiska, är inte enbart att
underkänna arkeologin som vetenskap utan också att underkänna samiska
samhällen som dynamiska och föränderliga; man underkänner rätten till en
historia och en forntid.
Så sent som på 1970-talet var den historia som skrevs om norra Skandinavien en historia för svenskar och norrmän (Olsen 2000a:29). Detta har sitt
ursprung i det akademiska system som uppstod under slutet av 1800-talet och
början av 1900-talet, som följde den social-darwinistiska och nationalistiska
anda som rådde i Europa vid denna tid. Man delade in systemet i de historiska - (Volkskunde) och de etnograﬁska (Völkerkunde) disciplinerna - ett
system som byggde på idén att det fanns folk med eller utan historia (Olsen
2000a:29). Inom de historiska disciplinerna var det jakten på det egna folkets
rötter med hjälp av arkeologi, historia, myter och folklore som var viktigast.
I de etnograﬁska disciplinerna gjorde man de kompletterande studierna av
”de andra”, ”de främmande” och ”de primitiva” (se till exempel Sven Nilsson
[1865] 1991), främst utanför Europa. Dessa grupper ansågs vara statiska och
folk utan historia och därmed inte aktuella för historiska undersökningar.
I den skandinaviska forskningen från 1800-talet och framåt har samerna
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skapats och upprätthållits som en etnograﬁsk kategori, ”ett fruset andra”
som existerar, men utan de dynamiska processer som pågår under historiska
förlopp. Medan svenskar och norrmän har haft historia har samerna haft
etnograﬁ. Även om den arkeologiska forskningen under 1980-talet genomgick ett politiskt uppvaknade, då man började studera de sociala, historiska
processer som ägt rum i norra Fennoskandien under forntiden, kommer det
fortfarande arkeologisk forskning som behandlar samerna som ett ”statiskt,
historielöst” folk (se t.ex. Adriansen 2002). Därmed återgår vi till det synsätt
som rådde inom humanistisk forskning fram till 1970-talet där den historia
som skrevs om norra Skandinavien bar prägel av att vara en historia om bara
svenskar och norrmän (Olsen 2000a:29).
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3. Teoretiska utgångspunkter
I detta kapitel presenterar jag de teoretiska utgångspunkter som ligger till
grund för min analys och mina tolkningar av det arkeologiska källmaterialet
från Sápmi under perioden 200 f. Kr – 1600 e. Kr.

3. 1. Etnisk-, kulturell och social identitet
Etnicitet är inte ett oproblematiskt begrepp inom den arkeologiska forskningen och det ﬁnns ett visst motstånd mot att diskutera forntida identiteter
i dessa termer (se t.ex. Werbart 2002). Man ser etnicitet som nutida konstruktioner, något vi arkeologer överför till forntida samhällen genom våra deﬁnitioner och etiketter. Samtidigt anser de ﬂesta att man kan studera andra typer
av sociala strukturer och identiteter, som till exempel gender och social stratigraﬁ. I likhet med etnicitet ﬁnns uppfattningen av kön, klasstillhörighet också
mest på det kognitiva planet, och på samma sätt kan de alla ta sig materiella
uttryck genom ”utövande”. Ingen social identitet, vare sig det är könsidentitet, klasstillhörighet eller en etnisk identitet är statisk och oföränderlig, utan
det rör sig snarare om en process där det pågår en ständig omförhandling och
där meningen är beroende av ögonblicket.
Risken att vi överför våra egna uppfattningar av världen på förhistorien ﬁnns och frågan är om det går att undvika. Ingen forskning är objektiv
och vi som forskare är präglade av vår egen bakgrund och uppfattning av
världen, människans och tingens plats i denna. Våra studier av identiteter,
sociala relationer och strukturer handlar om studier av sociala konstruktioner
som i huvudsak ﬁnns på ett kognitivt plan, men samtidigt tar de sig både
”utövande” och fysiskt materiella uttryck.
Relationen mellan etnicitet, samhällen, sociala relationer har alltid varit
komplex och i vår jakt på komplexitet måste vi vara försiktiga och medvetna
för att i så stor utsträckning som möjligt kunna skilja mellan identitet i vårt
sekulariserade samhälle och under förhistorien. Tidigare, i vad antropologin
kallar ”traditionella samhällen”, var gruppen betydligt mer sammanhållen och
enhetlig, där identiteter naturligtvis kom till uttryck på individuella sätt men
också efter givna strukturer (givna av samhället genom de strukturer som
sätter ramarna för samhället - genom språk, religion, ekonomi, anpassning
till miljön etc.). Dessa kognitiva tankestrukturer uttrycks i sin tur genom både
handling och fysisk materiell kultur, både i form av kulturella och individuella
uttryck. Etnicitet skall alltså ses som en process som är under ständig omförhandling, där innehåll och mening är situationsbetingade och förändras över
tid (Eriksen 1998; 2004). Samisk identitet i dag är inte alls samma sak som
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samisk identitet för tusen år sedan, på samma sätt som samisk identitet inte är
det samma i Härjedalen som i Finnmark; det är lika fullt samisk identitet.
Underkänner man möjligheten att kunna studera vissa sociala strukturer eller processer, så underkänner vi möjligheten att överhuvudtaget uttala
oss om socialt liv under förhistorien. Vidare så underbygger vi eller lyfter igen
fram synsättet om folk med eller utan historia, som jag var inne på i ”Etnograﬁns förbannelse”. Etnicitet är som alla andra sociala processer absolut
inte statiskt utan föränderligt, med skiftande innehåll över både tid och rum
(Eriksen 1998; 2004). Vi kan inte presentera en sanning om hur det var, men
vi kan ge en tolkning av hur det utifrån vårt empiriska arkeologiska material
rimligen kan ha varit.
En etnisk identitet kan inte uppstå eller upprätthållas i isolering. För att
den skall uppstå måste vissa grupper ha åtminstone ett minimum av kontakt
med varandra. Situationer där människors liv utgörs av en relativt homogen
kulturell miljö tas den lokala livsstilen för given och gruppens medlemmar är i
liten grad medveten om alternativa sätt att leva. Därmed ifrågasätts kultur eller
livsstil inte, utan ”livet” blir självbekräftande. Det ömsesidiga förhållandet
mellan det sociala, det materiella och det ideologiska kan leda till en objektivisering av den subjektiva sociala ordningen, genom t.ex. en rumslig indelning
av boendet och landskapet. Samhället bekräftar sig själv på alla nivåer och den
sociala ordningen framstår som självklar och sann (Bourdieu 1984). Därmed
blir den sociala ordningen eller samhället taget för givet och inte föremål för
förhandlingar. Förr eller senare blir dock denna självklara kunskap ifrågasatt
eller konfronterad, något som kan ske genom kontakt med andra samhällen
genom olika typer av kulturkontakter, t.ex. handel eller kolonisering. Denna
typ av konfrontationer kan medföra att tidigare självklarheter eller det naturgivna ifrågasätts och måste därför omförhandlas. Detta medvetandegörande
kan vara avgörande för att etniska kategorier bildas, reproduceras och förändras (Bourdieu 1984; Jones 1997).
Det måste ﬁnnas en uppfattning om att de andra är annorlunda än vi
lokala kulturella traditionen som man tidigare har tagit för given måste mobiliseras och ”förtydligas” som ett underlag för en medveten presentation av
den egna kulturella och etniska identiteten. Både existerande och nya kulturelement kan plockas fram och göras viktiga, både för att uttrycka gruppens
särart och dess skillnad gentemot andra grupper (Eriksen 1998; Hansen och
Olsen 2004:36f.). Samtidigt kan två eller ﬂera grupper som betraktar varandra
som olika bli mer lika varandra om kontakterna dem emellan ökar samtidigt
även om de är alltmer upptagna av sin egen särprägel (Eriksen 1998:28). Man
betonar ofta den etniska gruppens gemensamma mytologiska ursprung och
de kulturella likheterna mellan medlemmarna i gruppen och därigenom dras
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automatiskt gränser mot andra (ibid:15f). Den etniska kulturen kan skapa
stereotyper, som inte nödvändigtvis är sanna men som fungerar för att skapa
ordning i världen. Stereotyperna kan komma att rättfärdiga privilegier och
ojämlik tillgång till samhällets resurser och de kan bli avgörande för att deﬁniera den egna gruppens gränser (ibid:34).
Den etniska identiteten är naturligtvis, som alla typer av identiteter,
situationsbetingad och förhandlingsbar, samtidigt som den tenderar att vara
seglivad. Studier har visat att trots att en grupp genomgår snabba och relativt
stora förändringar tenderar människorna att behålla den etniska identiteten,
både vid ﬂyttning till andra områden eller förändringar av t.ex. näring. I oroliga
tider kan ofta den etniska identiteten förstärkas och överkommuniceras (ibid).
Det här innebär dock inte att den etniska identiteten förblir oförändrad utan
kan få nytt innehåll och innebörd. En etnisk identitet kan också ”underkommuniceras”, för att dölja den etniska identiteten. De ﬂesta antropologer och
sociologer idag är överens om att man skall se etnicitet som en process, inte
som en ﬁxerad kategori, och det är i huvudsak dessa processer som vi bör och
skall studera. Etnicitet är aspekter av relationer, inte egenskaper hos en viss
grupp och kan deﬁnieras som en social relation (ibid:21f)
Trots att etnicitet enligt många antropologer (Bell 1997; Bowie 2000;
Insoll 2004) var mer sammanhållen och enhetlig i mer traditionella samhällen än i dagens sekulariserade värld var etnicitet inte en statisk enhet som
fortsatte opåverkad av de kulturmöten som ägde rum. Som Thomas Eriksen
uttrycker det: Mennesker er kulturelle blandningsprodukter” (1994:14). Varje kultur
bygger på generationer av kunskap, värden, idéer och sedvänjor samtidigt
som varje generation måste förhålla sig till de förhållanden som råder under
just deras levnadstid.

3. 2. Religion
Religion, tro och trosföreställningar (eller livsåskådning) är en fundamental
del av vårt liv och kan vara avgörande för (medvetet och omedvetet) hur
vårt liv ser ut både på individuell och kollektiv nivå. I både samhällen som
bekänner sig till någon av världsreligionerna och samhällen med mer ”traditionella eller ursprungliga” religioner styrs samhällslivet i stor grad av religiösa
föreställningar eller frånvaron av dessa. De skapar ett socialt och kulturellt
ramverk för vad som är acceptabelt, för moral, hur vi skall bete oss, hur livet
fungerar m.m.
Även i vårt västerländska sekulariserade samhälle ligger religiösa strukturer bakom och sätter ramarna för mycket av hur det sociala livet organiseras.
Om man till exempel studerar den svenska lagen, ser man tydligt att grunden
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bakom den går att hitta i den lutherska läran och de tio budorden (Kaliff
1997). Inom kristendomen och i de övriga världsreligionerna är dock de religiösa sfärerna relativt separerade från den profana delen av samhället. I mer
traditionella samhällen med ”primala” eller ursprungliga religioner, behöver
det inte ﬁnnas en skillnad mellan heliga och profana sfärer av aktiviteter, då
religion och samhälle ofta fungerar som ett och inte alltid går att separera från
varandra (McGuire 1992:3; Bell 1997:198; Bowie 2000:26; Insoll 2004:8). I
dessa samhällen, som också är betydligt mindre och oftast enhetliga, spelar
religionen en mycket större roll i kulturen och det sociala livet (Bell 1997:198).
Religiös tro och värderingar påverkar människors förhållande till varandra,
inﬂuerar och reglerar familjeliv, genusroller, samhälle, ekonomi och politiskt
liv. Den motiverar och värderar mänsklig handling och organiserar religiösa
gruppers kollektiva religiösa uttryck (McGuire 1992:3; Bell 1997:198). Samtidigt så behöver inte de ursprungliga religiösa intensionerna eller tankarna
ﬁnnas i de utövande människornas medvetande utan handlingen kan ha blivit
en tradition.
Även om religion är så fundamentalt i mänskliga samhällen har det
länge funnits ett visst motstånd mot studiet av religion i arkeologiskt material,
med hänvisning till att religion består av tankemässiga strukturer som ﬁnns
i människors medvetna och därmed inte går att komma åt genom studier
av materiell kultur. Många studier av förhistoriska samhällen tar endast upp
frågor om religion för att förklara material som är lite annorlunda och udda,
sådant som skiljer sig ut från det övriga och som inte kan ges en ”funktionell,
ekonomisk eller rationell” förklaring (Hodder 1992:222). Samtidigt så är det
inte många som i dag vänder sig mot att man kan studera t.ex. sociala strukturer och genus i förhistoriska samhällen - begrepp som är lika abstrakta som
religion, kosmologi och kosmogoni. Ingen av dessa ”strukturer” har fysisk
form och kan därför inte empiriskt beläggas eller påträffas vid en utgrävning. På samma sätt kan begreppen som social struktur och genus endast ges
mening genom en tolkning, som kan och naturligtvis bör vara grundad på ett
arkeologiskt empiriskt material. Genom att religion är en stor del av människors liv och utgör en av de viktigaste sociala faktorerna genom vilket man
strukturerar sin värld, så blir den en lika viktig och aktiv del av den samhälleliga helheten som de funktionella och produktiva aktiviteterna. De är därför i
lika stort behov av arkeologiska undersökningar, diskussioner och tolkningar
(Larsson 1997:16; Insoll 2004). Utövandet av religion är i allra högsta grad
knutet till materiell kultur.
Deﬁnitionerna på religion är många, och den ursprungliga betydelsen
är oklar. Själva ordet religion kommer av det latinska religio, som man tror är
en översättning av det grekiska threskeia, som kom att användas i samband
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med att man översatte bibeln från grekiska och hebreiska till latin någon gång
mellan 345 – 420 e. Kr. (Bowie 2000:22; Insoll 2004:). Enligt den romerske
författaren Lucreticus kommer religio av latinets ligare som betyder ”binda”,
medan Cicero ansåg att det kom från legere som betyder ”hopplocka, samla”.
Till en början verkar innebörden varit relaterad till den oro, rädsla eller
fruktan man kände inför det mystiska, det hemlighetsfulla. Senare kom det
att beteckna de aktiviteter som människan utförde för att hålla en god relation
med högre makter (http://sv.wikipedia.org/wiki/Religion).
I dag är deﬁnitionen av religion komplex och omdiskuterad. Begreppet
har ofta förknippats med de stora nutida världsreligionerna och många anser
inte att begreppet är bra att använda när man diskuterar mindre, förhistoriska
eller etnograﬁska ”primal religions” eller ursprungliga trosföreställningar.
I de tidiga diskussionerna kring religioner fanns också en viss inneboende
social-darwinistisk syn, där olika samhällen stod på olika nivåer på utvecklingsstegen och där religion delades in efter kategorierna ”världsreligioner”
och ”de andra”. En av de enklaste förklaringarna lades fram av Edward Tylor
under slutet av 1800-talet, då han hävdade att religion var tro på andliga varelser. Han ansåg att religion var ett sätt för människorna att förklara sin plats i
världsalltet (Bowie 2000:22f).
Enligt Fiona Bowie (2000:22f) var inte Clifford Geertz lika intresserad av vad religion försöker förklara, utan ville istället fokusera på vad det
representerar och hur det kommer till uttryck; på vilket sätt symboler och
ritualer representerar metaforer för socialt liv. Han ansåg att religion fungerade som ett system av symboler som interagerade för att etablera kraftfulla
och genomträngande känslor hos människor kring hur man förhåller sig och
agerar i världen och livet (ibid.).
Den enskilde forskare som kanske fått störst betydelse för religionssociologin samt även studier av religion inom andra humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner är Émile Durkheim, med sitt verk Les formes él
élé
lémenémentaire de la vie religieuse som publicerades 1912 (Giddens 1993:369). Han såg inte
religion som en förklaring av världen utan snarare som ett symboliskt uttryck
för ett symboliskt uttalande om samhället. Den kollektiva representationen
av samhället sågs existera inom och bortom individen och den blev verklig då
effekterna var verkliga även om ursprunget diskuterades och förklaringarna
och trosföreställningarna hos en religion var falska. Durkheim ansåg att det
fanns en skarp gräns mellan heligt och profant, och ansåg att det kollektiva
livet gav upphov till både det profana (genom vardagsaktiviteter) och den
heliga världen med etiska och moraliska värderingar – med idealföreställningar om hur världen/samhället skall se ut (Giddens 1993:369; Bowie 2000:17).
Han diskuterade hur religion och samhällets institutioner knöts samman och
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hur de fungerade ihop, även om han inte direkt knöt samman religion och
makt. Vidare diskuterade han även de materiella föremålens betydelse och
symbolvärde för kulturer i rituella sammanhang (Bowie 2000:17).
Inom religionsvetenskap och religionshistoria använder man idag
begreppet religion oberoende av vilken typ av trossystem man studerar (Bell
1992; 1997; Giddens 1993; Bowie 2000; Insoll 2004). Jag ställer mig bakom
den linjen av ﬂera orsaker. Begreppet religion är för mig ett bra begrepp som
innefattar trosföreställningar, ritualer och allt annat som har med trossystem
att göra. Genom att använda religion som begrepp på enbart världsreligionerna så bekräftar man tanken om ”de andra”. Den primitiva gruppen som har
tro men ingen religion. Vidare fungerar begreppet religion som ett samlingsbegrepp för trosföreställningar, kosmologi och kosmogoni
I dag ﬁnns det fortfarande en tudelning av religionsbegreppet kvar, även
om det inte på samma sätt ﬁnns en negativ värdering av icke-världsreligionerna. I dag använder man begrepp som ”primal religions” eller ”ursprungsreligioner” för att beteckna de som inte kan klassiﬁceras under världsreligioner,
begrepp som i mitt tycke inte är helt bra. Dessa religioner kan ha funnits i
samhällena under en mycket lång period och har under den tiden genomgått
en rad förändringar. Att klassiﬁcera dessa religioner som ursprungliga eller
primära förutsätter på något sätt att de inte har genomgått förändringar, att
de är statiska och därmed beﬁnner sig ”lägre” på en evolutionistisk utvecklingsstege. I stället skulle jag vilja föreslå ett annat begrepp för dessa, nämligen ”praxisreligioner” (Olsen pers meddelande ), något som har sin förklaring i deras väsen - att de i stor utsträckning är beroende av praxis för att
fortleva och utvecklas. All religion är beroende av praxis, men dessa religioner
i ännu större utsträckning då de inte har någon liturgi eller helig skrift att
använda sig av och som sätter ramarna för utövandet. Förmedlandet av trosföreställningar, kosmologi, myter etc. sker genom muntliga berättelser och
utövandet av ritualer. Och även om man i världsreligioner utövar ritualer som
sätter upp ramar för mänskligt handlande, är man i praxisreligioner i betydligt
större grad beroende av dessa ritualer och det muntliga framträdandet för att
religionen skall kunna föras vidare mellan människorna och generationerna
(Bowie 2000:26; Insoll 2004:8).
Inom världsreligionerna ﬁnns det en tanke om frälsning, oftast av en
kraft (gud) utifrån där liturgins innehåll kommer direkt från denna kraft (gud).
Praxisreligioner är mer världsliga i sin orientering och samspelet mellan praxis
och gudomar blir mer ”påtagligt”, de blir en del av livet. Många av dem är
animistiska där allt i naturen är besjälat, och den ömsesidiga relationen mellan
människorna och gudarna gör att man har ett reciprokt utbyte. Tar man något
från naturen, måste man ge något tillbaka (Godelier 1999). Världsreligionerna
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är stora religioner med potential att bli universella och spänner över ﬂera
länder, ﬂera språk och ﬂera etniska grupper. Även om de naturligtvis spelar
en stor roll i hur det sociala livet organiseras, sociala grupperingars förhållande till varandra osv., så sker identiﬁeringsprocessen som är kopplad till
religionen på en helt annan nivå än bland praxisreligionerna (Bowie 2000:26;
Insoll 2004:8).
Världsreligionerna blir en del av människors identitet, men då de ofta
innefattar ﬂera etniska grupperingar blir identiﬁkationen mer ”religion mot
religion” (muslimer mot kristna etc.) samtidigt som de kan användas och
används som redskap i t.ex. etniska rensningar. Praxisreligioner omfattar
oftast små grupper, ofta ett samhälle med ett språk och även en etnisk kategorisering eller grupp, och därför omtalas de av forskare också som etniska
religioner. Därmed får de en betydligt viktigare och större roll i olika etniska
relationer, som t.ex. skapandet och upprätthållandet av etniska grupper och
gränser (Bowie 2000:26; Insoll 2004:8).
Religion är en av de mest kraftfulla, kännbara och mest inﬂytelserika krafterna i mänskliga samhällen. Det är en betydande del av socialt liv
samtidigt som den sociala dimensionen är en viktig del av religionen. Religiös
tro och värderingar påverkar människors förhållande till varandra, inﬂuerar
och reglerar familjeliv, samhälle, ekonomi och politiskt liv. Den motiverar
och värderar mänsklig handling och organiserar religiösa gruppers kollektiva
religiösa uttryck (McGuire 1992:3). Därför kan också religion bli ett viktigt
och mäktigt redskap i att legitimera och upprätthålla sociala strukturer, t.ex.
maktstrukturer. Inte sällan har religion använts och används för att stödja
till exempel kungars upphöjda position, genom att de görs gudomliga. Den
fungerar och inﬂuerar på både samhälls- och individnivå.
Håkan Rydving har i sin avhandling ”The End of Drum-Time” (1995a)
deﬁnierat att religion är: ”…the serious and social attitude of individuals or
communities toward the power or powers which they conceive as having
ultimate control over their interests and destinies” (Pratt 1934; efter Rydving
1995a:8)
Den här deﬁnitionen tycker jag på ett bra sätt beskriver de tankemässiga delarna av religion, som består av myter, skapelseberättelser etc. Ritualerna eller de handlingsmässiga delarna blir dock på något sätt uteslutet här.
För mig består religion i tillägg till denna deﬁnition också av de ritualer eller
handlingar som utförs för att kommunicera med de ”högre makterna” eller
för att ”manifestera” de tankemässiga aspekterna i samhället. Man kan säga
att religion består av både de tankemässiga aspekterna (trosföreställningarna)
och av handling eller utövandet av en tro (ritualerna).
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Kosmologi och kosmogoni
Deﬁnitionerna av kosmologi och kosmogoni är snarlika, dock rätt olika.
Slår man upp orden, kan man genom båda få deﬁnitionen att det behandlar
universums uppkomst. Kosmologi är dock ofta förknippad med vetenskaper
som astronomi och teoretisk fysik, vilket gör att många inte använder det
i diskussionen kring förhistoriska religioner. Många använder dock termen
kosmologi mer för att förklara ”universums natur”, hur universum eller
kosmos fungerar, samt vilken plats människor och andra varelser har inom
universum/kosmos. Kosmologins uppgift är alltså att förklara för samhället
och dess individer vilka de är och vilken relation de har till sin värld eller till
sitt kosmos. Inom begreppet ryms både det socialt konstruerade trossystemet
och det personliga. Kosmogoni i sin tur är mer förklaringar eller teorier kring
kosmos eller världsalltets uppkomst (Larsson 1997:10f; Bowie 2000:119; Solli
2002:79); skapelseberättelsen för att låna en kristen term. Som jag ser det
så kompletterar dessa två termer varandra, även om deras implikationer är
ganska lika. Solli säger att myterna är kosmologins språk, det är genom dem
som kosmologin förmedlas till samhällets medlemmar (2002:79).

Förfäder
Man kan naturligtvis diskutera huruvida begreppet förfader är bra, då det
på sätt och vis endast täcker in bara den ena halvan av befolkningen. Det
engelska begreppet ancestor är betydligt bättre då det inte är förknippat med
något av könen och även det något mer krångliga ”döda anförvanter”. Jag
väljer ändå att använda förfader som är ett inarbetat begrepp, men jag vill
uppmärksamma på att jag med det inte enbart talar om den manliga delen av
de avlidna anförvanterna utan alla oberoende av kön och gender.
Att förfäderna spelar en central roll i de ﬂesta religioner, men kanske
framförallt i de så kallade ”traditionella” eller ”praxisreligionerna” står ganska
klart. Omsorgen för de döda har funnits i de ﬂesta samhällen under alla tider
(Larsson 2002:92). Länken till dem och överförandet av traditioner och traditionell kunskap är centralt för upprätthållandet och vidareförande av kulturella värderingar och levnadssätt. På olika sätt socialiseras individerna in i
kulturen genom att lära sig sin kulturs sätt att leva, ideologi samt sociala och
kulturella strukturer. Genom ritualer där traditioner levs ut, där man kopplar
till det förﬂutna förs kunskap vidare. Viktigt blir då att deﬁniera vilka förfäderna är, och innebörden av förfäder eller det engelska ancestor som i en kulturell kontext kan vara ﬂera.
Antropologen Tim Ingold (2000) ger fyra deﬁnitioner på ancestors, eller
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förfäderna om man vill. Förfäderna kan var dels vara de människor som har
levt i det förﬂutna som människorna i nuet härrör från. Det kan också vara de
andar som ﬁnns i omgivningen, som besjälar naturen. Men det kan också vara
mytiska icke-mänskliga varelser, och till sist kan det vara den/de mytiska/religiösa ursprungliga skaparen/skaparna. Inom det cirkumpolära området ges
ofta björnen denna roll (se kapitel 6)
Mary Helms (1998) anser att tillgången till och/eller kontrollen över
kontakterna med gruppens ursprung var ett effektivt sätt att befästa en
särskild social och rituell position i samhället (Helms 1998; Larsson 2002:91f).
Thomas Larsson (2002), senare tillsammans med Kristian Kristiansen (Kristiansen & Larsson 2005) tillämpar Helms teorier i sina studier av hierarkiska
skandinaviska bronsålderssamhällen. De föreslår att eliten i dessa samhällen
ﬁck en aristokratisk, halvgudomlig position i samhället som ”levande förfäder” något de blev bl.a. genom sina kontakter med ursprunget. Närhet till
ursprunget blev grundvalarna i elitens makt (Larsson 2002:93; Kristiansen
& Larsson 2005). Förutom kommunikationen med de döda, var det ytterligare två kategorier som för bronsålderns maktelit var betydelsesfulla länkar
till ursprunget. Den första var kännedomen om de andra, de främmande på
andra avlägsna geograﬁska platser något som också kan ha blivit en metafor
för det gudomliga andra – för gudarna. Den tredje kateogrien var djuren, som
var knutna både till människorna och de döda (Helms 1998:30, 166f; Larsson
2002:94f; Kristiansen & Larsson 2005). Helms anser att de tre kategorierna; de döda, de andra och djuren har en gemensam nämnare i det kosmiska
ursprunget och kan därför också ersätta varandra i symboliska framställningar (Helms 1998; Larsson 2002:95), möjligen också i ritualer. Även i mindre
hierarkiska samhällen, kan kontrollen över kommunikationen med de döda,
men även kontakterna med främmande och kunskapen om djuren ha varit
betydelsefulla för att uppnå eller tilldelas särskilda positioner i samhället.

3. 3. Ritualer
En viktig del av religionsbegreppet, och även av studiet av religion, är ritualer.
Religion, och då kanske i ännu större utsträckning när det gäller praxisreligioner baseras och bygger mycket på praxis. När vi inom arkeologi studerar religion är det resterna efter utövandet eller praxis vi ser i form av den materiella
kulturen. Det innebär att man utifrån tolkningar av den materiella kulturen
kan gå bakom utövandet och säga något om trosföreställningar, och betydelsen av handlingarna eller ritualerna i det sociala livet och vilka orsaker/intensioner som direkt eller indirekt ligger bakom dessa. De ﬂesta arkeologer är
överens om att man utifrån arkeologiskt material kan göra uttalanden om
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sociala strukturer i ett samhälle, hur samhället är organiserat och vilken social
organisation som ﬁnns, och samma möjligheter ﬁnns när det gäller ritualer.
Teoretiskt har man ofta framställt ritualer som handlingar som skiljer
sig från de mer begreppsmässiga aspekterna av religion, som t. ex. tro, symboler och myter. Tro, trosföreställningar, symboler och myter framstår som det
mentala innehållet i religion; de vägleder, inspirerar och främjar aktiviteter
men är i sig själva inte aktiviteter. Ritualer agerar ut, uttrycker och framför
detta tankeinnehåll (Bell 1992:19). Enligt Bell är det genom ritualer som man
agerar ut sina trosföreställningar, visar upp dem för omvärlden och försöker
förklara det man anser vara krafter bortom sig själv – övernaturliga krafter
om man så vill. Det här medför att vi får en dikotomi mellan tanke och handling, mellan tro och ritual. Den här dikotomin differentierar inte enbart ritualer som aktivitet, det differentierar också ett tä
tänkande
änkande subjekt från ett handlande
objekt – eller om man drar det till sin spets, ett tä
tänkande
änkande subjekt från ett icketänkande
tä
änkande objekt, där ritualen blir ett icke- ttäänkande
änkande objekt. På samma sätt som
ritualer anses integrera tanke och handlande i någon form igen, anses diskussionen kring ritualer ge en speciell tillgång till kulturell förståelse genom att
integrera subjektets tankar med objektets handlande (Bell 1992:47).
I de tidiga teoretiska diskussionerna kring ritualer och ritualers betydelse, såg man dem mer eller mindre som en reﬂektion av samhället och kultur
(Bowie 2000). Durkheim hade dock visat att ritualer gav upphov till nya idéer,
men han såg dem mer som att de tillsammans med rådande synsätt/världsbild
skulle upprätthålla den sociala ordningen där ritualer var ganska strikt formaliserade. Under 1970-talet började man istället att se ett dialektiskt förhållande
mellan ritual och samhälle, där ritualer uttrycker idéer och trosföreställningar,
men där de också genom att ageras ut får mening och betydelse från samhället. Man kan säga att synen började mer gå mot att ritualer var med att deﬁniera företeelser i samhället, eller till och med gav upphov till nya synsätt och
sociala relationer som omdeﬁnierar samhälle och kultur. Ritualer kan alltså
ifrågasätta rådande strukturer/social ordning och medföra förändring, t.o.m.
revolutionär förändring. Samtidigt behöver inte ritualer vara så formaliserade
utan de kan även uppstå spontant. Kortfattat kan man deﬁniera ritualer som
”showing of a doing” och ”performative acts”. De dramatiserar inte enbart
samhället, de gör något genom att utspela drama, man konstituerar sig själv
genom handling. Man suddade ut den tidigare gränsen som fanns mellan
symboler/symbolik och verkliga livet, och började se ritualer som en del av
”upplevd erfarenhet” och inte enbart symboliska (Alexander 1997:140f).
Viktigt för ritualer är att de är repeterbara, men ytterligare en viktig
komponent som ofta får en underordnad betydelse när andra discipliner
diskuterar ritualer är den materiella kulturen. Materiell kultur spelar naturligt28

vis en viktig roll i allt socialt liv, men det jag skall gå närmare in på här är just
repetition, tradition och materiell kultur i ritualer.
I många praxisreligioner är utövandet och muntliga traditioner viktiga
för att upprätthålla samt föra kunskap och tradition vidare. I alla typer av
religioner är den materiella kulturen en viktig komponent för att manifestera ritualen, och den fungerar även som ett ”minne” för hur ritualen eller
trosföreställningarna fungerar (Olsen, in prep.). Kopplingen till det förﬂutna,
förfäderna och ursprunget blir viktigt, och man kan säga att det ﬁnns två sätt
att föra det förﬂutna in i nutiden - genom att handla och genom att minnas
(Connerton 1989:26).
I varje kultur ﬁnns ett nätverk av referenser till den materiella kulturen,
där nätverket är länken mellan det materiella i sig, mellan det materiella och
människorna samt deras koppling till arenan (t.ex. kyrkorummet, landskapet
eller en offerplats). Konkreta föremål eller platser förändras lätt till visuella
bilder och referenserna i det materiella är det förﬂutna och genom att de
brukas görs det förﬂutna nutida och konkretiseras. Tiden blir inte ögonblicklig och irreversibel, för genom att bryta upp och överskrida den periodiska
indelningen av tid (dåtid och nutid) konstituerar den en länk till det som inte
längre är närvarande och skapar därmed något som har fundamental betydelse som socialt minne (Olsen, in prep.). Det är bland annat genom att den
materiella kulturen sätts in i sitt sammanhang, genom sättet den brukas och
hur de förhåller sig till den övriga kontexten, till exempel arenan, som det
sociala minnet aktiveras. Ett föremål får en betydelse i ett sammanhang och
en annan i ett annat (t.ex. björnben i olika sammanhang). Minnet blir alltså
väldigt viktigt i utövandet av sina trosföreställningar, till exempel i form av
ritualer, även om detta minne inte nödvändigtvis är ett medvetet minne.
En typ av minne som myntades av Henri Bergson är vad han kallar
”habit memory” (Olsen, in prep.), något man skulle kunna översätta med
”sedvänjeminne”. Det består av vår kapacitet eller förmåga att reproducera en
viss handling, genom ett minne som är inlärt och invant. Minnet ﬁnns oftast
i det omedvetna och kan aktiveras effektivt vid behov. Vi återgår inte ständigt
till hur, när och var vi ﬁck kunskapen utan den ﬁnns där som en del av vårt
liv och det är genom den faktiska handlingen som vi är kapabla att känna
igen och förmedla till andra vad vi kommer ihåg. Detta minne skiljer sig från
till exempel personligt och kollektivt minne där man återgår till händelser, en
tidpunkt och där det att minnas är en del av meningen (Connerton 1989:23f;
Olsen, in prep.). Minnet blir alltså konserverat genom praxis och rutiner och
kräver därigenom repetition. Det ﬁnns i det undermedvetna och kan aktiveras spontant, ofta med hjälp av materiell kultur, en arena och givna strukturer
(Olsen, in prep.).
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Det ﬁnns olika sätt att kategorisera ritualer på, från den enklaste tudelning som Durkheim använde med positiva och negativa ritualer till betydligt
ﬂer uppdelningar med betydligt ﬂer kategoriseringar, som till exempel Ronald
Grimes som delar in ritualer i hela 16 kategorier (Bell 1997:93f). Catherine
Bell delar in ritualer i sex kategorier som baseras på att ritualerna i kategorierna är gemensamma, traditionella och att de är förankrade i en tro på
andliga varelser. Bell påpekar att det ﬁnns ritualer som faller utanför dessa
kategorier samtidigt som det också ﬁnns ritualer som går in i ﬂera kategorier.
Det sex kategorierna är: övergångsritualer, kalendariska riter, ritualer för reciprokt utbyte och samhörighet, ritualer för att återställa ordning och motverka
kaos, ritualer vid fest, fasta och festival samt politiska ritualer (Bell 1997:94).
Jag anser snarare att man skall se de två senare som andra dimensioner av de
första ritualerna. Alla ritualer kan fungera som politiska redskap för att uppnå
syften och både övergångsriter och kalendariska riter kan ta formen av fester,
fasta och festivaler.
Övergångsritualer är kanske de mest kända och studerade ritualerna. De kallas ofta även för livskris- eller livscykelritualer. Kulturellt kan
de markera en persons övergång från ett stadium i livet till en annat. Dessa
stadier är ofta förknippade med biologiska och fysiska händelser i en människas liv, men betydelsen och tidpunkten är kulturellt bestämd och behöver
därför inte att sammanfalla med den biologiska händelsen (till exempel första
menstruationen, födelse eller död). Spänningen mellan biologi och kultur,
som ibland är manifesterad och ibland är ”förklädd” i livscykelritualer, framstår att vara integrerad i värderingar och idéerna som formar personlig identitet, social organisation och kulturell tradition (Bell 1997:94). Genom att ge
biologiska och naturliga företeelser en kulturell förklaring framstår samhällets
världsbild som naturlig och självklar (Bell 1997:135). Arnold van Gennep,
som såg alla ritualer som övergångsritualer, betraktade dem som en process i
tre stadier: individen lämnar en social grupp och den tillhörande sociala identiteten, passerar genom ett stadium utan identitet, innan han/hon släpps in i
en annan social grupp med tillhörande social identitet (Bell 1997:95).
I de ﬂesta kulturer är livet en serie av mindre eller större ritualer. I
mer sekulariserade samhällen (som vårt eget) ﬁnns det oftast några få ritualer
för att markera händelser som födelse, giftermål och död samt även ibland
övergången från barn till vuxen. I mer traditionella samhällen kan det ﬁnnas
en rad ritualer kring händelser innan individen har nått olika stadier (Bell
1997:95), där deﬁnitionen av stadierna kan variera mycket mellan olika kulturer. I traditionella samiska samhällen till exempel var man inte död endast för
att man lämnade jordelivet. Man hade gått över till en annan värld (även ett
annat stadium), men man levde fortfarande socialt så länge man var ihågkom30

men. Det var först när man var bortglömd och ingen till exempel jojkade en
längre som man var socialt död, och därmed riktigt död (Rydving 1995). En
födelseritual kan var en mängd ritualer kring fertilitet, renande från ”födelseförorening”, säkerhet för mor och barn, bekräftande/överförande av social
status när barnet döps (Bell 1997:95). En sådan födelseritual från Sápmi hittar
man i Isaac Olsens (1910) berättelse från 1700-talets början från Öst-Finnmark i norra Norge. Han berättar att när en kvinna var gravid och lagade
till ”barsøll” så skall hon tillreda en liten hund (en valp) som hon skall ha i
beredskap tills hon skall föda. När det är dags offras valpen för att inget skall
hända mor och barn (Olsen 1910:11).
Övergångsriter kan i allra högsta grad användas i politiskt syfte, även
om kanske inte själva ritualen i sig framställs så. Begravningar kan till exempel
användas för att förmedla budskap, eller manifestera och rättfärdiga en maktelit.
Nästa kategori är kalendariska riter som på samma sätt som övergångsritualer ger mening till övergången mellan olika biologiska stadier och
ger dessa en mening till tidsaspekten (att tiden går, årscykel). De uppträder
periodiskt, på mer eller mindre givna tidpunkter och hänger ofta samman med
”årets cykel”. Det kan vara förändring av ljus, väder, händelser och arbetsuppgifter inom näring t.ex. vid kalvning och slakt samt även andra sociala
aktiviteter (Bell 1997:102) . Inom samisk religion som vi känner det från de
skriftliga källorna, ﬁnns det ﬂera exempel på kalendariska ritualer, t. ex. att
man vid midsommar offrade till solen, hade höstfest i september och björnceremonierna som ägde rum under vårvintern.
Inom den tredje kategorin som är riter för ”reciprokt utbyte och
samhörighet” hittar vi kanske de mest kända av de rituella företeelserna
bland alla, nämligen offer till ”högre makter”. Offret kan bestå av allt från en
del av skörden, jaktbytet till en del av krigsbytet. I vissa fall verkar det också
som att man har föremål som tillverkats speciellt för ändamålet att läggas ned
som offer. 2003b).
Vid sådana offer förväntar sig den/de som offrar något tillbaka,
antingen det är jaktlycka, bra skörd eller framgång i krig. Bell menar dock
att i ritualer är ingen handling rent manipulativt och heller ingen handling
helt utan baktanke. Ritualer, oavsett om det är offer, menar hon är en del
av ett komplext system av ömsesidigt beroende mellan den som offrar och
det heliga/andliga och de är också viktiga för kulturella processer inom vilka
samhället organiserar sig. Dessa ritualer hjälper till att förklara och stadfästa
komplexa relationer mellan människor, gudar, demoner, förfäder, djur etc. De
uppmärksammar en ordning som är nödvändig för framgång och välmående
(Bell 1997:108f, 136; Godelier 1999).
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Nästa kategori är ritualer som utförs för att återställa ordningen som
har störts av negativa krafter, göra friska människor som blivit sjuka på
grund av till exempel andar. Det kan vara healing, ”exorcism”, skydd, rening
etc. (Bell 1997:115). Ett exempel på den här typen av ritualer i samiska samhällen är när nåjden gjorde anderesor för att ta reda på orsaken till att någon
blivit sjuk, och vilken åtgärd som krävdes för att häva detta tillstånd. Att en
människa insjuknade kunde bero på att han eller hon hade en avdöd släktning
i ”dödsriket” och som saknade den levande så mycket att denne blev sjuk
(Rydving, föredrag juni 2001)
Andra orsaker till olycka kan vara att man inte har behandlat sina ”döda”
släktingar väl. Även häxprocesserna ser Bell som ett uttryck för en ritual för
att återställa ordningen, likaväl som psykoterapi (Bell 1997:117)
En annan ordning som kan ha störts är vädrets makter/krafter. Torka,
eller översvämningar kan ofta leda till ritualer där man försöker återställa
ordningen (Bell 1997:115). Denna typ av ritualer är ett sätt att försöka motstå
”motgång, olycka” men också en komplex kulturell tolkning av mänskliga
förhållanden och dess relation till kosmos av elaka och onda krafter.
Medan föregående ritual kan involvera stora delar av samhället i utövandet tenderar utförandet/utövandet av ritualer vid fest, fasta och festival vara
förebehållen bestämda grupper (om än provisoriska grupper) av samhället. Den här typen av ritualer är ofta menad att äga rum i offentlighet för
att uttrycka religiösa värderingar. Ritualen behöver inte nödvändigtvis ta så
mycket notis till en andlig närvaro eller andarna, utan är istället inriktad mot
publikens religiösa och kulturella engagemang (Bell 1997).
Bland mer kända ritualer av det här slaget är potlatch ceremonier/ritualer bland urbefolkningar på den amerikanska kontinenten. I Canada försökte
myndigheterna att förbjuda dessa vilket gjorde att de ﬂesta av dessa traditioner försvann. ”The Kwakikutl of Vancouver” lyckades dock bevara sin
tradition och framför fortfarande ceremonin (Bell 1997). Ceremonin/ritualen
föregås av en mängd förberedelser och göromål innan själva ritualen kan äga
rum. Vid ritualen föreställer maskerade dansare mytiska varelser och framför
mytiska händelser från ”Kwakikutl” kosmologi för en publik (samhället). Flera
mytiska subsystem vävs samman i en potlatch, och ett sådant är förbindelsen
och det ömsesidiga utbytet mellan människor och djur. En eller ﬂera dansare
framför en dans som berättar/förklarar en mytisk händelse, ofta involverande
ett djur, genom vilket en anfader ﬁck en särskild titel, kraft eller fördel och
till gengäld förpliktade sig anfadern att framföra ritualen genom vilket djuret
ständigt reinkarneras. Kött från djuret åts vid festen och tillsammans med
skinnet som byts bort vittnar det om djurets död och frigör själen för reinkarnation. Genom ritualen bekräftar man förhållandet mellan det övernaturliga
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djuret och människan och blir en förklaring till människans framgång och
rikedom. Ritualen för också kunskapen om myterna och förpliktelsen om en
ritual och vördnad vidare till nästa generation. Kanske mer än några andra
ritualer visar dessa samhällets förmåga att organisera och reproducera sig
(Bell 1997:120, 122f, 136).
Bells deﬁnition av Politiska ritualer (Bell 1997:128ff )utgörs av de
ritualer som är särskilt inriktade mot ceremoniell praxis som konstruerar,
visar och konstituerar makten hos de politiska institutionerna (kungen,
staten, de äldre) eller politiska intressen hos särskilda sammanslutningar och
undergrupper. Generellt deﬁnierar hon politiska riters makt på två sätt, först
använder de symboler och symboliska handlingar för att peka ut en grupp
som en samstämmig och ordnad ”gruppsammanslutning” baserad på delade
värderingar och mål. För det andra demonstrerar de legitimiteten av dessa
värderingar och mål och etablerar deras symbolik för de mottagna värderingarna och målen från kosmos. I stället för att se dessa som en egen ritual,
skulle jag vilja se dem som en dimension av andra ritualer där den politiska
meningen är mer eller mindre uttalad och närvarande. En ritual som till synes
har en annan mening, som till exempel en begravning kan användas eller få
ytterligare ett budskap. En begravning måste sägas vara en övergångsritual,
men samtidigt kan den ges eller ha ett mycket starkt politiskt budskap - en
manifestation för eller emot något. Politiska ritualer är mycket olika, från det
att använda hot eller använda fysisk makt.
Genom ritualen visar de som innehar makten på vilket sätt deras intresse är naturlig (naturgiven), riktig och en fruktbar ordning av tingen. Andra
grupper kan genom ritualen göra motstånd mot eliten. En effektiv ritual kan
få det tvetydiga och tveksamma att framstå som helt naturligt och nödvändigt. När ritualen är det huvudsakliga medium genom vilket maktbalansen/
relationen är konstruerad tros makten ofta komma från krafter bortom det
mänskliga samhället. Den med makt lyfts oftast ovan normal mänsklig interaktion och ritualen medverkar att distansera honom eller henne från folket
(Bell 1997:128ff; Helms 1998; Larsson 2002).
Ritualer kan alltid ses som sociala strategier (Wiker 2004:118), och
därmed innehålla vad jag skulle kalla en politisk dimension. Ceremonier och
ritualer kan vara avgörande för att kunna skapa och upprätthålla starka band
mellan medlemmarna i en grupp. Wiker menar att kollektiva ritualer fungerar
som ett stärkande ”lim” i samband med kriser eller hot, då de stärker gruppens
kollektiva solidaritet (Giddens 1993:369f; Eriksen 1998). Genom ritualer kan
man bekräfta samhällets ordning eller ifrågasätta densamma, samtidigt som
de kan skapa nya meningar och även upphov till nya trosföreställningar.
Samtidigt så ﬁnns det också ritualer eller ceremonier som inte har en
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religiös, utan en ideologisk betydelse. Vi måste erkänna att det ﬁnns samhällen under historisk tid, som åtminstone på ett teoretiskt plan fungerat utan
religion men med en stark ideologi. Ett exempel på detta är forna Sovjetunionen där samhällets ideologi byggdes upp runt en ateistisk livssyn. Ideologi
kan sägas ha en likartad, men inte identisk betydelse som religion. Medan
religion alltid innehåller tro på en eller ﬂera andliga väsen eller högre makter,
är ideologi snarare en idé om hur samhället skall se ut. Samhällets religion
kan vara en del av dess ideologi, men ideologin behöver inte alltid innehålla
religion utan kan vara t.ex. klart uttalat ateistisk.
I många (de ﬂesta) samhällen har ritualer mer än en mening eller
budskap, som kan modiﬁera varandra eller till och med motsäga varandra.
Men genom ritualen försöker man ändå att konstruera, visa och konstituera
meningen med relationer av saker och bekräfta värderingar genom symboler,
aktiviteter, organisation och relationen till andra aktiviteter (Bell 1997:136).
Ett samhälles ideologi kan uttryckas i olika typer av ritualer, och ritualerna
kan även användas för att uppnå särskilda ekonomiska och politiska syften.
Ritualer eller uppfattningen om ritualer tenderar att framställas som att
de har rötter långt tillbaka i tid (har alltid funnits) och har varit oförändrade
sedan dess. En av orsakerna till detta är att teorierna om ritualer har växt fram
genom observationer av skriftlösa samhällen, där vetskapen och kunskapen
om historiska förändringar inte är särskilt viktiga och där framställningen i
samhället kan vara att ritualerna har djupa rötter och att de har varit oförändrade. Om man inte noga studerar ﬂera ritualer och ser skillnaderna och
nyanserna blir resultatet att man får en bild av något statiskt. Studier har visat
på förändringar i ritualer, samtidigt som de också har visat att ritualer står mot
förändring bättre än andra aspekter av samhället (Bell 1997:210). Här kan
man se arkeologins fördel, som genom sin studie av ett långtidsperspektiv har
möjligheter att fånga upp både starten och förändringen av ritualer.

Den rituella arenan - landskapet
I animistisk religion är tanken om att allt är besjälat centralt (Ingold 2000:106)
och därmed måste landskapet och naturen ses som ett aktivt besjälat element
istället för passiva kulisser (Wiker 2004:115). Samspelet mellan människa och
natur skall ses som en ständigt pågående process som påverkar och påverkas
av varandra. Landskapet existerar i en dialektik mellan socialt handlande och
geograﬁskt rum, där sociala och kulturella miljöer tillsammans med erfarenhet skapar en kognitiv karta som styr rörelsemönster och beteende i landskapet (Østmo 2004:185). Meningen är alltså inte redan inskriven i landskapet
utan uppstår genom interaktionen människa – natur (Bradley 2000; Jones
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2006:212). Landskapets former är ledtrådar till mening, snarare än bärare av
mening (Ingold 2000; Jones 2006). I den kosmologiska ordning som omfattar
djur, människor, växter, förfäder, gudar och demoner är landskapet en viktig
del där de interagerar med de övriga delarna (Østmo 2004:185).
Strukturer i det sociala rummet kommer till uttryck genom rumsliga
motsättningar på så sätt att det bebodda rummet fungerade som en symbolisering av det sociala rummet (Østmo 2004:185f; Bourdieu 1996:150). Barn
kan socialiseras in i samhället och lära sig sociala regler genom att röra sig
genom hemmet, genom att förﬂytta sig från manliga till kvinnliga ”rum”,
från mörkt till ljust (Hodder 2004). Det sociala rummet är en konstruerad,
abstrakt representation som på samma sätt som en karta ger överblick över
den sociala världen (Bourdieu 1993:297), och som materiellt, konkret och
symboliskt kan komma till uttryck i det bebodda rummet eller landskapet.
Ett exempel på detta inom samisk förkristen religion är hur kåtans rumsliga
indelning symboliserar samhällets sociala struktur, där de olika delarna och
strukturer i kåtan samt kåtans relation till himmel, underjord och det övriga
landskapet symboliserar den kosmologiska ordningen (Rydving 1995:100ff:;
Hansen & Olsen 2004:97ff).
Centralt för förståelsen av de samiska rituella lämningarna står gränserna, eller gränsområdena. Gränser bildas naturligt i landskapet och kan bestå
av gränser mellan olika topograifska miljöer, som t. ex. land - sjö, stenur
– slättland, fjäll – äng, fastland – halvöar etc. Övergångar och gränszoner
i terrängen får ofta särskilda funktioner genom sin association till varelser
och tillstånd som inte kan kategoriseras, de blir vare sig det ena eller det
andra eller lite av båda, och förknippas därmed med liminala zoner (Østmo
2004:186; Spangen 2005). Liminala zoner anses ofta vara områden förknippade med särskilda krafter (ofta kaoskrafter), och de innehåller ofta övergångar
eller kanaler till andra kosmologiska sfärer, till exempel dödsriket (Østmo
2004:186; Spangen 2005).
För att kommunicera över gränserna använder man sig av symbolik
och markeringar. De synliga symbolerna är viktiga, men det behöver inte
vara de synliga aspekterna av en markör/symbol som avgör huruvida de är
kommunikativa eller ej. Snarare är det som om de ingår i en medvetenhet, om
de är en del av den kollektiva, kognitiva kunskapen (Østmo 2004:187). De
rituella lämningarna i sig (”symbolerna”) kan själva fungera som gränsmarkeringar eller symboler som legitimerar rådande förhållanden, t. ex. kan gravar
markera legitimitet till ett område (Østmo 2004:188). Ofta kan man se att de
etniska gränsområdena är starkare markerade än kärnområdena (Barth 1969;
Odner 1983; Solli 2002:190).
Kunskapen om när och var ritualer utförs är viktig i alla samhällen
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och delar in rum och tid i sakrala och profana delar. Denna kunskap delas
av alla i samhället, inte enbart de ”religiösa experterna”. Det rituella rummet
kan deﬁnieras som en ”distinkt”/bestämbar plats som skiljer sig från andra
utrymmen. Det är platser för riter, kommunikation, för gudomlig kraft, för
ikoner av världen (Rydving 1995a:97). Alla heliga rum eller rituella platser
har inte samma betydelse och en konkret plats betydelse kan variera över tid
och kontext. Platserna i landskapet väljs ut genom en bakomliggande ideologisk struktur och redan existerande förståelse, som man knyter historiska och
ideologiska band till genom att de används som rituella arenor och inkluderas
i myter och traditioner som knyter an till förfäderna, gudar, gudinnor och
mytiska varelser (Østmo 2004:189).
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4. Bilden av Sápmi, 1800 f. Kr – 1800 e. Kr.
För att det skall vara möjligt att studera de rituella lämningarnas betydelse i
samhällsprocesser är det nödvändigt att ge en bild av samhällen och samhällsutveckling i norra Fennoskandien både i tiden innan och efter min undersökningsperiod. För att förstå vad som sker i tiden strax innan och strax efter
Kristi födelse, anser jag det vara nödvändigt att förstå något av de processer som låg till grund för den samiska identitet som vi känner till den vid
ingången till vår tideräkning. I det här kapitelet sammanfattar jag därför hur
bosättning, bosättningsmönster, ekonomi och kontaktnät har sett ut i norra
Fennoskandien från äldre bronsålder till 1600 e. Kr.

4. 1. Samisk identitet utvecklas
I det arkeologiska materialet från Sápmi kan man se att vid övergången mellan
neolitikum och äldre bronsålder sker det en rad förändringar i både bosättningsmönster, ekonomiskt resursutnyttjande och kulturell identiﬁkation. Det
verkar som att man på regional och lokal nivå i ﬂera områden ﬁck en splittring
av tidigare beﬁntliga kulturer/samhällen, där grupper bröt upp och bosatte
sig i nya områden. Bosättningsmönstret blev mer mobilt och nya resursområden togs i användning. De olika grupperna verkade specialisera sina ekonomier, och den materiella kulturen indikerade att det var viktigt att markera
kulturella skillnader gentemot ”de andra grupperna”. Den största skillnaden
i många områden hittar man mellan den materiella kulturen i kust och inland
på en mer lokal nivå, samtidigt som man kan se att det började uppträda
likartade materiella uttryck över ett stort område (K. Schanche 1988; Baudou
1994; Olsen 1994; Bergman 1995; Forsberg 1985, 1987, 1999).
Under första delen av äldre bronsålder kollapsade de neolitiska ”Gressbakken-samhällena” i Finnmark, först i Varanger och några århundraden
senare även i västra Finnmark. De stora nedgrävda Gressbakkenhusen låg
oftast organiserade i rad och inne i husen fanns oftast två härdar. I direkt
anslutning till husen, som ansågs vara bebodda av två familjer, låg också stora
möddingar (Olsen 1994). De relativt sedentära helårsboplatserna verkar ha
varit strikt organiserade efter bestämda strukturer, något som Olsen menar
kan bero på ett försök att undertrycka interna motsättningar och konﬂikter.
Till slut gick inte dessa konﬂikter längre att undertrycka, samhällena kollapsade när grupper bröt sig ut och bosatte sig i andra områden främst i älvdalarna i inlandet. De stora nedgrävda husen minskade i storlek, och genom att
de nu enbart innehöll en härd verkar de snarare övergå till att bli enfamiljshus.
Bosättningsmönstrets mobilitet ökade samtidigt som det började uppträda
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boplatser av mer tillfällig karaktär både vid kusten och i inlandet (Olsen 1994;
K. Schanche 1988).
Ute vid kusten av Öst-Finnmark ser man att boplatser med få fasta
konstruktioner började uppträda ute på öar och näs i det yttersta kustbandet,
områden som verkar ha utnyttjats under sommarhalvåret för ﬁske, jakt på
sjöfågel och användning av övriga maritima resurserna. Man rörde sig mellan
större vinterboplatser inne i fjordarna och sommarboplatser i yttre kustbandet. Ett liknande mönster ser man även i inlandet där mindre tillfälliga
boplatser användes vid jakt på vildren. Här var vinterboplatserna placerade i
älvdalarna medan man under sommaren rörde sig till tillfälliga boplatser utan
fasta konstruktioner i fjällen där jakt på vildren och uttag av råmaterial för
stenverktyg verkar ha varit de huvudsakliga sysselsättningarna (Olsen 1994).
Under äldre bronsålder börjar den asbestmagrade textilkeramiken att
användas över ett stort område från östra Ryssland till södra Finland, stora
delar av Finnmark, Norrland samt Troms och Nordland (Jørgensen og Olsen
1988:17ff). Trots sin stora spridning är den dock inte vanlig i de inre delarna
av östra Finnmark och inte heller på boplatser längs norra Norrlands kust
(Olsen 1994:104f; Sandén 1996:29). Samtidigt som man vid kusten av Varanger tog upp textilkeramiken som en del av den materiella kulturen, hittar
man i inlandet (främst i Pasvikdalen) den så kallade Pasvikkeramiken, som är
organiskt magrad med hår och saknar textilstämpel. Samma typ av keramik
har möjligen hittats vid Norrbottens- och Västerbottenskusten (Olsen 1994;
Sandén 1995, 1996; Norberg och Wikström 2000; Bennerhag och Norberg
2001b). Ytterligare en skillnad inom Varanger hittar man i valet av råmaterial och stenteknologi. Medan man vid kusten fortsatte att använda slipade
skifferföremål samt även föremål av ben och horn, använde man i inlandet
ﬂathuggningsteknik på ﬁna täta stenmaterial som till exempel chert (kvartsit). Valet av teknik styrdes naturligtvis till viss del av råmaterialet. Den ringa
förekomsten av benföremål i inlandet beror även på sämre bevaringsförhållanden än vid kusten, där den kalkrika snäcksanden är idealisk för att bevara
föremål av ben och horn. Under den här perioden ser man också att metall
började uppträda i norra Fennoskandien, om än i begränsad utsträckning
(Olsen 1994).
Bjørnar Olsen (ibid.) ser tre samverkande orsaker till att Gressbakkensamhällena kollapsar. För det första sker det en kraftig klimatförsämring under
slutet av neolitikum som medförde att skogen drog sig tillbaka och nordgränsen för björkskogen drogs söder om Kirkenes. Detta medförde att djur som
älg, bäver och björn, som inte enbart spelade en stor ekonomisk men även
social och ideologisk roll och som hade skogen som biotop, försvann från
många områden. För det andra verkar det ha uppstått stora interna konﬂik38

ter, som under ett tag kunde tyglas bland annat genom en uniformering av
samhällena men som till slut blev för stora. Grupper bröt sig ut och bosatte
sig i andra resursområden som till exempel i inlandet. Den tredje orsaken är
att man ﬁck nya och/eller ökade externa socioekonomiska relationer med
samhällen i öster, något som medförde att man lade större vikt på fångst och
jakt av pälsdjur och vildren. Man bytte till sig metallprodukter från öster mot
pälsverk och skinn. Metallen använde man sedan för att legitimera och öka
sociala skillnader redan under Gressbakken-fasen, för att under nästa fas öka
specialiseringen mot jakt ytterligare i framförallt inlandet (ibid.). Det uppstod
en konﬂikt mellan traditionalister och nytänkare och det var det som i sin tur
ledde till upplösningen av Gressbakkensamhällena.
Även i norra Norrland verkar det ﬁnnas skillnader mellan materiell
kultur i kust och inland, även om skillnaderna inte är lika tydliga som i östra
Finnmark. I övre Norrland har textilkeramiken sin huvudsakliga spridning i
inlandet, även om det ﬁnns några enstaka inslag av keramik ute vid kusten som
har textiltryck som inte är asbestmagrad (Sánden 1995, 1996). Vid kusten har
man hittat sporadiska inslag av en keramik av mycket porös typ, som oftast
är magrad med hår som t.ex. i Sävar och på Näverberget (Sandén 1995, 1996;
Norberg och Wikström 2000; Bennerhag och Norberg 2001a; Bennerhag och
Norberg 2001b).
I både kust och inland verkar man ha fått ett mer mobilt bosättningsmönster. I inlandet började förfjällsområdet användas i betydligt större
utsträckning än tidigare och det troliga är att man ﬂyttade mellan skogsområdet och förfjällsområdet via mindre transitoboplatser. Ett bosättningsmönster man antar uppstod då renen blev den viktigaste ekonomiska resursen i
form av vildrensjakten (Forsberg 1985; Bergman 1995).
Ute vid kusten ﬂyttade man troligen mellan vinterboplatser med fasta
konstruktioner (nedgrävda hus) inne i skyddade lägen i vikarna till mer öppna
boplatser med lätta konstruktioner ute på öarna. På Näverberget, Luleå sn
undersöktes sommaren 1999 och 2000 en boplats med dateringar mellan
2400 – 1600 f. Kr, samt en en avlång kokgrop som dateras till vikingatid.
Boplatsen var vid ca. 2000 f. Kr belägen på en ca 5 x 4 km stor ö längst
ute i kustbandet, med närmaste fastland vid Alviksträsk som ligger cirka en
mil bort. Det framkom inga spår efter fasta konstruktioner, däremot runt
60 härdar organiserade i grupper. Utifrån de arkeologiska undersökningarna
och det osteologiska materialet anser man att det var en jakt- och fångstboplats riktad främst mot maritima resurser. Det osteologiska materialet visar
på stora mängder ﬁskben, fågelben, en del ben av säl (främst vikarsäl) samt
ben av hare. Många av de ben av hare som framkom var från unga individer,
mellan 6 – 9 månader. De första harungarna föds i maj och under sommaren
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kan en hare föda 3 – 4 kullar. Det innebär att de individer som hittades på
boplatsen har fångats under vårvintern. Under historisk tid fångades vikarsälen under vårvinter och höst och idag ﬁnns den i Bottenviken från hösten
till nästa försommar. Sälen håller sig gärna nära land där den ﬁskar i vikar.
På vårvintern jagade man sälen på drivisen, och det var också den jakten
som gav den största fångsten. Höstjakten skedde med nät och gav feta sälar
med ﬁnt skinn (Bennerhag och Norberg 2001b; Norberg pers meddelande).
Det troliga är alltså att bosättningen på ön ägde rum under sommarhalvåret,
från vårvinter till höst då man enbart hade behov av lättare konstruktioner
(Bennerhag och Norberg 2001). På det som då var fastland i området ﬁnns
ﬂera boplatser med nedgrävda hus som verkar ha legat i skyddade lägen.
Dessa har inte undersökts men ligger 45 m.ö.h, precis som den nämnda fasen
av bosättningen på Näverberget, så de kan åtminstone inte vara äldre och det
är troligt att de är samtida.
Den närmaste belägna undersökta boplatsen på dåtidens fastland är
Fattenborg, Töre sn. Det är dock osannolikt att de som levde i Fattenborg
skulle ha använt lokalen på Näverberget. Umeå Universitet hade mellan åren
1994–1996 seminariegrävningar i Fattenborg. Lokalen består av ett antal
lämningar som t.ex. boplatsvallar, kokgropar, gravar, samiska härdar etc. Den
undersökta boplatsvallen dateras till övergången neolitikum – tidig metalltid
och den innehöll en del brända ben, stenföremål (främst kvarts, lite kvartsit,
enstaka ﬂintbitar) men ingen keramik vilket kan bero på att endast små ytor
har undersökts (Liedgren 1996). På de boplatser man har undersökt är det
tydligt att keramiken ofta är koncentrerad till begränsade ytor (Norberg, pers
meddelande).
Även i Västerbotten har endast några få undersökningar gjorts på
lämningar från den här tiden. I Sävar undersökte Umeå Universitet under
ledning av Erik Sandén en boplats med ett nedgrävt hus. Boplatsen har daterats med två dateringar till 1677–1513 f. Kr (kåda) och 1740–1529 f. kr (textilkeramik) och var vid användandet belägen på den östra sidan i den inre delen
av en havsvik (Sandén 1995, 1996; Forsberg 1999:271). På platsen hittades
textilornerad keramik som var magrad med hår och annat organiskt material,
något som har sin parallell på Mjäla, Nysätra sn där man även hittade keramik
av stridsyxetyp (Sánden 1996:25). Boplatsen i Sävar påminner mycket om
boplatsområdet på 40 metersnivån på Näverberget i Luleå sn (Norberg, pers
meddelande).
På Mariehem i Umeå undersökte Umeå Universitet under åren 1988–
1990 en lokal med två rösen, tre skärvstenshögar samt en 6 x 4 m stor sänka
i marken som i mitten hade en grund grop med kol och skörbränd sten. Kol
från den senare anläggningen dateras till 1877–1638 f. Kr. Boplatsen var vid
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den här tiden belägen på en ö i den yttre skärgården (Forsberg 1999:268ff).
Boplatsen har även använts senare under yngre metalltid. Vid 500 f.Kr. låg
boplatsen ca 500 m från en havsvik, i ett område som ämnade sig bra som
betesmark. Benmaterialet härifrån visar att det dominerande materialet är ﬁsk
och säl, men det ﬁnns även enstaka inslag av husdjur redan under tidig metalltid (får/get). Man har även hittat makro av skalkorn på boplatsen (Forsberg
1999:269).
Vid början av bronsåldern avtar skiffer som redskapsmaterial över hela
norra Norrland, samtidigt som kvarts gjorde sig gällande som det huvudsakliga redskapsmaterialet vid kusten och kvartsit i inlandet (Forsberg 1985,
1989; Baudou 1992; Bergman 1995). Kring 2000 f. Kr. ökar också införseln
av metall till norra Sverige från områden i Centralryssland, men på samma
sätt som i Nord-Norge är det först 1000 år senare som den blir en vanlig
del av redskapsinventariet (Bakka 1976; Baudou 1992; Olsen 1994; Forsberg
1999).
Omkring 1000-900 f. Kr. försvann den textilornerade asbestkeramiken
till fördel för vad som kallas Kjelmøykeramik. Även denna keramik är asbestmagrad, men den hade inte alls samma spridning som sin föregångare. Längs
norska kusten upp till Troms hittar man den så kallade Risvikkeramiken, och
de två stilarna kompletterar varandra geograﬁskt (Jørgensen og Olsen 1988;
Hansen & Olsen 2004). I de områdena där Kjelmøykeramiken blev dominerande, först och främst i Finnmark, försvinner de relativt tydliga skillnaderna
mellan kust och inland. Istället hittar man likartade materiella uttryck i båda
områdena.
Under den så kallade Kjelmøykeramiska perioden, som omfattar tiden
mellan 900 f. Kr till 300 e. Kr, ökade mobiliteten över stora delar av norra
Norge ytterligare, särskilt i Varanger (Olsen 1984; 1994). Antalet boplatser
lokaliserade till öar ökar, och ﬂera av dessa lokaler är också kända som östsamiska boplatser under historisk tid. De nedgrävda husen minskar i antal för
att fram mot Kristi födelse i det närmaste försvinna helt.
Även i Pasvikdalen känner man till en del boplatser med keramik av
Kjelmøytyp, men då dessa boplatser innehåller material blandade från ﬂera
perioder har det varit svårt att urskilja föremål från perioden. P.g.a. bevarandeförhållandena har inte benföremål bevarats i någon större utsträckning i
inlandet heller. Bjørnar Olsen (1994) föreslår dock att det bosättningsmönster
som ﬁnns under årtusendet före Kristus består av ﬂyttning mellan sommarboplatserna ute på öarna i ytterkusten till vinterboplatserna i skogsområdet
i inlandet, vilket är ett liknande bosättningsmönster som östsamerna hade
under historisk tid. Under vintern bedrev man jakt och fångst av ren, då
förhållandena och kvaliteten på djuren var som bäst (ibid.:116ff) (se även
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Tanner 1929 om de östsamiska gruppernas ﬂyttmönster).
Boplatsmaterialet från de kjelmøykeramiska boplatserna vid kusten är
rik på benföremål (något som beror på de bra bevarandeförhållandena som
den kalkrika snäcksanden skapar) och keramik. Man kan även se att metaller,
främst järn, var en viktig och integrerad del av teknologin i betydligt större
utsträckning än under föregående period (Olsen 1984:213; 1994:106, 117).
Den ökade mängden metall tyder på att kontakterna österut intensiﬁerats,
något även gjutformar av Ananjinotyp som ﬁnns över stora delar av Fennoskandien tyder på. I norra Fennoskandien är beläggen på järnframställning få,
även om de nu börjar dyka upp (Bennerhag pers meddelande). Ett sådant
belägg hittar man i Kemijärvi i norra Finland (Olsen 1994:116, 131).
Blickar man västerut längs Finnmarkskusten förstärks denna bild ytterligare. Det verkar som de stora nedgrävda husen mer eller mindre försvann
och att de stora permanenta boplatserna övergavs eller enbart använts sporadiskt, då utan mer permanenta konstruktioner (ibid:120). På bl.a. Slettnes i
västra Finnmark har man hittat lämningar efter bostäder som i storlek och
rumslig indelning påminner mycket om de runda kåtor som vi känner till från
senare tid bland samerna (Olsen 1994; Hansen & Olsen 2004). Man har alltså
ett mobilt levnadssätt över stora delar av Finnmark, något som håller i sig in
i järnålder.
Även i norra Norrland försvann textilkeramiken till fördel för Kjelmøykeramiken kring 1000-900 f. Kr. Det verkar däremot inte som att det skedde
några större förändringar i bosättningsmönstren under yngre bronsålder och
förromersk järnålder, utan man upprätthöll ﬂyttmönstret från föregående
period både i inlandet och vid kusten. Det man kan se ute vid kusten är att
det i pollendiagrammen börjar dyka upp mer indikationer på fädrift kring 700
f. Kr, men Forsberg menar att det kan vara något som kom tidigare (Forsberg
1999:281ff).
Samtidigt som metallföremål och gjutformar av Anonjinotyp blev
vanligare i de nordligaste och inre delarna av Fennoskandien, ökade även
införseln av metallföremål som har sina närmaste paralleller i södra Skandinavien och mellersta Norge (Trondheim – Vesterålen) (ibid:252). Längs
kusterna av mellersta Norrland upp till södra Norrbotten, samt även längs
kusten av Norge hittar man bronsåldersrösen, även dessa med paralleller i
södra Skandinavien (Baudou 1968, 1994).
Olsen föreslår att de intensiﬁerade kontakterna med externa samhällen
kan ha haft stor betydelse för etableringen av en gemensam identitet i fångstsamhällena i norra Fennoskandien, och att det var i dessa processer som
samisk identitet uppstod. Identitet uppstår och utvecklas i kontakt mellan
grupper där man identiﬁerar sig som olik från andra grupper (Barth 1969). I
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mötet mellan fångstgrupperna från norra Fennoskandien och de ”främmande grupper” från områden längre bort under det sista årtusendet före Kristus
uppstod en medvetenhet om skillnaden och likheterna mellan fångstgrupperna i norra Skandinavien och ”de andra”. Samtidigt skedde det en markering
av skillnaderna mellan kust och inland. Trots att kontakterna var etablerade
sedan tidigare, åtminstone sedan den textilkeramiska perioden, var det först
under den Kjelmøykeramiska fasen som de verkligen blev socialt relevanta.
Identiﬁeringen av grupper med gemensamma drag medförde så småningom
en nedtoning av territoriella skillnader, samtidigt som man kunde markera
skillnader till grupper i närområdet (Olsen 1994).

4. 2. Jordbruksexpansion och kulturmöten
Under de fyra – fem sista århundradena före vår tideräkning ökade betydelsen av jordbruket i norra delarna av Fennoskandien, och i århundradena efter
Kristi födelse fanns en etablerad gårdsbebyggelse baserad på en kombination
av jordbruk och fångst längs norska kusten upp till södra Troms (Olsen 1994;
Hansen & Olsen 2004), samt längs kusten av Bottenviken åtminstone upp
till Ångermanland (Liedgren 1988; Ramqvist 1996; Forsberg 1999; Hansen
& Olsen 2004).
Länge sågs gränsen i Norge mellan jordbruksbefolkningen och den
samiska befolkningen som en ekologisk/ekonomisk gräns där odlingsförhållandena betraktades som den viktigaste faktorn för en norrön bosättning,
och alla områden som var lämpade för kornodling räknades som norröna
(Schanche 1986, 1989). Den södra gränsen för samisk bosättning lade man
till Troms, och man pekade på den till synes fullständiga frånvaron av samiska
lämningar söder om denna gräns.
Under 1980–talet ifrågasattes denna tolkning av Audhild Schanche
som använde sig av en ”omvänd” metod för att fastställa samiskt bosättningsområde (ibid.). Genom att studera i vilka områden spåren efter norrön
bosättning fanns ansåg hon att man kunde säga något om var gränsen mellan
dem och samerna gick. Hon jämförde utbredningen av norröna lämningar
med korngränsen, och kunde visa att i ﬂera områden som var väl ägnade för
odling av korn fanns det inga eller mycket få tecken på s.k. ”germanska” eller
norröna lämningar, vilket talade emot att det norröna bosättningsområdet
enbart styrdes av ekologiska betingelser. Istället ansåg hon att man skulle
se gränsen mellan samer och norröna grupper som en kognitiv gräns och/
eller konstruktion som gav upphov till en etnisk fördelning av land (Schanche ibid.). Genom att utgå ifrån att i de områden där man inte kunde hitta
norröna lämningar (som åtminstone är väl synliga i landskapet) fanns det
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en samisk bosättning, kunde hon rekonstruera gränsen mellan det samiska
och norröna bosättningsområdet. Detta arbete har bekräftats av studier av
de äldsta jordägandeförhållandena, men även genom att man senare hittade
samiska lämningar i de tidigare antagna områdena.
Gränsen i Lyngen mellan norrönt och samiskt bosättningsområde
uppstod troligen någon gång i århundradena efter Kristi födelse och var sedan
stabil åtminstone fram till 1200-talet (Schanche 1986:26ff; Henriksen 2000:11;
Hansen & Olsen 2004). Samma gräns återkommer i en källa från 1330 som
omtalar Lyngenstua ytterst i Lyngenfjorden som skattegräns mellan Norge
och Novgorod, en gränsdragning som man anser byggde på uppfattningen
hos dåtidens samer och norrmän om Lyngenfjorden som den nordligaste
gränsen för en norrön bosättning (Henriksen 2000:11). Man skall naturligtvis
inte se dessa gränser som helt stängda, det fanns inslag både av norröna jaktraider mot norr och samisk bosättning längre söderut, t.ex. i fjordarna väster
om Lofoten.
Fram till början av 1990-talet talade man om en relativt fyndtom period
i nordligaste Norge mellan 200-600/700 e. Kr. De lämningar man främst
kände till var urgravar och ”hellegroper”, men större och mindre arkeologiska undersökningar under 1980- och 90-talet i t.ex. Måsøy kommun och
i Sørøya kommun har gett nytt boplatsmaterial. Det arkeologiska materialet visar, som tidigare nämnts att man vid tiden för Kristi födelse övergav
de tidigare nedgrävda husen för lättare konstruktioner placerade ovan mark
eller i äldre boplatsvallar (Andreassen 1996; 2001; Damm, Hesjedal, Olsen
& Storli 1993; Olsen 1994; Hesjedal, Damm, Olsen & Storli 1996:189). Det
gör naturligtvis att dessa lämningar är svårare att upptäcka än de äldre, vilket
gör antalet kända lämningar lågt och därmed att bilden av bosättningsmönster blir vag. I samband med en stor exploateringsundersökning på Slettnes,
Sørøya utanför Hammerfest i Finnmark i början av 1990-talet, undersökte
man en bostadslämning från tiden strax efter Kristi födelse (två dateringar
från härden gav resultaten 342-42 f. kr och 77-250 e. Kr ). Anläggningen
låg placerad på marken och den uppvisade både en konstruktion (t.ex. en
härd med härdarmar och stenar i ring) och en inre struktur som liknar de vi
känner till från samiska kåtor i historisk tid (Hesjedal, Damm, Olsen & Storli
1996:189; Olsen 1994:121; Hansen & Olsen 2004).
Vidare kunde man se att på Slettnes upphör användandet av slagna
och slipade redskap kring Kristi födelse - en stenteknologi som i Nordnorge
upphör helt fram mot vikingatid. Man tror att stenteknologin mot slutet av det
första årtusendet efter Kristus på Slettnes ersattes av järn (Hesjedal, Damm,
Olsen og Storli 1996). Som jag har nämnt tidigare är det möjligt att man
på några ställen i norra Fennoskandien hade en egen framställning av järn
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Fig. 4. Kåtatomtning från Slettnes från tiden kring Krist
Kristi födelse. Efter Olsen 1994:121

från malm, något det ﬁnns indikationer för i det arkeologiska materialet. Vid
undersökning av vad man trodde vara en kokgrop på Slettnes visade det sig
att det inte var en kokgrop utan skörbrända stenar tillsammans med kol och
slagg. Arkeologerna föreslår att det kan röra sig om en rostugn som använts
för att ta bort avfallsprodukter i järnmalm eller järnhaltig sand. Anläggningen
dateras till 112 – 245 e. Kr (Hesjedal, Olsen, Storli og Damm 1996:29).
Samtidigt som asbestkeramiken av Kjelmøytyp försvann började de s.k.
”hellegropene” att uppträda i det arkeologiska materialet. Dessa knyts uteslutande till de samiska bosättningsområdena under järnålder och är mycket sällsynta i norröna områden. Hellegropene ﬁnns främst längs kusten av norra
Troms och Finnmark och uppvisar dateringar från 100 e. Kr till ungefär 900
e. Kr., men de blir vanliga först vid 200- 300 e. Kr med den intensivaste
användningsperioden mellan 600 – 900 e. Kr (Henriksen 1995:57f; Hansen
& Olsen 2004:69ff). Även i områden där det verkligen skulle kunna ﬁnnas
grund för norrönn valfångst och därmed utvinning av tran, som t.ex. Lofoten,
saknas de helt. Jørn Henriksen (1995, 2000) föreslår att utvinning av tran skall
ses som något som var förbehållet samerna. För norröna grupper var det
viktigt att knyta förpliktande och stabila band med samiska grupper för att
komma åt värdefulla varor. Henriksen anser att det kan vara en möjlig förkla45

ring till varför norröna grupper inte började med tranutvinning, då det skulle
förskjuta balansen i det etniska samspelet mellan de två grupperna, vilket i sin
tur skulle hota deras tillgång till alla varor. För samerna skulle detta ha betytt
tillgång till metaller, bland annat järn (Henriksen 1995, 2000:11).
Vid denna tid minskar det östliga materialet i norra Fennoskandien,
och det ser ut som att de tidigare tämligen stabila handelskontakterna mellan
fångstsamhällena i norra Norge och utanförliggande samhällen i öster under
perioden 200/300 till 700 e. Kr. upphör. Olsen menar att nedgången av
import av järn och keramik hänger samman. Han föreslår att asbestkeramiken är så viktig som symbol i ett symbolsystem som bildade den organisatoriska basen för handel med järn från öster, att när införseln av järn upphör är
inte längre produktionen av asbestkeramik relevant (Olsen 1984:218). Birgitta
Hulthén (1994) anser i sin tur att asbestkeramiken har använts i samband
med järnframställning, en hypotes som har avvisats av Øyvind Sundqvist
(2000). Oavsett om den inte rent fysiskt användes för järnframställning, ﬁnns
det indikationer på att den hängde nära samman med metaller möjligen som
Olsen föreslår (se även Hansen & Olsen 2004). Under perioden efter Kristi
födelse tar ”guldåldern” som fanns i de baltiska områdena under sista delen
av romartid slut, något som sammanfaller med nedgången i järn i nordöstra
Fennoskandien, vilket enligt Hansen och Olsen (2004) också skall ses som
en kontext till försvinnandet av asbestkeramiken. De baltiska och östryska
områdena hade intressen i norra Fennoskandien och området fungerade som
ett transistorområde för handeln med kontinenten. Den oro som fainns på
kontinenten gav alltså ringar på vattnet även i de norra delarna av Europa
(Olsen 1984:219). I samband med det kan man tänka sig att nya kontaktnät etablerades mellan norröna och samiska grupper, där varorna bestod av
andra saker som t.ex. tran (Henriksen 2000:9f).
Om minskningen av stenredskap i det arkeologiska materialet var ett
resultat av att man övergick till att använda föremål i järn, samtidigt som
importen av järn minskade så måste det alltså innebära att man redan under
den första halvan av årtusendet efter Kristus hade en egen produktion av
järn i Sápmi (Hesjedal, Damm, Olsen & Storli 1996). Det innebär att exporten av tran från de samiska områdena måste ha betingat andra material eller
föremål som betalning. Ett annat alternativ är att det är importen av järn från
öster som upphörde, samtidigt som nya kontakter västerut ger järn från annat
håll.
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Fig. 5. Mellersta Norrland
med centrala bosättningsområden under järnålder.
Efter Ramqvist 1992.24

4. 3. Mellannorrland
I Sverige har gränsen mellan samiska och norröna grupper också i stor
utsträckning diskuterats utifrån ”germansk” bosättning. Både längs kusten
av Bottenviken och längs norska kusten växer det fram starka och hierarkiska
hövdingedömen som tar sig till uttryck i etableringen av gårdar med stora
långhus, gravhögar, båthus (längs norska kusten) och en ökad mängd romerska importföremål (statusföremål) (Ramqvist 1987; Liedgren 1988; Hansen &
Olsen 2004). Nordgränsen för den norröna bosättningen i Norrland brukar
sättas i Örnsköldsvik (Ramqvist 1987; Rathje 2001). Senare forskning har
även diskuterat Västerbotten som en möjlig jordbruksbygd under järnåldern.
Många forskare har ifrågasatt att det har varit en norrön bosättning i Västerbotten, vilket jag återkommer till nedan (se även Rathje 2001).
De nyetablerade samhällena både i Norge och i Sverige hade starka
kopplingar söderut till Sydskandinavien samt även till Nordvästeuropa, en
koppling som under järnålder växte sig starkare möjligen i ett försök att
behålla och bevara en identitet som var nära knuten till de germanska identiteterna i södra Skandinavien (Olsen & Hansen 2004).
Ramqvist anser att det i södra och mellersta Norrland under yngre
järnålder har funnits ett antal mindre områden eller enheter som han kallar
småkungadömen. Han föreslår att det fanns sju folkland, åtskilda av geograﬁska och naturmässiga förhållanden, varav sex låg vid kusten och ett i den
så kallade Storsjöbygden i Jämtland. Den grundläggande ekonomiska basen,
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som var likartad i alla folkland, bestod av jordbruk med jakt, fångst och ﬁske
som komplement. Den viktigaste faktorn för det stora ekonomiska överskott vilket stormännen i de olika områdena byggde sin makt på, var dock
råvaror från inlandet (Ramqvist 2001:2). Enligt Ramqvist är det sannolikt
att det uppstod en specialiserad förädling eller tillverkning av varor utifrån
de råmaterial som kom från respektive ”leveransområde”, och med varorna
bytte man sedan till sig andra områdens ”speciella varor” som man delvis var
beroende av. Utbytesnätverken både mellan de olika folklanden och med de
södra delarna av Skandinavien samt Europa hade politiska och sociala dimensioner, kanske framförallt genom att man skaffade sig allianser som säkert
också manifesterades i sociala utbyten, som till exempel giftermål. Kontrollen
över råvarorna och deras distribution krävde organisation, kommunikation
och därmed ledarskap, och det var däri hövdingarnas makt låg (Ramqvist
1987:109f, 1996:12ff; 2001).
Vad som var basen i hövdingarnas ekonomiska överskott var olika
mellan folklanden. I Jämtland hade man under järnålder en betydligt större
järnproduktion än vad som behövdes för att täcka det egna behovet (Magnusson 1986; Ramqvist 1987:112). Ett omfattande ﬂöde av järn (råjärn) gick från
inlandet till kusten, i första hand till hövdingen i Högom i Medelpad, det folkland som låg bäst till med hänsyn till kommunikationsvägar till och från Jämtland. Från folklanden distribuerades sedan järnet vidare genom både handel
och andra sociopolitiska transaktioner till andra folkland. För Gene i norra
Ångermanland låg stommen för den ekonomiska och politiska makten också
i produkter från inlandet, dock inte järn utan skinn och pälsverk. Hövdinggårdarna i folklanden låg strategiskt vid knutpunkter i kommunikationsleder,
till exempel vid älvmynningar och de ﬁck därigenom sin viktiga roll i distributionen och utvecklades till maktcentra (Ramqvist 1987:112). Den sociala
strukturen i området var starkt hierarkisk, något som i det arkeologiska materialet tar sig till uttryck i stora rika gravhögar där den gravlagde hade fått med
sig mängder av statusföremål, som till exempel i Högom (Ramqvist 1992).
Ramqvist anser att hövdingarnas sociala status kan ha uppstått tidigare,
men att det var framförallt efter 400 e. Kr. som behovet av att uttrycka sin
status som en maktstrategi uppstod, troligen för att få kontrollen över lukrativa utbytesnätvärk och transportvägar, för att därigenom få tillgång till efterfrågade produkter från inlandet. I det arkeologiska materialet kan man se att
det ﬁnns större likheter mellan de rika gravhögarna i Mellanorrland och de på
kontinenten, än mellan de rika gravhögarna och gravar inom samma område
från uppenbarligen lägre samhällsklasser eller lägre status. Detta borde vara
en indikation på att kontakterna mellan de geograﬁskt skilda områdena ägde
rum på en hög sociopolitisk nivå, och man kan tänka sig att många ”importe48

rade lyxföremål” kom till Mellannorrland som gåvor i stället för handelsvaror,
vilket naturligtvis inte utesluter att det förekom handel. Ett liknande förhållande har påvisats av Larsson (1984) för bronsåldern i Sydskandinavien. Det
kan verka som att kontakterna söderut mot Mälardalen präglades av socioekonomiska faktorer, medan kontakterna mot Norge och Trøndelag präglades
av sociopolitiska kontakter. Föremål från Trøndelag visar att kontakterna har
funnits, men som Ramqvist påpekar är det inte troligt att de varor som kom
från Mellannorrland var päls, skinn, hudar eller järn då det var produkter som
redan fanns i Trøndelag. Det verkar också som att man även i Trøndelag har
haft en överskottsproduktion av järn (Ramqvist 1987:112f, 2001:3).
Under det första årtusendet efter Kristus verkar det alltså som att de
mellannorrländska samhällena stod inför en kris som hotade det existerande
systemet - ett hot som bottnade just i kontrollen över råvarorna och produkterna från inlandet. Under den här perioden uppstod även en omfattande
järnproduktion i Dalarna och Hälsingland som försörjde Mälardalsområdet med järn. De nya sociopolitiska kontakterna med Trøndelag präglades
av prestigevaror, gåvor och gengåvor, troligen för att knyta och upprätthålla
sociala och politiska överenskommelser och nätverk. Samtidigt fortsätter
skinn och pälsverk att vara viktiga exportartiklar under yngre järnålder, något
som medförde att Ångermanland kom att få en större roll och makt än tidigare. Kontroll- och knutpunkten för exporten av skinn kan enligt Ramqvist
ha legat i Frånö i Kramfors, nära Ångermanälvens mynning. Under yngre
järnålder hade man en rik jordbruksbygd längs Ångermanälven med betydligt
ﬂer lämningar och fynd än i Medelpad och man kan se en bebyggelsekontinuitet från 500 e. Kr och fram t.o.m. vikingatid (Ramqvist 1996:14f). Ramqvist
menar att det uppstod en maktkamp mellan Mellannorrland och Mälardalen
som så småningom vanns av Mälardalen, och Mellannorrland blev en lydprovins till Svealand (Ramqvist 1987:107f). Som ytterligare ett uttryck för oroligheterna i området kan man se byggandet av fornborgar.
Tittar man sedan på inlandet så är det endast kring Storsjöbygden i
Jämtland som man har hittat så tidiga indikationer på en näring där basen
utgjordes av jordbruk och boskapsskötsel, kombinerat med jakt och ﬁske. I
övrigt så verkar det som att under perioden livnärde invånarna i inlandet sig
på jakt och ﬁske. De lämningar som har skapat mest diskussion om området
är de s.k. insjögravarna som ﬁnns både i skogslandet och uppe i fjällen. De
äldsta går tillbaka i tid till 200 e.Kr., medan de yngsta sträcker sig fram i tid till
ca 1000 e.Kr. Gravarna består av små stensättningar, ofta belägna nära vattendrag eller sjöar och man har inte kunnat konstatera några lämningar efter en
sedentär bebyggelse i närheten eller tecken som skulle tyda på närvaro av en
jordbrukande befolkning (Selinge 1977; Sundström 1997; Zachrisson 1997;
49

Baudou 2002; Stedingk & Baudou 2006).
Boplatser har varit relativt okända i inlandsområdet, och man hade
länge haft problem att knyta en bosättning till området under den här tiden
trots att man har hittat äldre asbestkeramik. Under 1980-talet började man
dock få en del dateringar från härdar och kulturlager som tydligt visar att det
har funnits folk i området under den här perioden. Flera av boplatserna som
undersöktes visade också på att de hade använts under en längre tid, t.ex. en
boplats vid Ånnsjön i västra delarna av Åre sn. I enstaka fall har man hittat
grav och boplats på samma lokal, som t.ex. på Tjuvholmen i Rödösundet och
på Vivallen (Sundström 1997:24f).
I norra Ångermanland har det också framkommit boplatser som skiljer
sig från gårdsbosättningen i t.ex. Gene. 150 meter NV från Gene-gården på
en platå ca. 25 m.o.h., har man hittat en förromersk bosättning med bland
annat fynd av asbestkeramik i samband med tre härdar. Runt två av dessa
var marken så nedtrampad att man kunde urskilja i det närmaste rektangulära hyddgolv, ca. 2,5x3 m (Lindqvist 1994:88ff). Boplatsen har av Lindqvist
tolkats representera en mobil grupp som har baserat sin näring på jakt och
fångst samt med inslag av odling av korn (ibid:91). Vid norra Åmynnet, ca.
1 mil söder om Gene påträffades ytterligare bosättning både på 25 m.o.h.,
med samma typ av asbestkeramik som på den förromerska bosättningen vid
Gene, samt på nivåer av 18-20 m.o.h. Vid en provundersökning framkom
även på de lägre nivåerna härdar, samt även fynd av asbestkeramik, kvartsredskap och kvartsavslag. Boplatsen kan både genom nivå över havet och med
hjälp av 14C-dateringar daterats till äldre romersk järnålder (100-200 e.Kr.),
den är alltså samtida med etableringsfasen vid Gene. Anna-Karin Lindqvist
(ibid:97f) föreslår att det under romersk järnålder fanns två olika kulturella
grupper vid kusten i norra Ångermanland.
Samtidigt som vi ser att det uppstår många likheter mellan de norröna
grupperna och att de verkar knyta sig starkare till varandra, ser vi en något
annorlunda bild i de nordligaste och inre delarna av Fennoskandien under
perioden 200 – 700 e. kr.

4. 4. Övre Norrland – årtusendet efter Kristus
Kusten
Längs kusten av Norrbotten känner man från tiden efter Kristi födelse till
mycket få lämningar. I Norrbotten har man dock hittat några boplatsvallar
på nivårer kring 20 meter över havet, som skulle motsvara en bakre datering till Kristi födelse. Erik Norberg (in prep) anser inte att dessa skall ses
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som en forstättning på de neolitiska boplatsvallarna, utan snarare som en ny
era med ny fast bebyggelse. Han antyder att perioden mellan att boplatvallarna försvinner vid neolitikum (ca 2000 f. Kr.) fram till nya vallar uppträder
präglats av ett mer rörligt bosättningsmönster som inte lämnat lika tydliga
spår i materialet (ibid.) I övrigt känner man dock till rösen (t.ex. i Jävre),
kokgropslokaler (Jävre) och stensättningar (Bennerhag och Norberg 2001a,
b; Norberg, in prep). Vid 400 - 500 e. Kr. började tomtningar längs Norr- och
Västerbottenskusten att uppträda, men den övriga järnåldersbebyggelsen har
inte ännu påträffats (Rathje 2001).
Järnålderns ekonomi längs Västerbottenskusten diskuteras av Lillian
Rathje i avhandlingen Amazonen och jjääägaren.
garen. K
Kööön/genderkonstruktioner
n/genderkonstruktioner i norr
(ibid.). Rathje anser att man under järnålder har haft en bofast bebyggelse
som med en ekonomi bestående av boskapsskötsel, jordbruk och sälfångst.
Hon föreslår att man har haft en fast gårdsbebyggelse, med två aktivitetssfärer
i form av fäbodar och sälfångsttomtningar (ibid:61), som dessutom var kopplade till kvinnor respektive män. Idag ﬁnns det dock inga kända lämningar
efter en fast bebyggelse längs Västerbottenskusten under järnålder. Istället
försökte Rathje att bestämma var bebyggelsen kan ha legat utifrån kartmaterial över medeltida gårdar, ortnamn, gravar från järnålder och avstånd från
tomtningarna.
I sin avhandling tar Rathje (ibid.) upp 16 lokaler med gravar, i huvudsak
stensättningar och alla belägna i kustområdet. Den enda möjliga gravhögen
är den som är belägen i Sangis i Tornedalen i Norrbotten. I övrigt består
gravmaterialet i huvudsak av stensättningar samt några enstaka rösen. De
ﬂesta av dem är ensamliggande stensättningar eller grupper av några få stensättningar - bara ett gravfält ﬁnns, det i Skäran, Lövånger sn. Gravarna som
diskuteras skiljer sig helt klart från ett ”germanskt” material i Ångermanland,
men har paralleller i Norrbottens inland. Det går inte att hävda att dessa är
unika för detta område och det går inte heller att bortse från möjligheten
att dessa tillhörde samma kulturella och ekonomiska kontext som i inlandet
(fångstekonomi med en trolig samisk identitet) (Rathje 2001; Johansson och
Liedgren 2005).
Det ﬁnns i det arkeologiska materialet mycket få indikationer på att
det skall ha förekommit en odling eller husdjurskötsel i Västerbotten förrän
under medeltid. Ett av de få indicium är de tidigare nämnda resultaten från
undersökningarna vid Mariehem i Umeå där man hittade får/getben samt
ett skalkorn som möjligen kan dateras till ungefär 500 – 600 e. Kr. (Forsberg
1999). I Skäran i Lövånger sn har man också hittat indikationer på uppodlade
ytor, men det är i nuläget svårt att avgöra vilken ålder dessa har. I övrigt är
materialet som skulle kunna visa på en bofast befolkning magert och det är
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först med medeltida skriftligt källmaterial som vi har faktiska belägg för en
fast bosättning.
En typ av lämning som diskuteras i Rathjes avhandling är långa smala
kokgropar som i huvudsak kan dateras till yngre järnålder, ofta till vikingatid.
Denna typ av kokgropar har även framkommit på lokaler i både Norrbottens
kustland och i inland samt i Västerbottens inland, bland annat på den tidigare omnämnda undersökta boplatsen på Näverberget utanför Luleå, samt på
undersökta lokaler på Gullön och Sandudden utanför Arvidsjaur i Norrbotten (Fossum och Jacobsson 2002)
De s.k. tomtningarna, som också diskuteras i samband med en bofast
bebyggelse, har främst varit associerade till Norrlandskusten från Norrbotten i norr till Hornslandsudde i Hälsingland i söder, men de fortsätter vidare
söderut längs hela kusten av Sverige och upp till Bohuslän samt även vid den
norska och den ﬁnska kusten (Rathje 2001:119; Broadbent 2005; Viklund
2005). Det verkar som att de börjar anläggas och användas någon gång vid
900 e. Kr (i Ångermanland vid 700 e. Kr.) och fortsätter användas åtminstone
till 1300 e. Kr. (Rathje 2001), möjligen in i historisk tid i t.ex. Hälsingland
(Sjöberg 1987).
De ﬂesta forskare anser att tomtningarna är kopplade till sälfångsten,
men sedan går åsikterna isär. Det ﬁnns de som kopplar dem till en närvaro av
säljägare som var etablerade i områden i dagens Österbotten (Lindström &
Olofsson 1993), samt som Rathje (2001) till en bofast västerbottnisk befolkning. Den senaste åsikten om tomtningarnas etniska tillhörighet har framförts
av Noel Broadbent som anser att de är samiska lämningar (Broadbent 2005).
Broadbent anser att man måste se tomtningarna längs kusten som lämningar
efter en samisk befolkning som uppehöll sig där under delar av året för att
jaga säl. Som en indikation på detta ses de ben av björn som framkom i det
ena hörnet av en tomtning i Grundskatan i Lövånger sn (Broadbent & Storå
2003; Broadbent 2005), som de tolkar som en björngrav.
Problemet blir som jag ser det är att man utgår från att området antingen
var samiskt eller något annat (norrönt eller ﬁnskt), istället för att diskutera
möjligheten att det kan ha funnits ﬂera kulturella och/eller etniska grupper i
området. Tomtningarna (som egentligen är utanför mitt undersökningsområde) kan mycket väl har varit icke-samiska (agrart/norrön eller tillfälligt/ﬁnsk)
utan att det utesluter en samisk närvaro och utnyttjande av området. Man kan
också tänka sig att de representerar kvarlevor efter en ”sjösamisk” befolkning, vilket inte heller utesluter en ”skogssamisk” närvaro i området under
vissa tider av året. Det kanske till och med har funnits ﬂera etniska grupper i
området under den här perioden och att man har haft både en agrar bebyggelse, en ﬁnsk närvaro av säljägare och en samisk närvaro under delar av året
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(se även Viklund 2005).
Utifrån det arkeologiska material som idag föreligger ﬁnns det dock
som jag ser det inga starka indikationer på att det skall ha funnits en agrar
bebyggelse i Västerbotten förrän under medeltid (se Rathje 2001; Forsberg
1999). Snarare så verkar den agrara bebyggelsen hänga samman med den
medeltida perioden på samma sätt som fallet är i Norrbotten (se Wallerström
1995a; Segerström 1990). Vad som dock verkar troligt är att det i kustlandet
under yngre järnålder och tidig medeltid har funnits två olika grupper som
utnyttjade området på olika sätt. I området ﬁnns både tomtningar och härdar
som kan dateras till perioden (Broadbent 1982, 1987). Jag anser inte att man
inte skall utesluta möjligheten att ﬂera olika grupper fanns i området samtidigt.

Inlandet
Bilden av bosättningar och samhällen i Norrbottens inland under järnålder är
något tydligare än bilden av övriga delar av övre Norrland. Flera forskare, som
Inga-Maria Mulk med sin avhandling Sirkas (1994), Sven-Donald Hedman
med Boplatser och offerplatser (2003) samt Ingela Bergman med Frå
Fr n Dödudö
ödudden till Varghalsen (1995), diskuterar bosättning och bosättningsmönster under
järnålder i delar av Norrbotten. Mulks studieområde omfattar Lule älvdal och
sträcker sig från Kristi födelse till 1600 e. Kr, medan Hedman studerat ett
antal områden kring metallförande offerplatser under perioden 700 e.Kr. till
1600 e.Kr. Ingela Bergman ger en bild av bosättning och bosättningsmönster
från 5200 f. Kr fram till 400 e. Kr, även om de modeller hon presenterar för
senare perioder kan vara gällande längre fram i tid (Bergman 1995).
I århundradena e. Kr. låg boplatserna i likhet med föregående period
vid de stora källsjöarna, ofta vid stränderna vid åars in- och utlopp i sjöarna.
Samtidigt började man utnyttja nya boplatser i barrskogsregionen där skogstomtningar tillsammans med kokgropar (vad Mulk kallar jordugnar) börjar
uppträda. Skogstomtningarna kan även de ligga vid in- och utlopp av sjöar,
men också vid ﬁskrika platser och goda jaktmarker. I många fall ﬁnns de i
anslutning till fångstgropssystem på sandåsar, tallhedar, myrar och mindre
vattendrag en bit från källsjöarna. Mulk föreslår att vinterbosättningarna kan
ha legat i de nedre delarna av sjöarna medan sommarbosättningarna kan ha
legat i den fjällnära skogen eller förfjällsområdet (Mulk 1994:247). Ett liknande bosättningsmönster för Arjeplogsområdet, föreslår även Ingela Bergman
under perioden 500 f. Kr. till 400 e. Kr. Från en basboplats utgick man med
säsongsvisa ﬂyttningar till mindre lokaler eller lägerplatser, som båda var
omgivna av en mängd mindre exploateringslokaler i ett intesivt utnyttjande
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av närområdet. Basboplatserna var belägna vid sjöarna i Skellefte- och Piteälvens utﬂöde, där tillgången till bra ﬁske var avgörande för lokaliseringen.
Förfjällsområdet hörde till ett av de resursområden som ﬂitigast utnyttjades
(Bergman 1995:198).
Vid 500 e. Kr. förändrades bosättningsmönstret i Luleälvens övre del
till, vad Mulk kallar skottspolemigration med ett intensivt utnyttjande av
fjällen och det fjällnära skogsområdet. Hon menar sig se att det fanns två
olika grupper i Lule älvdal, varav den ena (Sirkas) rörde sig mellan vinterboplatsen i skogsområdet och sommarboplatsen i fjällområdet via en boplats
i förfjällsområdet där man stannade en tid under vår och höst. Den andra
(Sjokksjokk) rörde sig inom skogsområdet hela året mellan en vinterboplats
och en sommarboplats via en vår- och höstboplats. I båda områdena knöts
bosättningsmönstret till jakt och ﬁske. I Sirkasområdet bodde man under
vintern vid de nedre delarna av sjösystemen där ﬁsket var rikt och i fjället
under sommaren i jakt på vildren. I fjällen anser hon att man använde de
stora stalotomtsboplatserna, som hade sin huvudsakliga användningsperiod
mellan 1000-1350 e. Kr men som började uppträda redan 700 e. Kr (Mulk
1994:247ff)
Det verkar inte vara lika stora likheter i det arkeologiska materialet
under yngre järnålder i Sápmi som tidigare, utan det förekommer betydligt
mer regional variation vilket till viss del tillskrivs varierande integration och
kontakt med omgivande samhällen (Hansen & Olsen 2004). Det ﬁnns också
material som tyder på att man under yngre järnålder, framför allt vikingatid,
nischade sig mot olika ekonomier i de skilda geograﬁska områdena.
I sin avhandling kommer Sven-Donald Hedman fram till att vid 700
e. Kr. förändras bosättningsmönstret som en följd av ett förändrat resursutnyttjande särskilt i Norrbottens inland, men han ser ett liknande bosättningsmönster i till exempel Bäsksjö som ligger i Västerbotten. Han anser att man
övergav jakt och ﬁske som ekonomisk bas, och övergick till ett seminomadiskt, pastoralt samhälle där renen blev en betydligt viktigare resurs som man
nu höll själv (Hedman 2003; se även diskussion om renskötselns uppkomst).

4. 5. Nordkalotten under vikingatid
Under yngre järnålder skedde en etablering av stalotomter i fjällkedjan hela
vägen från Jämtland/Härjedalen upp till norra Norrbotten, samt även i norra
Norge. Huvudparten av dessa dateras till sen vikingatid och tidig medeltid, men de äldsta dateringarna går tillbaka till 700/800-tal (Manker 1960;
Kjellström 1983; Mulk 1988, 1995; Hansen 1990; Storli 1985, 1994; Hansen
& Olsen 2004). Ungefär samtidigt som stalotomterna började uppträda i
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Fig. 6. Stalotomtningar i fjällkedjan. Ef
Efter Hansen og Olsen
2004:95 (baserad på Mulk 1994
och Sommerseths registreringar)

fjällen fanns i skogslandet ett antal radorganiserade boplatser, t.ex. den stora
kända boplatsen i Rackträsk strax utanför Arjeplog (Bergman 1988; Hedman
2003).
Stalotomterna har varit föremål för diskussion sedan början av 1900talet, och tolkningarna av dessa har varierat mellan att det de var samiska
resp. norröna. I samisk muntlig tradition, t.ex. i Vilhelmina, blev dessa kallade
”jäha-kåterikkek” som betyder ”jättarnas kojplatser” eller ”staloi-gåtesajei”
vilket betyder stalos kåtaplatser (Mulk 1996; Norberg 1998). Både O.P Petterson och Sigrid Drake ansåg dessa vara lämningar efter bosättningar, som de
ansåg vara nordiska (Petterson 1913; Drake 1918; Heinerud 1997). Torkel
Thomasson (1919), som även undersökte några tomtningar, ansåg i sin tur
att dessa var samiska och att lämningarna helt enkelt var kåtaplatser med
bågstångskåtor. Ungefär femtio år senare undersökte Ernst Manker några
tomtningar och i sin bok Få
F ngstgropar och stalotomter (1960) diskuterar han dem
som samiska jakt- och fångstboplatser. Under 1980-talet gick Rolf Kjellström
tillbaka till Drake och Pettersons tolkningar och på samma sätt som de kopp55

lade han dessa till myten om Stalo, och ansåg att det var den norröna befolkningens närvaro i fjällen som hade gett upphov till denna myt. Han kopplade
”stalo” till stål och att Stalo var den i järn klädde och att de som anlade stalotomterna i själva verket var de nordiska hövdingarnas skatteindrivare (Kjellström 1983:19).
Idag är den rådande tolkningen att de som anlade stalotomterna var
samer, men fortfarande pågår diskussioner kring huruvida det var jakt- och
fångstboplatser eller om det var boplatser knutna till en pastoral ekonomi
(Storli 1985, 1994; Mulk 1994, 1996b, Hansen 1990; Hansen & Olsen 2004).
Inger Storli (1985, 1994) diskuterar stalotomtningarna som lämningar
efter en tidig renskötselekonomi, delvis på grund av den rumsliga indelningen av golvytan samt även fynd av föremål som visar på kvinnors närvaro
på boplatserna. Om boplatserna var specialiserade jakt- och fångstboplatser
kunde inte kvinnor vara närvarande p.g.a. de tabun som man under historisk
tid känner till kring jakt och kvinnor. På en pastoral bosättning skulle dock
kvinnors närvaro vara nödvändig då de hade en viktig roll inom den tidiga
renskötseln genom att de mjölkade etc. Denna tolkning förutsätter att tabun
kring kvinnor och jakt även fanns under yngre järnålder, möjligen med traditioner ännu längre tillbaka i tid. En invändning mot detta är att tabu kring
kvinnor och jakt är något som ﬁnns omnämnt i sena 1600-tals källor i en tid
då renskötseln troligen var väl etablerad i Sápmi och det behöver nödvändigtvis inte att vara en social struktur som går långt tillbaka i tid till då man levde i
ett jakt- och fångstsamhälle. I en äldre källa ﬁnns en uppgift om kvinnor som
jagar (Olaus Magnus [1555] 1982). Naturligtvis skall man vara försiktig med
att bygga upp en tolkning av ett samhälle med både jagande kvinnor och män
baserad på en uppgift om detta, men man bör ändå ha det i beaktande. En
annan invändning mot Storlis resonemang är att förändringar i social struktur
och förändringar i ekonomi kan vara intimt förknippade med varandra, bl.a.
genom att föreställningar anpassas och integreras i det nya livet. Viktigt för
Storlis resonemang har varit kåtornas rumsliga strukturer, som hon anser är
kopplad till renskötseln. Dessa är dock kända i de nordliga delarna av Sápmi
sedan Kristi födelse, t.ex. på Slettnes i Finnmark (Olsen 1994; Hesjedal, et al.
1996).
Inga-Maria Mulk (1994) anser att stalotomterna ingick i ett bosättningsmönster där de under sommarhalvåret användes som jakt- och fångstlokaler
för grupper som under vintern uppehöll sig i skogsområdet på den svenska
sidan av kölen. Hon kopplar uppkomsten av stalotomter till en intensiﬁering
av vildrensjakten i fjällområdet och pekar på vad hon anser vara ett samband
mellan tomtningar och fångstgropar. Vildrensjakten krävde en kollektiv
arbetsinsats och därmed också kvinnors närvaro och insats vid jakten (ibid.).
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Kopplingen mellan tomtningar och fångstgropar är svår att belägga dels
genom att det ﬁnns mycket få dateringar av fångstgropssystem och i de fall
de har daterats är det ofta mycket svårt att avgöra vad som har daterats. Även
den rumsliga kopplingen har varit svårt att belägga, även om det ﬁnns vissa
lokaler där kopplingen är mycket tydlig (Norberg 1998). Geograﬁsk närhet
kan dock inte tas som ett direkt belägg för samtidighet.
Även Hansen och Olsen (2004) anser att boplatserna med stalotomter
är jakt- och fångstboplatser, men till skillnad från Mulk anser de att dessa
även användes av en befolkning som annars var bosatt längs norska kusten.
De pekar på analyser av det osteologiska materialet från kvinnograven i
Aravuobma vid Torneträsk (Mulk et. al. 1993). Analysen av 13C innehållet av
kvinnans ben indikerar att hon hade en diet som till stor del bestod av marin
föda, något som borde innebära att hon under stora delar av året bodde i ett
område med jämn tillgång på marina resurser. De ser stalotomterna som ett
resultat av en intensiﬁering av jakten på ren och småvilt under yngre metalltid
och tidig medeltid på grund av ökad efterfrågan av skinnprodukter på kontinenten. Det i sin tur medförde ett ökat utnyttjande av resurserna som i sin
tur kan ha medfört överexploatering av vissa områden och ett behov av att
expandera till nya områden (Hansen & Olsen 2004:101).
Hansen och Olsen föreslår att man skall sätta uppkomsten av de stora
radorganiserade boplatserna både i fjällen och i skogslandet i samband med
den ökade formaliseringen och homogeniseringen av de samiska kulturella
uttrycken som sker över stora delar av norra Fennoskandien under yngre
järnålder. Den ökade formaliseringen kan ha varit ett sätt att visa territoriella
gränser (Hansen & Olsen 2004:101f), och det kan också tänkas att det är ett
sätt att undertrycka inre motsättningar och hålla ihop grupperna.
För närvarande pågår ett forskningsprojekt vid Silvermuseet i Arjeplog där ett antal boplatser med stalotomter har undersökts i syfte att fastställa användningsperiod, resursutnyttjande, social organisation m.m. Inom
projektet har utförts stora naturvetenskapliga och arkeologiska undersökningar, men tyvärr har inte resultaten från dessa undersökningar ännu publicerats. Mycket tyder dock på att det har pågått ett intensivt utnyttjande av
fjällområdena under senare delen av järnålder, och det är troligt att dessa
undersökningar kommer att leda till nya tolkningar av resursutnyttjandet i
fjällen (Bergman pers meddelande).
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Fig. 7. Centrumbildningar
längs Nordnorska kusten under järnålder. Efter Hansen og
Olsen 2004:59.

4. 6. Yngre järnålder - Medeltid
Politiskt spel under yngre järnålder och tidig medeltid
Under slutet av 900-talet och början av 1000-talet pågick en maktkamp mellan
hövdingarna i norr och rikskungarna om rättigheterna till skinnexporten och
kontrollen över landområdena i norr. De sista arvtagarna till Håløyghøvdingarna hade nu ﬂyttat och bosatt sig i Trondheimsfjorden där de allierade sig
med Danekungen för att behålla kontrollen över skinnexporten från norr. De
hade haft rättigheterna att skattlägga och handla med samerna, men mot slutet
av 900-talet (960-970) skickades representanterna för en ”inhemsk kungamakt” på handels- och härjningsresor till norr. Detta var ett led i att lägga
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rättigheterna under kungen och i ett kungligt direktiv från början av 1000talet gjorde rikskungarna anspråk på ensamrätten till all skinnhandel norr om
Namndal. Vid den här tidpunkten, som antingen var under Olav Haraldssons
regeringstid (1015-1030) eller strax därefter hade ”ladejarlarna” nedkämpats
(Ladejarlarna var arvtagarna till hövdingarna i Hålogaland, som kom att kallas
det efter att de hade expanderat söderut och bosatt sig på storgården Lade vid
Trondheimsfjorden). Nu ökade den norska bosättningen norrut längs norska
kusten och rikskungarna ﬁck allt större kontroll över områdena. Ett uttryck
för detta var bildandet av rättskretsar (lagting och fylkesindelning), genom
upprättandet av försvarsordningar där befolkningen ﬁck ligga i ledung och
genom norsk kyrkoorganisation. Under 1000-talet kan det se ut som att det
norska riket omfattade land upp till dagens Nordland, medan södra Troms
utgjorde ett gränsområde. Under 1100-talet ﬂyttades denna gräns norrut
och vid 1200-talet gick den vid Malangen. Under 1200-talet omfattades den
norska riksenheten traditionellt av de norröna bosättningsområdena, men
även de samiska områdena försökte man knyta till rikskungadömet. I Historia
Norvegiae (Salvesen 1969) som härrör från mitten eller slutet av 1100-talet
hävdade de norska kungarna att de samer som bodde i Finnmork var underkastade dem och ﬁck betala ”tributt” (skatt), vilket kan tyda på en ojämn
maktfördelning där samerna tvingades betala skatt till kungarna (Hansen &
Olsen 2004:153). Finnmork som var det gamla landskapet som under medeltid omfattade de inre delarna av Nordland, Troms samt dagens Finnmark.
Under vikingatid och tidig medeltid övertogs alltså skattläggnings- och
handelsfärderna mot norr av kungens utsände, och produkterna man ﬁck in
kom att bli en stor inkomstkälla för statskassan. De nordnorska stormännen
förlorade däremot en viktig inkomstkälla. Under mitten av medeltid verkar
det dock som att man förlorar intresset för dessa färder, och enligt källorna
går den sista färden till Bjarmland av konungens sysslomän år 1222 medan
den sista stormannen åker på ﬁnnfärd 1310. I de samiska metallförande offerplatserna kan man se att mynten minskar efter 1150 och upphör helt vid 1200
(Wallerström 1995a; Hansen & Olsen 2004:154). En viktig orsak till det förlorade intresset för ﬁnnfärderna kan hänga samma med det ökade intresset
av jordbruk och ﬁske, genom den stora efterfrågan av ﬁsk från Europa och
Hansans etablering i Bergen. Genom den karelska och novgorodska expansionen mot norr hittade samerna andra vägar för avsättning av pälsverk och
skinn och samtidigt kan man se att den norska kungamakten började etablera
försvarsverk i norr som skydd mot den östliga expansionen (Hansen & Olsen
2004:165ff). Enligt något tvetydiga ryska källor kan Kola-halvön ha blivit
inlämnad i Novgorods intressesfär redan 1216, men senast under mitten av
1200-talet var i alla fall den sydöstra kusten av Kola under Novgorod som
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skatteområde. I källor kan man se att 1294 hade ryssar bosatta i Dvina rätt
att åka på handels- och fångstfärder till Kola (Førsta Novogorod-krønike,
Hansen & Olsen 2004:157ff)
Ungefär samtidigt knöts även Karelen till Novgorod, även om de
behöll en viss självständighet och med tiden kom de att representera Novgorods intressen i väster. Fram till 1400-talets sista halva dominerade öst-väst
handeln det inre av Nordkalotten. Karelarna kom att äga stora landområden
och kunde enligt gammal rysk sedvänja kräva in avgifter av samerna. Den
motsvarade den avgift eller tribut som Novgorod tog av fångstfolken österut.
Mot slutet av högmedeltiden hade man även på sydöstra kusten av Kola en
fast karelsk bosättning. Så småningom kom de även att fungera som skatteindrivare för Moskvafurstedömet när Novgorod uppgick i detta. Samtidigt
hade de en halvautonom ställning på det ekonomiska området. De fungerade
som självständiga ekonomiska aktörer när det gällde handeln med och inkrävandet av tribut från samerna, och de representerade oftast de ryska furstarnas handels- och skatteintressen gentemot samerna i väst (ibid:160f)
Även i de nordligaste delarna av Bottenviken drev lokala eliter handel
med och inkrävning av tribut från samerna. Flera forskare anser att det under
tidig medeltid (fram till slutet av 1200-talet) var kvänerna som skötte denna
verksamhet, samtidigt som de också drev regelrätta plundringar i området
(Eidlitz Kuoljok 1991; Wallerström 1995a:314; Hansen & Olsen 2004:162).
Vilka kvänerna var har dock varit omdiskuterat. Det äldre skriftliga källmaterialet pekar mot att kvänernas land var området öster om norrmännens
land och Finnmark och under 1100-talet tyder de skriftliga källorna på att
det omfattade det norrländska kustområdet mellan Hälsingland och Finland
(Hansen & Olsen 2004:162f). Flera forskare anser att ﬁnska Kainu och ryska
Kajani var beteckningen på kvänerna, och utifrån bl.a. ryskt källmaterial har
man placerat kvänernas land till kustområdet längst norrut i Bottenviken
(Eidlitz Kuoljok 1991:78; Wallerström 1995a:314; Hansen & Olsen 2004:162).
Under medeltid tillhörde detta område Novgorods intressesfär, vilket innebar
att man skattades därifrån (Wallerström 1995a). Kvänernas land har förslagits
omfatta främst kustområdet mellan Skellefteälv och Pyhäjoki eller Kyösti på
den ﬁnska sidan (Eidlitz Kuoljok 1991:78; Wallerström 1995a:314). Även om
den geograﬁska begränsningen av deras område är något osäkert, så indikerar i alla fall källorna deras närvaro i Norrbotten under medeltid. Arkeologiska undersökningar på kyrkudden som ligger nära byn Kaunuunkylä i
Tornedalen uppvisar medeltida gravar som innehåller föremål med västﬁnskt
ursprung, och namnet Kaunuunkylä betyder troligen kvänbyn (Wallerström
1995a:314).
En fråga som de senaste åren har aktualiserats genom de norska kväner60

nas anspråk på att bli godkänd som ursprungsbefolkning (kolla upp) är om
kvänerna kan anses vara en egen etnisk grupp. Även om många forskare idag
är ense om att norra Bottenviken kan anses vara kvänernas bosättningsområde under medeltid, är man inte överens huruvida kvänerna är en etnisk grupp
eller om det är en beteckning på något annat t.ex. en ekonomisk grupp.
Enligt Eidlitz Kuoljok (1991:25) är uppgifter om kvänerna relativt få i
rysk forskning, något hon anser kan bero på att det är mest den skandinaviska
forskningen som har varit intresserad av kvänerna och deras ursprung. Under
medeltid omnämns dock kustområdet kring Bottenvikens norra del som
Kajanskaja zemlja och befolkningen som bodde där för kajaner. Några anser
kajanerna vara karelare, som bosatte sig vid Bottenviken, medan andra anser
att alla som bodde i området var Kajaner oavsett etnisk bakgrund (ibid:25).
Användandet av begreppet kvä
kvän
än och deﬁnitionen av deras område
går tillbaka till källor från slutet av 1100-talet, och kan även hittas i skriftliga
källor i Norge från 1500-talet fram till 1800-talet. Under 1500- och 1600-talet
omfattade begreppet de ﬁnsktalande folkgrupper som var bosatta i älvdalarna
i inlandet (bland annat handelsfolk) och under 1700- och 1800-talet användes det för de ﬁnskspråkiga invandrare som slog sig ned ute vid kusten av
Troms och Finnmark (Hansen & Olsen 2004:163). Enligt Hansen och Olsen
(2004:163) kan detta tyda på att kvänerna var en egen etnisk grupp. Wallerström anser däremot att beteckningen kan kopplas till en ekonomisk kategori,
där kvänerna bestod av en grupp specialister som spelade en nyckelroll i pälshandeln med samerna där både kvän eller Kajani anses vara generella beteckningar knutna till en ekonomisk funktion (Wallerström 1995a:314ff). Han
pekar på att i äldre rysk litteratur används begreppet Kajani i bred bemärkelse på ”lappfarare” eller ”lappexploatörer” och att även t.ex. tavaster skulle
kunna kallas Kajani, något som även Eidlitz Kuoljok pekar på (1991).
Wallerström anser också att de i senare medeltida källor omnämnda birkarlarna egentligen var en omdeﬁniering av kvänerna (Wallerström
1995a:316f). I källorna framstår det som att birkarlarna under 1500-talet hade
sina rötter i Torne-, Lule- och Piteälvdals nedre delar, och att de var specialiserade på handel med samerna i inlandet och vid kusterna i norr och väster
där de efterfrågade pälsverk och torrﬁsk. Första gången birkarlarna nämns
är i Täljestadgan från 1328, och sista gången kvänerna omnämns i medeltida källor är 1271 (Wallerström 1995a:316f; Hansen & Olsen 2004). Thomas
Wallerström anser att birkarlarnas privilegier egentligen snarare var en monopolisering av rättigheter, dvs. en ”gammal” verksamhet som sattes under
kungligt beskydd. Han anser att kvänerna under sin verksamhet mottog periodiskt återkommande gåvor från samerna, något som så småningom institutionaliserades och blev en del av den så kallade ”erämarkshushållning” som
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Fig. 8. Norra Fennoskandien och Ryssland under
vikingatid och tidig medeltid. Från Hansen og Olsen
2004:137

kvänerna hade. Birkarlarnas ”beskattnings- och handelsrättigheter” i Sápmi
var en fortsättning på denna verksamhet. Den passade in i kungamaktens
specialisering av området till en form av marknadsmässig stordrift där birkarlarna genom sina kulturella och geograﬁska kunskaper ﬁck nyckelpositioner
i det kungliga systemet. Birlkarlarna var alltså omdeﬁnierade kväner, som har
varit bosatta i Torne-, Lule- och Piteälvdal (Wallerström 1995a:316).
De äldsta arkeologiska beläggen för en bofast jordbrukande befolkning i Norrbotten är pollenanalyser och dateringar från 1200-talet från Lule
älvdal, och ungefär samtidigt etablerades jordbruket troligen också i Tornedalen (Segerström 1995:17; Wallerström 1995a)
Under 1200-talets sista hälft ökade den norska koloniseringen längs
framförallt den yttersta kusten av Finnmark som en följd av det kommersiella
ﬁskets ökade betydelse under högmedeltid. Det berodde på hansans ökade
efterfrågan av ﬁsk för vidare export främst ned till kontinenten. Redan under
slutet av 1100-talet pågår säsongsﬁske (vårﬁske efter torsk) längs den västra
Finnmarkskusten. Både samer och norrmän var engagerade i vårﬁsket, och
ﬁsken fraktades till Bergen, där den exportades vidare utomlands. På 120062

talet ﬁck hansan monopol på utlandsexporten av ﬁsk, vilket ledde till en stabil
efterfrågan på ﬁsk från norr åtminstone fram till slutet av 1300-talet (Hansen
& Olsen 2004:166)
Den expanderande bosättningen längs de nordligaste kusterna innebar
att den tidigare gränsen vid Lyngen bröts, vilket i sin tur ledde till skärpta
intressekonﬂikter mellan Novgorod/karelare och Norge om handeln med
och beskattningen av samerna. Under åren mellan 1250 och 1444 skedde
det enligt de isländska annalerna 11 anfall av karelare och/eller ryssar på
norrmän längs Finnmarkskusten. Från norsk sida har dessa anfall framställts
som plundringståg, men som Hansen och Olsen (2004:166) påpekar så är det
rimligt att se dessa som ett uttryck för konkurrerande ekonomiska och politiska intressen med stöd från Novgorod. I Gulatingslagen från ungefär 1200
står det att norrmännen måste se upp för ﬁenden i öster, troligen Novgorod.
Ryska krönikor berättar också om norrmäns anfall mot Vita Havets kuster
bland annat 1419 (Eidlitz Kuoljok 1991:72-78).
Så trots ett fredsavtal från 1326 där det bestämdes vilka och var Norge
respektive Novgorod skulle skattlägga, pågick en hel del stridigheter i norr.
Enligt Eidlitz Kuljok (ibid.) har en rysk forskare kommit fram till att fredsavtalet från 1326 har sitt ursprung i ett avtal som tecknades någon gång i
mitten av 1200-talet. De gränser som anges i avtalet ﬁnns i ett dokument
kallat ”gränsurkunden”, där den äldsta bevarade kopian är från 1320-1330talet vilket har gjort att den kopplats samman med fredsavtalet från 1326.
Dokumentet kan dock vara äldre och hänga samman med de fredsförhandlingar som pågick mellan Norge och Novgorod och som omnämns i Hå
H kon
den gamles saga. Därmed skulle fredsavtalet vara en förnyelse av gamla gränser,
men oavsett om så är fallet så anger avtalet att Novgorod skulle få beskatta
ned till Lyngenfjorden och in mot kölen med undantag av Kola där även
norrmännen ﬁck beskatta. Karelare beskattades av Novgorod, med undantag
av karelare med samisk mor, som Norge beskattade. Skatten uppges inte få
vara högre än 5 ekorrskinn, vare sig den betalades till Norge eller Novogord
(ibid:76f). Oroligheterna ﬁck en viss betydelse för befolkningen i norr, inte
bara genom att det kunde komma angrepp från öster utan också genom att
de ﬁck tjänstgöra i ledungsﬂottan året om. Redan i Gulatingslagen fastslås
att ledungsﬂottan i norra Hålogaland hade ansvar att skydda mot öster, och
under första delen av 1300-talet ville kungen att invånarna av Hålogaland
skulle bygga större skepp (Hansen & Olsen 2004:167).
Som ytterligare ett led i att etablera sin makt i nordområdena började
den norska kungamakten bygga kyrkor och fästningar. Vid 1200-talets mitt
gavs en kyrka i Tromsø kunglig status samtidigt som en fästning uppfördes.
1307 anlades det en kyrka i Vardø samtidigt som Vardøhus fästning byggdes.
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Även om kyrkobyggandet kom i gång delvis av missionssyfte, så var det ändå
de politiska och ekonomiska intressena som var styrande (ibid.).
Samtidigt som kolonisationen av Finnmark skjuter fart så får man
också en jordbruksexpansion in i samiska områden i Troms og Nordland,
mycket p.g.a. frånvaron av en politisk makt stationerad i området med intresse för samiska produkter. Fram till det att kungen övertog beskattnings- och
handelsrätten med samerna hade hövdingarna ett intresse för att hålla de
samiska områdena fria från bosättning, vilket även kungarna hade tills man
förlorade intresset för pälsverk och övriga samiska produkter. I samband med
ändrade relationer mellan samerna och den norröna befolkningen kan man
också anta att synen på områden man ﬁck bosätta sig i också ändrades. Tidigare kognitiva gränser som fanns p.g.a. religiösa och kulturella föreställningar
försvann (ibid:168).
Förhållandet mellan de norröna och de samiska grupperna, som tidigare hade präglats av ömsesidighet och balans där kontakterna sköttes av
lokala grupper, försköts och präglades istället av en centralstyrd makt. Som
vi sett ovan var det ﬂera faktorer som orsakade de förändrade förhållandena på Nordkalotten, bl.a. kolonisering och att de samiska områdena och de
samiska grupperna integrerades i handels- och ”skattesystem” där makten låg
utanför Nordkalotten (Hansen & Olsen 2004:151ff). En tredje men minst
lika viktig faktor, som också har nämnts ovan, är kristnandet - till en början
av de norröna grupperna och så småningom även av de samiska grupperna.
När kristendomen hade fått ett verkligt grepp om de norröna grupperna i
nordområdena, och man kan säga att de hade anammat den kristna ideologin,
förlorade de några viktiga utgångspunkter i förhållandet till de samiska grupperna. I den norröna och den förkristna samiska religionen fanns det kognitiva och rituella anknytningspunkter i kontakterna mellan grupperna. Tidigare kognitiva gränser suddades ut och en kolonisation norrut blev kulturellt
möjlig (ibid:151ff, 168). Den nya bosättningen introducerade nya näringar
främst i det tidigare kustsamiska området och från Spildra i Kvænangen ﬁnns
det tidiga dateringar av ben från får i framförallt rituella sammanhang. Ben
från ett helt får hittades på en oval stensättning/härd (benen har daterats
till 900 – 1200 e.Kr) tillsammans med ben från lunnefågel, tumlare eller säl.
Denna stensättning/härd ligger tillsammans med fem andra i en rad, och
Schanche ser detta som ett möjligt brandoffer (Grydeland 1996, 2001; Schanche 2000)
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Norra Norge
Under medeltid skedde några försök att kristna samerna, men det skedde
framför allt från rysk-ortodoxt håll samtidigt som man från norskt håll
började bygga kyrkor i norr. Det var dock egentligen först fram mot 1600och 1700-talet som kristnandet av samerna verkligen tog fart från norskt håll.
Byggandet av kyrkorna skall snarare ses som en strategi för att få politisk
kontroll över de geograﬁska områdena (Hansen & Olsen 2004: 151ff), något
även kyrkobyggandet i norra Norrland under 1600-talet var ett resultat av.
Till en början var det inte så viktigt vad man personligen trodde så länge man
gick i kyrkan, därigenom kunde staten/kronan hävda sin närvaro i området
genom menighetsmedlemmar (Lundmark 1998).
Längs kusten av Nordnorge blev alltså samerna under medeltid integrerade i externa handelsnätverk, bl.a. knöts de till handeln med Bergen och
därmed blev ﬁsket en viktig resurs för samhällena längs kusten i kombination
med andra näringar som t.ex. vildrensfångst, småviltjakt och i vissa områden
kanske även en viss husdjurshållning.
I de östra delarna av Finnmark, främst i Varanger, kom vildrensfångsten
att spela en stor roll för de kustsamiska grupperna. På höjden mellan Tana
älv och Varangerhalvön ﬁnns omfattande fångstgropssystem med över 2700
gropar fördelade på 14 anläggningar troligen orienterade efter tre huvudlinjer
som effektivt spärrade renens vandring ut på Varangerhalvön. I tillägg ﬁnns
det registrerat över 3300 fångstgropar fördelade på totalt 25 anläggningar i
dalgångar och på andra lämpliga ställen ute på Varangerhalvön. Fångstgropsanläggningarna ﬁnns omnämnda i skriftligt material från 1500- och 1600-talet
då samerna var tvungna att betala avgifter för att använda sig av dem, vilket
visar att de fortfarande var i användning vid den tidpunkten. 1690 meddelas i
länsräkenskaperna att anläggningarna står öde, efter att under sista hälften av
1600-talet ha minskat i användning betydligt. Anläggningarna hade då använts
under stora delar av medeltid från 1200-talet och framåt, något dateringar från
en boplats (Gollevárri, en höstboplats med 16 tomtningar) samt en fångstlokalitet i det inre av Varangerhalvön (Oarddojávir) tyder på. På boplatsen, som
kan knytas till ett stort fångstgropssystem, fanns stora mängder horn och
ben från ren och fyra dateringar togs, varav tre daterar boplatsen till perioden
1225 – 1425 e. Kr., medan den fjärde gav en datering som var yngre än 1520
e. Kr. På fångstlokaliteten togs prov från ett lager (antingen ett avfallslager
eller en offerplats) innehållande horn och ben som gav en datering till 1450
- 1650 e. Kr (Vorren och Eriksen 1993:178ff; Munch och Munch 1998:129ff;
Hansen & Olsen 2004:187).
Det arkeologiska materialet visar att de som bedrev fångst av vildren
under hösten i inlandet var samma grupper som var bosatta ute vid kusten, till
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exempel i Varangerfjorden (Odner 1992, 2001; Hansen & Olsen 2004). Vid
undersökning av en kåtatomt på den sydöstra sidan av Selešnjaárga i det inre
av Varangerfjorden är det tydligt att det osteologiska materialet fullständigt
domineras av ren, och det verkar som att renen spelade en större roll än ﬁsket.
Kåtatomtningen har daterats utifrån ett mynt som präglats i Tallinområdet
(Reval) någon gång under 1400 – 1420-talet. Boplatsen ligger i ett område
som var mycket bättre lämpat för ﬁske och utnyttjande av maritima resurser
än för vildrensfångst/jakt. Materialet på boplatsen visar också att renen troligen hade slaktats på en annan plats innan den fraktades till boplatsen. Bland
annat hittades mycket få fynd av horn och de ben som hittades kom från de
köttrika delarna på djuren (Odner 1992, 2001; Hansen & Olsen 2004:188).
På boplatsen vid fångstgropsanläggningen, Vuopmagieddi vid Gollevárri, ser
man i sin tur stora mängder av horn och skalltak (vid en av tomterna i en
avfallsgrop fanns 53 skalltak med hornfäste och på golvet i tomtningen fanns
ytterligare 27 sådana). På boplatserna fanns också ämnen till hornskedar och
indikationer på skinnbearbetning, samt förvaringsanläggningar där man kan
ha förvarat kött och skinn i väntan på snön då det fraktades till boplatser vid
fjorden (Munch och Munch 1998; Hansen & Olsen 2004:188).
Boplatserna från hög- och senmedeltid som har undersökts i Varanger
är relativt stora och husen verkar har varit organiserade efter bestämda strukturer. De förefaller vara rätt likartade i storlek och är vanligen organiserade
i rader eller i grupper. Boplatser med ensamliggande kåtor är sällsynta - de
dominerar i området vid tiden efter 1600-talet (Hansen & Olsen 2004:191).
Vad som är klart är att man fortsatte att använda sig av samma typ av
boplatser som i perioderna innan 1400, med en Siida-organisation som hade
rötter tillbaka i tid och som även ﬁnns i Sápmi under senare tid (ibid:177).
Modellen för hur en Siida organiserades både under förhistorien och under
historisk tid bygger mycket på det arbete som Väinö Tanner lade fram 1929
efter sina etnograﬁska studier av skoltsamerna i Petsamoområdet under 1920talet (Tanner 1929). Tanner ansåg att de skoltsamiska gruppernas samhällsorganisation vilade på kollektiv grund och att man i deras organisation kunde
spåra den traditionella/ursprungliga Siida-organisationen som rådde i samiska
jakt- och fångstsamhällen. Hans modell har använts av arkeologer och tidighistoriker för att förklara och visa hur tidiga samiska jakt- och fångstsamhällen var organiserade (se t. ex Vorren 1980; Mulk 1994).
Knut Odners studier från Varanger och även Sven Erik Grydelands
studier från Kvænangen i norra Troms visar att de kustsamiska samhällena
under medeltid hade ett bosättningsmönster och en boplatsorganisation som
troligen var organiserat enligt en Siida-organisation, där de samiska lokalsamhällena fungerade som en territoriell, social och ekonomisk enhet (Odner
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1992, 2001; Grydeland 1996; 2001; Hansen & Olsen 2004:192).
Under medeltid började de s.k. mangerumstuftene att uppträda längs den
yttersta Finnmarkskusten. De är komplexa strukturer där ett antal rum är
ihopknutna genom en gemensam korridor. Rummen och korridoren skildes
från varandra av kraftigt murade stenväggar. I dag känner man till 21 ”mangerumstufter” anlagda längs kusten från Laukøy i norra Troms till Fiskarhalvön
på västra Kola. De ligger oftast placerade nära havet i den yttersta kustlinjen,
och är ofta omgivna av andra lämningar som t.ex. tomtningar och båthus
(Hansen & Olsen 2004:214ff).
Tromsø Universitet har ett pågående projekt där dessa lämningar undersöks, och de första resultaten tyder på att deras huvudsakliga användning var
mellan 1200 och 1500 e.Kr. Benmaterialet från de undersökta tomtningarna
härrör från gris, får/get, ren, fågel, ﬁsk och andra maritima resurser. I projektet har man tre huvudhypoteser om vad lämningarna representerar. Den
första är att de kan vara resterna efter en tidig norrön bosättning i Finnmark,
något några fynd (bl.a. en bakhäll samt kärl av täljsten) av norrön typ skulle
kunna tyda på. På Island och Grönland ﬁnns dessutom liknande konstruktioner även om de inte är identiska (ibid:217).
Lämningarna är ofta placerade i lägen där man hade möjlighet att vaka
över farleden längs Finnmarkskusten, och den andra hypotesen är därför att
de har med Karelarnas härjningar längs kusten att göra. Det faktum att tomtningarna i huvudsak ﬁnns från Nordkap och österut menar de skulle kunna
tala för att de kan knytas till Karelare och att tufterna har fungerat som permanenta stationer för skattläggning, handel och kanske även för plundringar i
området. Anläggningarna ligger, trots närhet till farleden, något avskärmade
vilket skulle kunna tyda på att de byggdes i en orolig tid och undersökningar
vid Berlevåg har gett en del fyndmaterial som knyter dem österut (keramik
och spännen av ryska och baltiska typer) samt konstruktionen av en ugn som
byggts på ett ”ryskt” sätt (ibid:218f).
Det ﬁnns en känd medeltida myt från Finnmark som berättar om en
”Finnekonge i Kjølnes”, och den tredje hypotesen är att mangerumstuftene
byggdes i samband med en reorganisation av samisk bosättning och samhällsstruktur i mötet med handel, skattläggning och kolonisering. Genom möten
mellan olika samhällsorganisationer, ekonomier och sätt att tänka uppstår
spänningar och friktioner som i sin tur öppnar för och framtvingar ändringar
(ibid:219).
På samma sätt som i det beskrivna bosättningsmönstret i Kvænangen
och Varanger verkar man även längre söderut i Troms ha ett bosättningsmönster med stora fasta huvudboplatser och i mindre säsongsboplatser. I områdena söder om Lyngen ﬁck man tidigare än norr därom två befolkningar som
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levde sida vid sida, och mycket tyder på att man här övergav de rena jakt- och
fångstsstrategierna betydligt tidigare än man gjorde i t.ex. Finnmark. Fiske var
den viktigaste resursen, och precis som längre norrut knöts man snabbt till
den framväxande handeln med Bergen. I ﬂera områden började man också
med jordbruk och redan under medeltid blev en del samiska grupper bofasta.
Medan andra i sin tur fortsatte med ett mer mobilt levnadssätt och knöt sig
till inlandssii’dane i det svenska inlandet (ibid:196).

4. 7. Renskötselns uppkomst
På den andra sidan av kölen i de inre delarna av Norr- och Västerbotten
fortsatte samhällena, enligt ﬂera forskare (Lundmark 1982; Mulk 1994;
1998; Hansen & Olsen 2004), med en ekonomi baserad på jakt, fångst och
ﬁske ända fram till 1600-talet. Andra forskare har dock gjort gällande att
renskötseln uppstod i området betydligt tidigare. Kjell-Åke Aronsson anser
att den tidigaste renskötseln uppstår redan i århundradena efter Kristi födelse
(Aronsson 1991), medan Sven-Donald Hedman anser att den uppstod under
800-talet efter Kristus (Hedman 2003).
Den som föreslår den tidigaste uppkomsten av renskötsel är KjellÅke Aronsson (1991). Genom bl.a. pollenanalyser, makrofossilanalyser samt
dateringar från platser han ansåg vara renvallar menar han att renskötselns
uppkomst kan dateras till tiden efter Kristi födelse .
I sin avhandling Boplatser och offerplatser. Ekonomisk strategi och boplatsmönster bland skogssamer 700–1600 AD ((ibid.) ser Sven-Donald Hedman en konsolidering av bosättningsmönstret kring mitten av 800-talet i norra Norrlands
inland, något han anser överensstämma med de första nedläggningarna av
metaller på offerplatser och han ser offrandet som ett utslag av ett samhälle i förändring. Boplatsernas interna organisation, där man hittar härdarna
i grupper oftast 4-12 i antal samt några stora boplatser med radorganiserade härdar, och boplatsernas nya lokalisering till myrområden ser Hedman
som en indikation på renskötsel (ibid:215ff). Inga-Maria Mulk (1994) anser
att denna förändring för Lule älvdals del sker först vid 1600 e. Kr., vilket
överensstämmer med den tidpunkt som historikern Lennart Lundmark också
diskuterar för renskötselns uppkomst. Både Mulk och Lundmark anser att
man i jakt- och fångstsamhällena har haft några renar som har använts som
dragdjur, lockdjur och till mjölkning (Mulk 1994; Lundmark 1982, 1998:35).
Lundmark anser att det är den svenska kronans skattetryck som var huvudorsaken till att det blev nödvändigt att lägga om ekonomin till renskötsel för att
på så sätt trygga tillgången till mat.
Vad Hedmans undersökningar i första hand visar är att man redan
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under yngre järnålder får ett bosättningsmönster som i mångt och mycket
påminner om de senare Sii’dasamhällena i Nordnorge. Hedman anser att det
nya bosättningsmönstret var bättre anpassat till ett halvnomadiskt, pastoralt
samhälle än ett jakt- och fångstsamhälle och att det ﬁnns kontinuitet från
mitten av 800-talet in i historisk tid då det ﬁnns historiskt dokumenterad
renskötsel i området. Kontinuiteten i sig anser jag inte vara en tillräcklig orsak
att hävda renskötsel. Om man ser närmare på bosättningsmönstret så verkar
det, åtminstone mot slutet av yngre järnålder få stora ”samlingsboplatser”
i området, som till exempel Rackträsk utanför Arjeplog (Hedman 1989;
Bergman 1988). Samtidigt ﬁnns också mindre boplatser som innehåller ett
färre antal härdar.
I samma områden hittar man också härdar från senare perioder då man
med säkerhet vet att renskötseln var etablerad i området. I det osteologiska
materialet från yngre järnålder och tidig medeltid hittas betydligt mer ben från
däggdjur (främst ren) än i det äldre materialet, även om det fortfarande ﬁnns
en del ﬁskben. Vid 1300 e. Kr försvinner dock ﬁskbenen i det närmaste helt
från härdarna, något Hedman tolkar som ett resultat av en ytterligare intensiﬁering av renskötseln något som medför att ﬁsket förlorade sin betydelse
(Hedman 2003).
Sommaren 2002 undersöktes en boplats (Raä 300 i Gråträsk, Piteå sn)
som bestod av tre härdar väl samlade på ett litet näs vid en myr ca 1 km NÖ
om sjön Gråträsk. Vid undersökningen karterades lokalen med markkemiska metoder och en av härdarna med omgivande boplatsyta grävdes. Härden
kunde dateras till 890 – 1160 e. Kr., vilket stämmer bra överens med det fynd
av ett ringformigt spänne som framkom vid härden (Fossum och Karlsson
2003a och b).
Vid undersökningen och karteringen kunde konstateras att två av de tre
härdarna låg alldeles för nära varandra för att ha kunnat användas samtidigt,
vilket innebär att maximalt 2 härdar har använts vid ett och samma tillfälle.
Jag menar dock att de tre härdarna alla härrör från olika bosättningstillfällen,
som inte nödvändigtvis behöver skilja enormt mycket i tid utan skulle med
14
C ge relativt snarlika dateringar. I området ﬁnns ytterligare 6 fornlämningslokaler, varav två med kokgropar och fyra med härdar (varav tre med tre
härdar och en boplats med en härd). Den närmaste av lokalerna med härdar
(Raä 737) låg ungefär 200 m från den undersökta boplatsen. Min hypotes
är att man istället skall se de fem härdgrupperna (lokalerna) i området som
tillhörande en grupp bestående av upp till fem familjer som bosatte sig här
tillsammans (Fossum och Karlsson 2003b:25-32). Utifrån den arkeologiska
undersökningen gick det inte att få grepp om under vilken årstid boplatsen
har använts. Det är inte omöjligt att boplatsen ingick i ett bosättningsmöns69

ter där en eller några familjer vid något tillfälle bodde här tillsammans vår,
sommar och/eller höst och där man under vinterhalvåret samlades på en
större vinterboplats av Rackträsktypen. Ett sådant bosättningsmönster skulle
kunna, på samma sätt som i norra Norge, vara en indikation på en tidig Siidaorganisation. Man skulle kunna tänka sig att (som i norra Norge och norra
Finland) att det kan föreligga en kontinuitet från ett jakt- och fångstsamhälle
till ett pastoralt nomadiskt samhälle, utan att detta innebär ett byte av bosättningsmönster. Men man skall inte heller bortse ifrån att det bosättningsmönster som uppstår vid mitten av 800-talet i norra Norrlands inland passar bättre
för en renskötande ekonomi än en ekonomi där jakt och ﬁske är de viktigaste
resurserna (Hedman 2003). Det skall också sägas att det i Gråträskområdet
ﬁnns registrerade fångstgropar om än inte i direkt anknytning till den undersökta boplatsen.
Frågan är när det blir nödvändigt att ﬂytta p.g.a. tillgång till betesmark.
De djur som Lundmark (1982) och Mulk (1994) anser fanns även i ett jaktoch fångstsamhälle (som drag-, lock- och mjölkdjur) var värdefulla och hölls
troligen i inhägnader. Flyttade sedan ﬂera familjer tillsammans, borde det ge
upphov till ett behov av god tillgång till bra bete?
Innan det kom i gång en renskötsel där renen var mat och basen i ekonomin, så hade man ett antal tama renar i sin ägo (Lundmark 1982, 1998; Mulk
1994)(antingen kollektivt eller individuellt per familj). Lundmark (1998:35)
anser att en ”normalfamilj” hade 10 – 20 renar som användes vid ﬂyttningar,
mjölkning och som lockdjur. På det sättet hade renen en stödjande funktion
inom en ekonomi som baserades på jakt, fångst, ﬁske och insamling. Lundmark (1982:57-66) hänvisar till skriftliga källor som visar att det inte fanns
några större hjordar i norra Norrlands inland före 1500, medan man under
den första hälften av 1600-talet hittar uppgifter på en fullt utvecklad renskötsel. Han anser att den huvudsakliga orsaken till att renskötseln uppstod var
den plötsliga ändringen i skattepolitiken som fördes mot samerna i början av
1600-talet.
I början av 1600-talet låg Sverige i krig mot Polen, och fälttåget 1601
hade misslyckats p.g.a. brist på proviant. Behovet av proviant gjorde att kung
Karl IX ändrade skatten till att i huvudsak omfatta matvaror i form av torkad
ﬁsk och renar. Skinnpriserna i Europa hade sjunkit och behovet av mat till
soldaterna var stort och det var ett stort och svårt arbete att omvandla skinn
till mat (genom försäljning och inköp) och det blev därför lättare att ta ut
skatten direkt i mat. 1607 började den nya ordningen att gälla och skatteuttaget i mat drabbade samerna betydligt hårdare än uttaget av skinn hade gjort.
175 ”skattelappar” betalade mellan 50 – 120 renar samt 50 kalvar varje år,
samtidigt som uttaget av torrﬁsk ökade från ett ton till fyra-fem ton årligen.
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Samtidigt minskade handeln med skinn avsevärt, så införseln av mat utifrån
in i Sápmi minskade drastiskt. Under 1610-talet meddelade präster och fogdar
att det rådde stor nöd i Sápmi och om samer som rymde från fogdarna, bland
annat genom att ﬂytta till Norge. Lundmark ser det som en naturlig/rationell
lösning att, för att klara det ökade skattetrycket samt den ”strypta” tillförseln
av mat till Sápmi, öka sina hjordar av ren och börja leva på renkött. Man
övergick till rennomadism för att klara krisen, för även om arbetsinsatsen vid
renskötsel var större än vid jakt och fångst så var också avkastningen större
(Lundmark 1998:37ff).
Stormannen Ottar berättar för kungen Alfred av England att han
bodde längst mot norr av alla norrmän vid Västerhavet, men att landet som
fortsatte norrut endast var befolkat av samerna, som slog läger där för att gå
på jakt och bedriva ﬁske om vintern. Ottar skröt över att han var en rik man
som ägde ”den slags eiendom som deres rikedom består i, det vil si dyr”. I
sin berättelse nämner Ottar att han ägde ca. 600 osålda tama renar, varav 6
stycken lockdjur som hölls som de dyrbaraste då de användes för att fånga
vildren. Även om det inte skall tas som intäkt för en renskötsel (då det var
Ottar som ägde renen) kan man dock notera att han tillskriver samerna att
äga lockrenar. Samtidigt visar det även att privat ägande av renar är något som
praktiserades redan under yngre järnålder. Det framgår också av källan att
skinn och hudar från vilda djur var viktiga handelsvaror och att en del av den
skatt samerna betalade bestod av skinn och hudar samt maritima produkter
(en översättning av Sandved 1995:3f i Ottar nr 5-1995).
Studerar man de historiska källorna från 1600-talet kan man även där se
att skogsrenskötseln var relativt småskalig långt in i historisk tid, till skillnad
från fjällrenskötseln som var av betydligt större skala (Rheen [1671] 1983.)

4. 8. Centralbildningar längs Norrlandskusten under
medeltid
Längs Norrlandskusten kan man se att ﬂera saker hände under hög- och
senmedeltid. Pollenanalyser har visat att i nedre Lule älvdal förekom odling
från ungefär 1200 och framåt (Segerström 1995:17), och Wallerström anser
att det vid 1300 e.Kr. uppstår en fast bebyggelse i norra Norrland; i Luleå-,
Piteå- och Torneälvdalar (Wallerström 1995a). Det fanns dock inga städer
i Norrland förrän under 1580-talet då Hudiksvall, Härnösand och Umeå
bildades (Umeå ﬁck dock stadsprivilegier först på 1600-talet). Under 1600talets första hälft bildades en rad städer mellan Söderhamn och Torneå, men
man anser att alla städerna hade föregångare i form av marknadsplatser och
centrumbildningar. Redan under 1300-talet bildades centra med kyrkor,
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Fig. 9. Undersökta möjliga centralplatser längs
Norrlandskusten. Efter
Grundberg 2001:77

marknadsplatser och på vissa ställen även befästningar som vid Styresholm
längs Ångermanälven (Grundberg 2001, 2005).
Under 1970-talet gjordes arkeologiska undersökningar av en marknadsplats på Kyrkudden i Hietaniemi i Torneälven under ledning av Thomas
Wallerström. Totalt undersöktes 11 gravar, två husgrunder och två tjärgropar samt ett schakt i en låg vall som Wallerström tolkade som en del av en
försvarsanläggning (Wallerström 1995a:109). Gravarna var förkristna med
östliga inﬂuenser och kunde dateras till perioden mellan 1100 och 1600-talets
mitt. Wallerström tolkar, som tidigare nämnts detta som spår efter en kvänsk
bosättning i området. De första gravarna anlades ungefär samtidigt som man
också ser spår efter jordbruk i området, men Wallerström anser att marknadsplatsen uppstod först under 1300-talet (Wallerström 1995a:126ff; 1995b;
Grundberg 2001:78f).
De äldsta uppgifterna i skriftliga källor om ett träkapell i Luleå, då
någonstans i det område som Gammelstad ligger idag, härrör från 1339. Man
har diskuterat huruvida Luleå var ett eget stift redan då eller om det låg under
Piteå, men det är i alla fall klart att det hade börjat bildas kyrkostift längs
norra Norrlandskusten på 1300-talet. Luleå Gammelstads kyrka började
troligen byggas under början av 1400-talet, och är idag den äldsta bevarade
stenkyrkan norr om Uppsala. På det som idag är friluftsmuseet Hägnan har
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även husgrunder och fyndmaterial från 1300-talet framkommit (Wallerström
1995a; Fossum 2001; Grundberg 2001:79)
Man kan också framförallt utifrån skriftligt källmaterial se att i tillägg till
ett visst jordbruk var ﬁske av lax en viktig resurs och från 1300-talet låg laxﬁsket i älven i den svenska kronans intresse. I samband med påvens strängare
och skärpta regler för fastan under 1300-talet ökade efterfrågan efter ﬁsk i
Europa (Bergling 1964; Fossum 2001:153f), något som också kan ses i Norge
med den stora exporten av ﬁsk från Bergen (med produkter bland annat
norrifrån).
Även Piteå nämns i det skriftliga källmaterialet med uppgifter som
tyder på att det fanns ett kapell eller kyrka där på 1300-talet. I en källa från
1330-talet omnämns en präst i Piteå och ett välbevarat diplom talar om en
donation av Piteälvens dalgång från en riddare Sparre som sätts i samband
med Kyrkbyn. Vid arkeologiska undersökningar har fyndmaterial framkommit från 1300-talet, men kanske framförallt från 1400-talet, då även direkta
kontakter mellan Piteå kyrka och Vadstena kloster har dokumenterats. Just
donationen har satts i samband med en medveten strategi för att kolonisera området och Wallerström anser att man kan sätta bebyggelsen i älvdalen
och kring kyrkplatsen i samband med denna (Wallerström 1995a; Grundberg
2001:79f).
För Västerbottens del har ﬂera platser diskuterats som tänkbara
centralplatser, men för få undersökningar eller för vaga lämningar har gjort
att ﬂera av platserna inte har kunnats beläggas. I närheten av Bureå kyrka
ﬁnns lämningarna efter ett kloster som troligen började användas efter mitten
av 1400-talet fram till möjligen mitten av 1500-talet. Även platser som Bjuröklubb och Mångbyn har diskuterats (Grundberg 2001:80).
Från Ångermanland och söderut ﬁnns betydligt ﬂera centralplatser
från medeltid kända, platser som ofta ligger i områden som också är rika på
lämningar från yngre järnålder, som t.ex. Styresholm och Bjärtrå i Ådalen. I
Ådalen ﬁnns ﬂera platser med rika järnåldersmiljöer, miljöer där det också
ﬁnns medeltida kyrkor i närheten. Flera av dessa platser har diskuterats av
Leif Grundberg i mindre artiklar (2001, 2005) och diskuteras i hans avhandling (2006). Grundberg har undersökt ﬂera av centralplatserna i Medelpad
och Ångermanland, bl.a. Kyrkesviken i Grundsunda, Bjärtrå i Torsåker och
Styresholm. Styresholm är för övrigt en befäst plats vid Ångermanälven,
möjligen en fogdeborg från medeltid. Platsen nämns i skriftliga källor från
slutet av 1300-talet och från 1400-talet (Grundberg 2001:83, 90). På ﬂera
av platserna har man gjort fynd som går tillbaka till 1200-, 1300- och 1400talet.
Det här visar att den svenska kronan gjorde framstötar mot norr under
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1300-talet för att etablera sin makt och överhöghet över området. I områden
längst i norr, som i Tornedalen och Luleå, skedde detta i konkurrens med
den östliga befolkning i form av karelare/kväner som bevakade Novgorods
intressen (Lundmark 1998). Den östliga närvaron i norr kan naturligtvis ha
ökat intresset hos kungamakten för området, och man kan se att ﬂera av de
centrala platserna har ett omland vars resurser faktiskt utnyttjas i kronans
intressen (Grundberg 2001:92)
Så småningom utkonkurrerade den svenska kronan Novgorod p.g.a.
överlägsen administration istället för att förlita sig på lokala eliter, men det
tog ändå en tid innan de kunde avveckla det gamla systemet helt. Till en
början skötte därför birkarlarna handel och skattläggning i norr (Lundmark
1998:23). Det här gör troligt att birkarlarnas verksamhet i Sápmi hade rättigheter långt tillbaka i tid och då kanske, som Wallerström tolkar det med rötter
i den omtalade kvänska befolkningen (Wallerström 1995a:249f).
I den äldsta källan där birklarkarna omtalas från 1328 framkommer
det inte några närmare upplysningar om ursprung och vilka uppgifter de
hade. 1358 stadfäste dock Erik Magnusson deras privilegier där deras rätt att
handla med och ta ut skatt från samerna i Lappmarken garanterades. Som
bl.a. historikern Lennart Lundmark påtalar, är skatten inte nödvändigtvis av
samma karaktär som vi tänker oss idag utan det kan handla om en tribut för
att handla på samma sätt som även skatten i de nordliga områdena under
metalltid och tidig medeltid kan ha varit. I källorna nämns också birkarlarnas rättigheter att ta ut skatt, men det står ingenting om att den utnyttjades. Birkarlarna behövde samernas varor och det verkar osannolikt att de
skulle underminera sina egna möjligheter att handla med samerna då skatteindrivning kunde äventyra relationerna. Även samerna var delvis beroende av
birkarlarnas produkter, och man kan tänka sig ett ömsesidigt utbyte. Vad som
dock är klart är att birkarlarna betalde en avgift till kronan för att handla med
samerna (Lundmark 1998:18f) och det kan tänkas att även samerna gjorde
samma sak till birkarlarna.
Till en början var det i huvudsak kusten som koloniserades och bebyggdes (Olofsson 1962:125ff; Wallerström 1995a; Grundberg 2001), men under
1500-talet kan man i det skriftliga materialet även se en bebyggelse i inlandet. Som exempel kan nämnas Gråträsk i Piteå sn där man hittar de första
uppgifterna om nybyggen på 1500-talet, och 1602 stod ett kapell färdigt i byn.
Orsaken till Gråträsks uppsving kan ses i samband med gruvdriften i Nasafjäll
och det behov som skapades av transportvägar. Vägen till Nasafjäll gick från
Piteå via Lillpite, Keupan, Ersträsk till Gråträsk och härifrån fortsatte den
uppåt via vattenvägar och landsväg. Gråträsk blev därför en naturlig anhalt på
vägen till och från gruvan. Redan under mitten av 1600-talet upphörde dock
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denna väg, då kungen bestämde att all traﬁk till och från Lappmarken skulle
gå via Skellefteå (Fossum och Karlsson 2003b).
Under 1500-talet skärpte Gustav Vasa skatterna i landet och höjde
även avgiften på birkarlarnas rättigheter för att handla med samerna. 1528
fördubblade han avgiften till 32 mårdskinn och 32 timmer (1280) ekorrskinn.
Några år senare höjde han även skatten för bönderna och kontrollen över de
enskildas skatteinbetalningar ökade.
År 1547 bestämde kungen att även samernas skatt skulle betalas direkt
till kungen istället för som tidigare via birkarlarna. År 1553 skickade Gustav
Vasa fogden Jöns Håkonsson och fem medhjälpare till Västerbotten (som då
omfattade både Norr- och Västerbotten) för att införa individuella skatter
även bland samerna. Genom Håkonssons arbete blev kungen medveten om
att det fanns stora rikedomar att hämta i Sápmi, något som i sin tur medförde
att kungen vidtog åtgärder mot birkarlarna då de summor de hade betalat
in för sina rättigheter var mycket låga jämfört med vad fogden ﬁck in. Det
resulterade i att birkarlarna förlorade sina skatterättigheter och ﬁck köpa sin
ensamrätt att handla med samerna för betydligt högre belopp än tidigare
(Lundmark 1998).
Under några år drev kungens utsände fogde in skatten, men 1553 blev
han fogde enbart i kustlandet och en birkarl från varje lappmark utsågs att
driva in skatten utan några möjligheter att ta in skatt åt sig själv då kronan
nu hade noggrann kontroll över ”hushållen” i Sápmi. Skatten togs in vid
vintermarknaden, dit också birkarlarna kom för att handla. I samband med
att beskattningen av samerna kom direkt under kungen ökade troligen skatteuttaget bland samerna, även om vi inte riktigt vet hur mycket skatt de tidigare
betalade till birkarlarna då mycket kan ha stoppats i egen ﬁcka. Men enligt
Lundmark dignade inte samerna under skattetrycket. För det första slapp de
undan den extra skatt som lades på bönderna under 1500-talets mitt och för
det andra betalade de in skatten i skinn och päls från främst småvilt. Detta
var produkter som för dem inte var svåra att få tag i och som dessutom
inte var nödvändiga för den egna ekonomin (till kläder, mat etc.). Den ökade
efterfrågan på skinnprodukter nere på kontinenten medförde höjda priser,
så samerna ﬁck ganska bra betalt för de varor de sålde. Som betalning ﬁck
samerna matvaror som smör och mjöl, silver, vadmal till kläder och tältdukar,
hampa till ﬁskenät (ibid:29f). De förbättrade villkoren i Sápmi medförde att
man under sista halvan av 1500-talet ﬁck en befolkningsökning och samerna
blev beroende av de produkter som fördes in, även om de endast stod för
1/3 av födan. Den övriga maten ﬁck de enligt Lundmark från jakt och ﬁske
(ibid:32-35).
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4. 9. 1600-tal: Ishavspolitik och kristendom
Med lappmarksförordningen från 1607 gav kungen order om att kristendomen skulle införas bland samerna. Fram till 1611, då Karl IX dog, fanns det
ett intresse av att komma åt den åtråvärda ishavskusten i ett led att kontrollera
den ryska handeln från Arkhangelsk till Västeuropa samt även att komma åt
ﬁsk från ishavet. Karl IX gjorde upp planer för hur samerna skulle transportera ﬁsk från norska kusten, men vid hans död 1611 förlorade den svenska
kronan intresset för ishavskusten mycket p.g.a. att krigen på kontinenten
gjorde att man inte hade möjlighet att engagera sig längst uppe i norr (Lundmark 1998:41). Men för Norrland fanns ett bibehållit intresse och kyrkobyggandet fortsatte och under början av 1600-talet stod ﬂera kyrkor och kapell
klara i de samiska områdena i norr och 1612 stod exempelvis kapellet i Arjeplog klart (Wallqvist 1985:43).
Under 1630-talet upptäcktes silvermalm i Nasafjäll och en gruvdrift
inleddes. Behovet av inkomster i statskassan var mycket stort p.g.a. 30-åriga
kriget. Fogden hade i uppdrag att rekrytera gruvarbetare bland bruksknektar och samer som skulle transportera malmen från gruvan ned till kusten.
Samerna som arbetade i gruvan, främst med att frakta malm ned till kusten,
behandlades mycket illa av ledningen och dess inspektörer vilket medförde
att många av dem ﬂydde. Efter ett danskt anfall mot gruvan 1659 lades den
ned. Gruvan hade redan innan anfallet varit olönsam, och istället upptogs
gruvdrift vid nya fyndigheter i Kvikkjokk år 1660. Även här behandlades
samerna mycket illa, och många ﬂydde till Norge eller till Norrlandskusten
där de försökte överleva genom att tigga vid gårdarna. Det kan nämnas att i
till exempel Kaitum fanns före 1660 mellan 30 och 40 ”skattelappar” medan
1667 noterades i skattelängderna att alla hade rymt. Mot slutet av 1600-talet
minskade pliktarbetet, betalningen för tjänsterna ökade och behandlingen av
de som tjänstgjorde vid gruvan förbättrades. Detta ledde till att under 1690talet började befolkningen återvända till Lule lappmark (Lundmark 1998:4350).
1614 infördes det norrbottniska handelstvånget som innebar att
samerna, bönderna och handelsmännen var tvungna åka till bestämda marknadsplatser för att köpa och sälja sina varor. Detta var ett led i att öka kronans
kontroll över handeln i norr och det medförde naturligtvis att handelsmän,
birkarlarna och även samerna var tvungen att åka till handelsplatser för att
sälja och köpa varor och 1621 bildades till exempel köpstaden Luleå på den
plats där Gammelstad ligger idag (Fossum 2001:154; Berling 1964:168-179).
Under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet tog kristnandet av
samerna fart över stora delar av Sápmi. Samerna hade varit i kontakt med
kristendomen sedan 1300-talet i ﬂera områden, men det hade inte inneburit
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att man övergivit sin egen religion och försöken att kristna samerna hade inte
varit särskilt starka. Under slutet av 1600-talet pågick dock över stora delar av
Europa samt även i USA förföljelser och avrättningar av människor för häxeri.
I Europa pågick de ﬂesta processerna under tiden mellan ungefär 1420 till
1750. Enstaka upplysningar om processer i Norden ﬁnns under 1500-talet,
och de äldsta bevarande protokoll från Finnmark härrör från 1620-talet (Næss
1984; Hagen 2001b; http://no.wikipedia.org/wiki/Hekseprosessene).
Redan 1527 hade den svenska kyrkan med Sverige som det första landet
i världen infört protestantismen och den katolska kyrkan som funnits i landet
sedan 1000-talet avskaffades. Kungen konﬁskerar kyrkans gods och klostrens
skatter och inkomster, biskopens militära makt begränsas och det bestäms att
predikan skall hållas på svenska. (http://sv.wikipedia.org/wiki/1527). Den
svenska kyrkan och staten var hård mot religiösa avvikare och man kunde bli
dömd till döden om man var katolik (Lundmark 1998:51). 1617 kom en lag i
Norge-Danmark som sa att ”de rette trollfolk” (som var de som hade ingått
förbund med djevulen) skulle dömmas till döden, och under 1600-talet tog
processerna i Norge fart med råge (Alm 2001).
Över hela Norden pågick, som nämnts i kapitel 2 stora rättsprocesser
mot människor som anklagades för häxeri, och många blev avrättade framförallt genom att de brändes på bål. I Sverige ägde de stora processerna rum
framförallt under perioden 1668 – 1677, och man tror att över 300 människor avrättades under denna tioårsperiod (Sundin 1977:19ff). Mot bakgrund
av detta kan man säga att den samiska befolkningen inom Sveriges gränser
i det hänseendet slapp lindrigt undan med endast en avrättning (Lundmark
1998:51). Vänder man blicken mot Norge ser man att avrättningarna av samer
var mer omfattande, men fortfarande liten i proportion till antalet avrättade
norrmän. Totalt stod kring 860 namngivna kvinnor och män anklagade i
Norge mellan 1610 och 1690, men man uppskattar att det faktiska antalet
åtminstone är det dubbla och redan i slutet av 1500-talet brann häxbålen i
Bergen. Av dessa är det dokumenterat att 307 faktiskt avrättades, varav 92 i
Finnmark. De tre nordligaste länen hade 40% av alla dödsdomarna i Norge
i tiden mellan 1570 – 1695, och de ﬂesta som anklagades var kvinnor (hela
80%). (http://no.wikipedia.org/Hekseprosessene#Situasjonen_i_Norge).
Den danska kungen Christian IV var en ivrig bekämpare av trolldom
bland samerna och 1609 kom en särskild förordning som var riktad mot
samisk ”trolldom” i Norge. 1609/1610 avrättades sju samer i Troms och
Finnmark, men det totala antalet avrättade samer ligger kring 7-8 i Norge, så
även här var antalet samer litet jämfört med norska kvinnor och män. (Steen
1969; Hagen 2001b).
Under 1600-talet byggdes kyrkor i norr, och samerna åkte till kyrkorna
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vid marknadsdagar. Samtidigt som man gick i kyrkan och lät sig döpas efter
pålagor från kungen, så fortsatte man att utöva sin egen religion hemma. Det
var inte alls ovanligt att man efter ett kristet dop gick hem, tvättade bort det
svenska namnet och döptes till Sarakkas ära och ﬁck ett nytt samiskt namn.
På så sätt ﬁck man två namn, ett svenskt som användes när det var svenskar
närvarande och ett samiskt som bara användes bland samer. De svenska prästerna var i huvudsak intresserade av ritualerna. Det verkar ha varit viktigare
att samerna deltog i kyrkliga kristna ritualer än vad de faktiskt trodde på, för
prästerna var inte omedvetna om att den samiska förkristna religionen levde
kvar (Rydving 1995; Lundmark 1998:57)
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5. Det arkeologiska materialet
I det här kapitlet kommer jag att presentera och närma mig de enskilda fornlämningskategorierna var för sig, innan jag i kapitel 6 diskuterar dem i kontext
till varandra och vad som i övrigt sker både inom de samiska samhällena och
i omvärden.

5. 1. Urgravar
Inom det norska begreppet urgravar ryms det man i Sverige deﬁnierar med
ett antal begrepp: klippgravar, hällgravar, grottgravar, stengravar (samt enligt
min åsikt även sommargravar) (Se Manker 1961). Enligt Schanche så inryms
alla dessa i ett och samma gravskick, även om termen urgrav inte är helt
oproblematisk men ändå är väl inarbetad och täcker alla de övriga begreppen (Schanche 2000:154-159). I min avhandling väljer jag därför att använda
det norska begreppet urgrav, då det i svenskan inte ﬁnns ett bra ord för detta
fenomen.
Det norska ordet ur är egentligen per deﬁnition ett stenras, alltså sten
som har rasat ned från berg eller fjäll. Liknande naturfenomen som blockhav
(klapperstensfält etc.) där berget har spruckit upp och format ett hav av sten
är per deﬁnition inte en äkta ur och man kan säga att skillnaden är att en ur
har påverkats av tyngdlagen. I samband med det här gravskicket används
begreppet urgrav för gravar som ligger i terräng där ytan domineras av stora
lösa stenar och/eller fast berg (ibid:154). När man rent arkeologiskt talar
om en ur så kan det innefatta även klapperstensfält (hällur), rasur (stenras)
och rullstensur (rullstensåsar), och gravläggningar ﬁnns i alla dessa typer av
geologiska fenomen. Gravskicket omfattar också gravläggningar i bergsskrevor, grottor och hålrum i berg, hällgravar placerade på marken, t.ex. graven i
Risbäcken i Tärna sn, den så kallade Skuggmannens eller Suoivengellas grav
(Manker 1961:158)
Denna typ av grav har varit känd sedan långt tillbaka och de första
beskrivningarna av samiska gravar i ur eller stenras nedtecknades av ämbetsmän under slutet av 1600-talet, De omnämns i ﬂera källor från 1600- och
1700-talet till exempel av Knut Leem (Leem [1767]1975). Däremot är dessa
gravar inte omnämnda i Schefferus stora verk Lapponia från 1673, men
däremot ﬁnns det uppgifter om att det ﬁnns de som gravlade de döda i en
grotta (Schefferus [1673] 1956:342).
Det senaste arbete som föreligger om de samiska urgravarna är Audhild
Schanches avhandling Gravar i Ur og Berg från 1997, som trycktes år 2000. I sin
avhandling diskuterar Schanche urgravskicket i Norge och Sverige, samt går
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även igenom den antropologiska och arkeologiska forskningen kring samisk
förhistoria främst i Norge. Schanche delar in urgravarna i fem olika typer av
gravar (2000:157f; se även Kleppe 1974:98-111):
1. Murade kammare i ur (klapperstensfält, stenras, moras, rullstensås). Dessa
är byggda av lagda eller resta stenar och kan ﬁnnas både ovanpå och nere
i ”ura”. De kan även ligga bredvid bergväggar eller stora stenar som får
utgöra den ena sidan. Gravarna är oftast tilltäckta med en stenhäll eller stor
sten. Vi några tillfällen har även dessa rum hittats murade inne i grottor.
2. Rösen: Särskilt i klapperstensfälten (helleuren) ﬁnns det rösen uppbyggda
av skråställda stenar eller lagda hällar. Ibland kan rösen vara små runda
högar. Den här typen av gravar är även vanliga i norröna sammanhang,
men undersökningar i Varanger visar att de i detta område troligen kan
knytas till en samisk befolkning.
3. Stensättningar. Ibland kan gravarna i en ur vara markerade med små stensättningar.
4. Naturliga hålrum/grottor och hällar i berg och ur. Gravarna kan ha placerats i naturliga grottor i berg, eller under överhäng, i bergsskrevor, bergssprickor och under eller bredvid stenar i en ur. Gravarna i grottor ligger
inte alltid nära stenras eller andra typer av blockhav, men oftast ligger de
på sluttande berg eller fjällsidor. I samband med grottor kan graven vara
täckt antingen av stenhällar eller små murade rösen, och det ﬁnns också
murade kammare i grottor där den döde har placerats.
5. Gropar i klapperstensfält eller rullstensfält. I vissa fall kan det vara svårt att
avgöra huruvida det rör sig om naturliga hålrum eller kammare som rasat
samman. I vissa av dessa har man placerat den döde i en pulka eller en
träkista, och vid vissa tillfällen omgärdas groparna av en låg vall av sten.
Även i typiskt norröna kontexter ﬁnns det gravläggningar i stenur. Skillnaden mellan vad Schanche kallar ett typiskt samiskt gravfält och ett norrönt
gravfält är att i de samiska så förekommer oftast ﬂera av de olika typerna i
ett och samma fält (både murade kammare, grottor, naturliga hålrum, rösen
etc.) medan det i stenfälten i de norröna områdena endast förekommer rösen
(Schanche 2000:159).
Urgravskicket sträcker över både en lång tidsrymd och ett stort geograﬁskt område. De äldsta gravarna börjar uppträda redan i det sista årtusendet
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Fig. 10. Registrerade urgravfunn per kommun år 2000. Efter Schanche 2000:161

före Kristi födelse uppe i Varanger och de yngsta ﬁnns i sydsamiskt område
och härrör från 1800-tal. Den här typen av gravar är i bruk i Varanger fram
till ungefär 1000 e. Kr, då de blir vanligare även på andra håll. Längs hela
kusten ﬁnns även ett stort antal gravar utan fyndmaterial som därför är svåra
att datera, och det ﬁnns troligen ännu ﬂer gravar kvar att upptäcka.
Schanche (ibid:160) ser urgravskicket som ett kustfenomen i Norge
ända ned till Trøndelag, men det ﬁnns i dag kända urgravar i både Karasjoksområdet i Norge samt vid Inari och Utsjoki i Finland (Bjørnar Olsen pers
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meddelande). Det bör också nämnas att det gravmaterial som ligger till grund
för Schanches analys är de gravar som innehåller föremål.
I Sverige ﬁnns urgravar i huvudsak i inlandet i fjällområdena. Ute vid
kusten har det inte framkommit gravar av den här typen. De ﬂesta av dessa
gravar har framkommit i Västerbottensfjällen, både söder (Jämtland) och norr
om området är antalet kända urgravar få. Gravarna är främst kända genom
Mankers arbete Lappmarskgravar (1961) och tidiga undersökningar, men både
Inga-Maria Mulk (Mulk, et al. 1993; Mulk 1994) och Jan Sundström (1989,
1994) har undersökt några av dessa gravar. Manker delar in förkristna samiska
gravar i jordgravar, grottgravar och stengravar (1961), och det är de två senare
typerna som är urgravar (Manker 1961; Schanche 2000:122f). En grav som
i sammanhanget kan vara intressant att nämna är Suoivengellas grav eller den
s.k. skuggmannens grav i Risbäcken i Tärna sn. Denna grav undersöktes på
1950-talet (Manker 1961:56ff), och är den första grav där skelettresterna återbegravdes på samma ställe under slutet av 1990-talet/början av 2000-talet
(Heinerud 2002 - 2004).
I Norge har totalt 30 urgravar daterats med hjälp av 14C -metoden,
medan motsvarande siffra i Sverige är en grav (Schanche 2000; Mulk et al.
1993). Dock har man med hjälp av gravfynd haft möjlighet att åldersbestämma ett betydligt större antal gravar (Schanche 2000). De resultat som
Audhild Schanche publicerade i sin avhandling (ibid.) visar enligt henne ett
tydligt mönster över var gravarna uppträder vid olika tidpunkter. I några fall
kan man se att 14C-datering och fyndmaterialet inte stämmer överens, som i
fallet med en grav från Skalnes i Vadsö där fynden pekar på vikingatid medan
provet gav en datering till yngre än 1650 e. Kr. (Kleppe 1974:115f; Schanche
2000:120,167f). Vid ytterlige en datering från graven, den gången av ben från
den dödes kranium, visade till 590-690 e. Kr. (Schanche 200:168f). Graven
har legat öppen, vilket möjligen kan förklara de avvikande dateringarna, eller
så härrör näver från ett sekundärt användande av graven (ibid.).

Urgravskicket etableras, 300 f.Kr – 300 e.Kr
De äldsta urgravarna går att datera tillbaka i tid till den Kjelmøykeramiska perioden genom både fynd av asbestkeramik och artefaktfynd av
Kjelmøytyp i gravarna samt två 14C dateringar. Totalt har 23 gravar kunna
dateras till denna period, två genom 14C-dateringar (en grav på Mortensnes
390 – 125 f.Kr. respektive en grav i Kariel 200 f.Kr – 75 e.Kr) och de övriga
genom förekomsten av Kjelmøykeramik eller andra föremål som kan tillskrivas denna period. 21 av dessa gravar är från Varanger, endast två osäkra
ligger utanför Varanger och endast en av dessa är utanför Finnmark. Den ena
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Fig. 11. På urgravfältet på Mortensnes, med en gravkammare i förgrunden.
Foto: Författaren

(något osäkra graven) framkom i Gamvik kommun och den andra i Tysfjord
kommun, båda daterade utifrån Kjelmøykeramik. Fyndmaterialet från gravarna består av dels asbestkeramik samt även ben- och hornföremål av Kjelmøytyp (pilspetsar, ﬁskekrok, sågtandat benredskap mm), järnföremål, snäckor
och djurben (Kleppe 1974:67f; Schanche 2000:172-176). En av gravarna,
från Mortensnes i Nesseby kommun (C 8740), innehöll inte rester av ett
människoskelett men däremot mängder av ben från ren. I ﬂera av gravarna
fanns också rester efter näversvepning (Kleppe 1974), något som även ﬁnns
under senare perioder. Man kan alltså säga att det huvudsakliga gravmaterialet
bestod av bruksföremål (Schanche 2000). Framförallt graven från Tysfjord
måste ses som en indikation på att gravskicket kan ha funnits i andra områden
än Varanger betydligt tidigare än 1000 e. Kr.
I ﬂera gravar har det förekommit skifferföremål, vilket gör att Schanche anser att de började uppträda redan vid 900 f. Kr (Schanche 2000:174
Hildre 2002). En grav på Barsnes i Nesseby innehöll två skiffermejslar tillsammans med asbestkeramik och järn. Skiffer minskar drastiskt i det övriga
arkeologiska materialet redan vid 1800 f. Kr., och man känner överhuvudtaget
inte till användning av skiffer på Kjelmøykeramiska boplatser (Olsen 1994,
Olsen pers meddelande). Skiffer kan alltså inte tillskrivas perioden överhuvudtaget. De artefakter som har framkommit i gravarna kan inte sägas vara
83

typiska skifferföremål (Olsen pers meddelande), utan man skall snarare se
användandet av materialet som det intressanta. Jag anser att det ﬁnns skäl att
tolka dessa som en symbolisk återanvändning av äldre föremål, eller kopior av
äldre föremål som hade en stor symbolisk betydelse. Ett fynd från Älgsjöbyn i
Åsele sn kan vara ett exempel på det. På tången av en skifferspets i gråskiffer
hittade man runristningar på ena sidan, troligtvis från 500-talet e. kr och på
den andra sidan hittade man en djurframställning av ett bandformad djur med
öppna käftar troligen från övergången mellan folkvandringstid – vendeltid.
Hvarfner föreslår som en möjlig tolkning att det kan ha varit ett fynd som
gjorts av jägaren under järnålder, och som har tillskrivits magisk kraft, som i
Orvar Odds saga: ”Där dödar hjälten med tre stenpilar en trollkvinna, sedan
hans egna vapen hade visat sig odugliga”(Hvarfner 1957:28).
De keramikkärl som framkommit i en del av gravarna är mindre, mer
tunnväggiga och skörare än keramik på boplatser från den Kjelmøykeramiska
perioden, och enligt Bjørnar Olsen är det troligt att de är tillverkade under
den senare delen av perioden (Olsen pers meddelande, se även Schanche
2000:174). I andra gravar ﬁnns dock skärvor av den grövre keramiken som
antas vara något äldre. En grav från Barsnes där skiffer, keramik och järn
hittats anser Schanche (2000:174) tillhöra första fas av den Kjelmøykeramiska
perioden. Jag anser dock att graven kan vara sen, något bl.a. förekomst av järn
kan indikera. Olsen föreslår (1994:137) att den minskade tillgången på järn
i östra Finnmark medför att t.ex. benpilarna försvinner ur materialet, något
som verkar ske under de sista århundradena f.Kr. På Slettnes har järnslagg
hittats i en boplatslämning där prov från härden har daterats till 342-42 f.Kr
och 77-250e.Kr (Hesjedal et al 1996:183).
Det är möjligt att keramiken som fram mot Kristi födelse har tillverkats speciellt för att just användas i rituellt syfte (se även Hansen & Olsen
2004:57), då de inte verkar vara särskilt praktiska genom sämre hållbarhet.
De två 14C-daterade gravarna ligger i förromersk järnålder och jag anser att
det var då gravskicket uppstod. Den här diskussionen återkommer jag till i
kapitel 6.
En rituell deponering av en keramikkruka av Kjelmøytyp känner vi
också till från en boplats i Kallkilebukta nära Neiden i Sør-Varanger. Där
hittade man vid undersökning av en hyddbotten från Gressbakkenfasen en
sekundärt deponerad keramikkruka av Kjelmøytyp (K. Schanche 1988:88ff;
Odner 2001). Krukan har medvetet grävts ned i en äldre hyddbotten, möjligen för att offra till förfäderna och bekräfta relationerna till dem. Hyddbottnarna från Gressbakkenfasen är väl synliga, och man kan mycket väl tänka
sig en levande tradition där den äldre boplatsen spelade en roll i myten om
ursprunget, forntiden och förfäderna (se även Odner 2001). Det är mycket
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möjligt att denna deponeringen/offrandet är något äldre än deponeringen
av keramik i gravarna och att detta skall ses som ett av de sista uttrycken för
ritualer på boplatserna.
I det osteologiska materialet ser vi att benmaterialet i gravarna har en
orientering till maritima resurser som saltvattenﬁsk, fågel och snäckor som
vanligast förekommande. Även däggdjur som utter, säl, val och valross förekommer i gravarna, och i mindre mängd ren, björn och bäver (Schanche
2000).

300 e. Kr – 800 e. Kr
Till nästa period (300 – 800 e.Kr) har man kunnat datera 5 gravar, alla dessa har
framkommit i Varanger. Om man studerar fyndmaterialet från dessa gravar så
innehåller två av dem inga smycken. Den ena innehåller näver, djurben och
snäckor medan den andra innehåller bitar av läder. I de tre övriga gravarna
förekom smycken. I en grav från Nesseby (Ts.6482) påträffades det tre nålar
av brons, 2 sländtrissor, glaspärlor, ett runt stycke järn, liten rullsten, bitar
av trä, pimpsten samt näver. I en annan grav från Nesseby som troligen är
från 300-400 talet (okatalogiserad) hittades 11 glaspärlor, råasbest, näver samt
djurben. Den tredje graven som ligger i Vardø kommun innehöll ett korsformat bronsspänne (Schanche 2000:176ff; 190).
Importföremål är av både östligt och Skandinaviskt ursprung, med en
viss övervikt på det senare. Fem gravar är dock ett alldeles för litet material
för att skissa några klara tendenser och diskutera inﬂuenser. En fråga man
dock kan ställa sig är om det låga antalet gravar beror på att det var ovanligt
att lägga ned föremål i gravarna eller om det är en indikation på att färre
individer gravlades – att vi ser liknande tendens som med insjögravarna (se
kapitel 6) där alla inte verkar ha gravlagts i gravar. Det skall dock poängteras
att urgravarna förefaller betydligt svårare att upptäcka än t. ex. insjögravarna,
då de senare har markeringar över mark och urgravarna har anlagts i grottor
och hålrum i naturliga blockhav (Schanche 2000).
I materialet fanns även små rullstenar i gravarna (ibid:177ff,184f) föremål jag tror har haft en särskild betydelse i samiska kontexter. Små runda
stenar har framkommit på olika håll och i olika kontexter i Sápmi, bl.a. har
man i Sverige hittat dem i boplatskontexter (Fossum och Karlsson 2003b:20,
32; Mulk 1994:182f). I sentida folkloristiskt/etnologiskt material berättas det
om s.k. läkestenar. Läkestenar var små runda stenar, gärna av kvarts, som
hade hittats t.ex. i rinnande vatten. Dessa ansågs ha läkande/helande krafter
och de användes genom att de placerades mot det ställe på kroppen som
behövde läka. De kunde användas ﬂera gånger och när de började förlora sin
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kraft lades de tillbaka under rinnande vatten eller grävdes ned för att renas
(gärna på samma ställe där de hittats). Vissa läkestenar ansågs så kraftfulla
att de kunde gå i arv (Arnold 2001; Se även artikel om Torbjörn Arnold på
internetsidan http://www.lakemedelsvarlden.nu/article.asp?articleID=669&
articleCategoryID=7&issiueID=12)

800 – 1300 e. Kr.
Schanches nästa period, som omfattar tiden mellan 800 – 1300 e. Kr. kan
delas in i två tidshorisonter; 800 – 1000 e. Kr. och 1000 – 1300 e. Kr. Nu ökar
antalet gravar, och börjar sprida sig utanför Varanger. Samtidigt ökar antalet
östliga importföremål. Ungefär 60% av gravmaterialet består av föremål av
östbaltiskt eller ﬁnskt ursprung, 20% härrör från ﬁnsk-ugriska områden i
Ryssland medan endast 10% är av västligt ursprung (Schanche 2000:214). Det
ökade antalet östliga föremål bör ses i relation till Novgorods ökade intresse
för området och samiska produkter.
Från den första av dessa tidshorisonter har totalt 9 gravar hittats och
nu ﬁnns det återigen två gravar kända utanför Varanger, varav den ena i Finnmark (Kvalsund) och den andra i Troms (Berg). Nu är det dominerande fyndmaterialet smycken i form av spännen och hängen i brons och silver. I en grav
från Kvalsund i Finnmark fanns en bandformad ring i silver. I en grav från
Perlarsenvik i Nesseby hittades även en björnﬁgur i brons och möjliga pulkarester (Kleppe 1974:tabell s 116; Schanche 2000:178f, 190).
Mellan 1000-1350 e. Kr ökar antalet gravar markant, samtidigt som
de nu på allvar börjar uppträda utanför Finnmark. Antalet gravar daterade
till perioden är 41, och fortfarande ﬁnns majoriteten (26 gravar) i Varanger.
I övriga Finnmark känner man till 3 gravar, medan det i Troms och norra
delarna av Nordland ﬁnns totalt 10 gravar, fem i vardera område.
En grav från denna period som skall särskilt nämnas är den s.k. Ekkerøygraven i Vadsø kommun. I graven som har daterats till 1000-talet hittades ben
från två individer, möjligen en man och en kvinna. Importföremålen i graven
var av ﬁnskt, östbaltiskt och norskt ursprung. Det har diskuterats huruvida graven ska tolkas som norrön eller samisk utifrån fyndmaterialet. Det är
möjligt att graven skall ses som en blandning av samiskt och norrönt, att det
möjligen rör sig om ett äktenskap mellan två individer från de olika etniska
grupperna. Möjligen en norrön kvinna som gift in sig i det samiska samhället
som Storli förslår (1991).
Om man ser till den svenska delen av Sápmi så ﬁnns det en grav känd i
Norrbotten (Aravuobma i Jukkasjärvi sn) och en i Västerbotten (Guttuberget
nära Forsbäck vid nedre Gäutajaure i Tärna sn) (Manker 1961:97; Mulk et al.
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1993; Schanche 2000:190). Medan graven i Jukkasjärvi sn dateras till vikingatid, dateras graven från Tärna sn till 1300-tal (Manker 1961:97). I gravar
som har daterats till den första delen av perioden, fram till ungefär 1200-tal
så dominerar smycken, då främst av östlig typ. Under den senare delen av
perioden, från 1200-1350, ﬁnner man ett antal gravar som inte innehåller
smycken utan istället har föremål som skrapor och järnfragment. En av dessa
innehåller också sejdesten (en mindre stensejte) och en rund rullsten. Alla de
sena gravarna innehåller näver, men inte alla de tidigare inom perioden. Av
de individer som har gått att könsbestämma är 9 kvinnor och 6 män, två av
de gravlagda är barn begravda tillsammans med vuxna (en man och en som
inte är könsbestämd). Skillnaden i gravgåvor mellan den första delen och den
andra delen av perioden är intressant, och den kan ha ﬂera orsaker. Audhild
Schanche vill genom sin analys se att den östliga importen upphör efter 1350
(Schanche 2000:189), men jag anser att man i både gravmaterialet och material från till exempel offerplatserna kan säga att de verkar minska kraftigt för
att möjligen även upphöra redan under slutet av 1200-talet.
De ﬂesta av gravarna från perioden efter 1200-tal är daterade med hjälp
14
av C-dateringar medan gravarna från den första halvan av perioden främst
har daterats med hjälp av föremål. De sena gravarna innehåller inte något
fyndmaterial som går att datera (Schanche 2000).
Det skulle kunna innebära att om ﬂer gravar daterades så skulle vi få en
spridning av gravar utan daterbara föremål över hela perioden. Men det skulle
också kunna visa att vi har en reell skillnad (även om materialet är litet). Om
man jämför fyndmaterialet från gravarna med material från andra lämningar,
t.ex. föremål från offerplatserna, så verkar det som att även här upphör de
östliga smyckena att läggas ned på 1200-talet. Efter 1200 så är det främst västeuropeiska föremål, främst i form av mynt som offras och sedan även lokalt
tillverkade föremål främst i tenn-bly (Serning 1956; Zachrisson 1984). Det
verkar som att någonting sker redan under övergången till tidig medeltid (vid
1100/1200) som gör att det östliga inﬂytandet, om det inte bryts, åtminstone
minskar rejält.
1300 – 1700 e. Kr
När man kommer fram till medeltid och historisk tid, närmare bestämt perioden 1300/1350 – 1700, kan man se att den starka dominansen av gravar i
Varanger bryts, även om det fortfarande är här man hittar det största enskilda
antalet. Nu har gravskicket även hittat ner till de sydligaste delarna av Sápmi,
till Trøndelag och Jämtland. Av totalt 47 kända gravar ﬁnns 15 i Varanger
och 10 från övriga Finnmark. I Troms känner man till endast en grav, medan
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man i norra Nordland har hittat 6. I Södra Nordland och i Tröndelag har det
framkommit två respektive fem gravar. I Norrbotten ﬁnns 3 gravar, i Västerbotten 4 gravar och i Jämtland har det framkommit en grav (Manker 1961;
Schanche 2000).
När det gäller de registrerade och undersökta gravarna börjar de nu
också dyka upp i inlandet, medan de tidigare främst har varit kända ute vid
kusten (Schanche 2000:160ff). Under senare tid har dock urgravar hittats
även i inlandet av Finnmark och i norra Finland, vilket gör att man inte kan
påstå att det enbart är ett kustfenomen. Dessa har dock inte daterats (Olsen
pers meddelande).
Nu förekommer inte de östliga brons- och silversmyckena (Schanche
2000:184), med undantag av två grekisk-ortodoxa hängkors i brons som
påträffats i två gravar (i Vadsø kommun (C 8531) och i Gamvik kommun (Ts
9824)) och dessa är också de enda importerade föremålen kända från denna
period. Alla grekisk-ortodoxa kors både av brons och mässing dateras till
sen medeltid. Dessa kors bör inte sammanblandas med de ryska hängkors
som förekommer bl.a. i ädelmetalldepåerna (ibid:185). Korset från graven i
Gamvik, Finnmark låg tillsammans med en skifferhäll med ett inristat kors
på, i en grav i Porsanger, Finnmark. I det här sammanhanget skall nämnas att
för den ryskortodoxa kyrkan var det inte ett krav att de döda skulle gravläggas
på kyrkogården, utan istället kunde man ta med jord från graven och få den
välsignad för att sedan frakta den tillbaka till graven (ibid:187). Det är alltså
möjligt att det rör sig om en kristen grav.
I övrigt dominerar bruksföremål eller vardagsföremål som yxor, knivar
och grytor i järn (Ibid:187). Under medeltid börjar det också uppträda ben
från tamboskap som häst, nöt och får/get samt katt i gravfynden. Detta har
oftast tillskrivits sen medeltid även om det ﬁnns fynd av ben från särskilt får/
get i boplatslager från 1300-talet (Odner 1992:181; Schanche 2000:184). Man
kan också se att under den här perioden börjar träkistor att uppträda i gravar.
Totalt i 14 gravar har man hittat rester efter kistor eller bitar av trä som skulle
kunna härröra från kistor eller pulkor. I några gravar ﬁnns det näver, i andra
rester efter pulka och i en grav i Arjeplog fanns en urholkad trästock vilket
visar att ﬂera parallella sätt att ”svepa/förvara” den döde förekom samtidigt
(Schanche 2000:184ff, 197).
Vad som är genomgående och centralt för gravskickets alla perioder
är att det förekommer näver i ﬂera av gravarna, även om det inte ﬁnns i alla.
Det kan bero dels på bevaringsförhållanden, men även på att man kanske
inte svepte alla döda i näver (ibid:192). I ﬂera fall kan man se att nävern
har små hål och spår efter kantband, något som tyder på att näverﬂak har
sytts samman (Kleppe 1974:69; Schanche 2000:194). I en grav på Spildra
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i Kvænangen har nävern placerats på den döde så att det påminner om en
dräkt, även om nävern inte har sytts samman. Nävern har skurits till efter
kroppen, inte enbart placerats som ett svep kring den döde. Liknande fynd
har gjorts i Varanger, där man också har noterat att huvudet ofta verkade vara
väl täckt av näver (Schanche 2000:194). Näver har också hittats i några gravar
som en beklädnad av gravrummet, samt i vissa fall placerade som en bädd till
den döde t. ex. i en pulka.
Under 1700- och 1800-talet verkar det som att skicket att begrava i ur
och berg försvinner i de nordliga delarna av Norge. Det ﬁnns från den här
perioden inga kända urgravar från Finnmark, Troms eller norra Nordland.
Totalt ﬁnns det endast 6 kända urgravar, varav en i södra Nordland, två i
Trøndelag, en i Norrbotten och två i Västerbotten (ibid:190). Här tror jag att
det egentliga antalet är högre, då många av de s.k. sommargravarna också kan
sägas vara urgravar. Sommargravar är tillfälliga gravar där den döde placeras
för att senare under vintern föras på snön ned till kyrkogården. Ibland kom
även prästen till ”sommargraven” och förättade gravläggningen så att den
döde inte behövde ﬂyttas (Manker 1961:183).
Urgravskicket har ofta framstått som det samiska gravskicket i Sápmi,
därför är det intressant att se att det under de första 1000 – 1500 åren i
huvudsak verkar förekomma i de allra nordligaste delarna. Det är först under
vikingatid som det verkar uppstå ett behov av att homogenisera gravskicket, och att det därigenom får en spridning till andra delar. Det kan se ut
som att det är under vikingatid och tidig medeltid som de östliga smyckena
och ornamentiken blir en symbol för samisk identitet, och att de därför blir
viktiga element i samiskt gravskick. De skall ses som viktiga indikationer på
att nya relationer etablerades, genom Novgorods inträde på arenan (Schanche
2000:329). Vidare diskussion förs i kapitel 6.

5. 2. Insjögravar
Man kan säga att det ﬁnns tre huvudlinjer för hur insjögravarna inom det
sydsamiska området tolkas. Det ﬁnns de som förespråkar att de anlades av
en jakt- och fångstbefolkning, där en del inte uttalade sig om etnisk tillhörighet (Magnusson 1989; Sundström 1989; 1994), medan andra arbeten klart
har uttalat att gravarna har en samisk tillhörighet (Serning 1966, Ambrosiani,
Iregren & Lahtiperä 1984; Sundström 1997; Zachrisson 1997). Den andra
linjen förespråkar att gravarna har anlagts av människor med samma kulturella identitet som de ute vid kusten och därmed var norröna (Hvarfner 1957;
Selinge 1979; Dalin 1995). Den tredje linjen företräds av Evert Baudou som
menar att det är svårt att tillskriva gravarna en etnisk tillhörighet, då insjö89

Fig. 12. Gravar i Mellannorrland under järnålder.
Efter Stedingk & Baudou
2006:193

gravläggarna inte var en homogen social och ekonomisk grupp (1987; 1992;
2002), samtidigt som han i senare arbeten indirekt kopplar de yngre gravarna
till en norrön identitet (Baudou 2002; Stedingk & Baudou 2006). I artikeln
från 2006 lägger Stedingk och Baudou fram hypotesen att gravarna från tiden
200 f. kr till 200 e. kr. tillhörde en jakt- och fångstbefolkning, medan gravarna
från förromersk järnålder och framåt i huvudsak tillhörde samhällen med
fädrift och en delvis agrar ekonomi och var kopplade till kustens ideoloogi
och samhällssystem.

Insjögravarna – förromersk järnålder till romersk järnålder.
Insjögravarna i mellersta Norrland ﬁnns under en period av närmare 1400 1500 år, från ca. 200 f. Kr till ca. 1200 - 1300 e. Kr. De har anlagts i Jämtland/
Härjedalen, Dalarna, Gästrikland, Medelpad och Ångermanland. Gravskicket
kan indelas i tre delvis överlappande perioder, mellan vilka det ﬁnns variation
i både morfologi, gravfältens storlek och fyndmaterialets sammansättning
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Fig. 13. Krankmårtenhögen,
Tännes sn, Härjedalen. Foto:
Erik Norberg

men även en kontinuitet i t.ex. belägenhet (Sundström 1994;1997; Gollwitzer
1997, Zachrisson 1997; Hansen & Olsen 2004; Stedingk & Baudou 2006).
Den äldsta perioden omfattar i huvudsak tiden före Kristi födelse, från
ungefär 300-200 f. kr men några av gravarna går fram till 200 e. kr., även om
vissa av gravfälten verkar ha använts något längre fram i tid. Gravarna från
denna period utgjordes oftast av brandgravar i låga triangulära eller runda
stensättningar, placerade i stora gravfält med omkring 30 gravar. Gravfälten
anlades ofta på uddar, näs eller öar i sjöarna i inlandet. Under denna första fas
låg kärnområdet för gravskicket i Jämtland, Härjedalen, Dalarna och Trøndelag (Ambrosiani, et al. 1984; Sundström 1989, 1997; Gollwitzer 1997; 2006;
Stedingk & Baudou 2006).
Gravskicket under perioden kan sägas även ha fått inﬂuenser från
Mälardalen och Trøndelag, något som tyder på ditåt riktade kontakter. De
mest kända gravarna från den här perioden är de stora gravfälten på Krankmårtenhögen, Storsjö sn och Smalnäset, Tännes sn i Härjedalen. Här påträf91

fades, på, bredvid och i gravarna stora deponeringar av horn från framför allt
älg men även ren, samt enstaka ben av andra djurarter som björn (Iregren
& Lahtiperä 1989). Men det skall också nämnas att det ﬁnns gravfält med
färre gravar och yngre dateringar med deponeringar av horn från älg och ren,
t.ex. på Halvfariudden i Övre Grundsjön i Hede sn, Härjedalen (Sundström
1997:23).
På Krankmårtenhögen kan man notera att bara delar av älghornen
hade deponerats, och det var uppenbart att de delar som var användbara för
redskap och bruksföremål hade tagits tillvara innan resten lades ned. Vad man
vidare kan notera är att inga ben från andra delar av kroppen har lagts ned på
gravarna (Ambrosiani, Iregren och Lahtiperä 1984). På lokalen hittades också
ett fragment av björnben, men det är osäkert huruvida det härrörde från en
grav eller från den äldre boplatsen som gravfältet hade placerats på (Ambrosinani, et al. 1984). Det skall nämnas att inom det samiska området är totalt 6
lokaler med deponeringar av horn och ben från älg och ren på och i gravarna
känd (förutom de tre redan nämnda ﬁnns det på gravar på Långön i Tåsjö sn,
i Abelvattnet, Tärna sn och i Gräsvattnet i Hemavan (Zachrisson 1997:198f)
Flera av gravfälten har placerats på äldre boplatser, men man känner
idag inte till någon koppling mellan gravfälten och samtida boplatser. På
Krankmårtenhögen ﬁnns det en datering av en härd till 395 e. Kr., som har
anlagts på en grav efter det att gravfältet upphört att användas. De döda var
både kvinnor och män och det fanns också någon enstaka barngrav. Det ﬁnns
dessutom ett antal gravar där man inte hittat brända ben från människa, som
till exempel på Krankmårtenhögen, och man har föreslagit att det i ﬂera fall
kan röra sig om barngravar där mindre benmaterial bevaras och därför är
svårare att hitta vid undersökningar (Ambrosiani, et al.1984). En jämn könsfördelning verkar vara vanligt på gravfält från den äldsta perioden (Stedingk
& Baudou 2006).

Romersk järnålder till Vendeltid
Nästa period sträcker sig från ungefär Kristi födelse – 200 e. Kr fram till
ungefär 600 e.Kr, och överlappar därmed föregående period något. Under
denna period blev gravfälten något mindre med mellan 4-12 gravar. Det
verkar som det kan skilja en hel del i gravarnas uppbyggnad, men fortfarande
är det brandgravar där stensättningen ovanpå till formen är närmast rund och
fortfarande placerade på näs, uddar och öar i sjöarna (Sundström 1989, 1997;
Gollwitzer 1997).
Man deponerade inte längre horn av älg och ren på gravarna, istället
kan man i gravarna hitta ben av tamboskap, framför allt får och dess verkar ha
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Fig. 14. Gravfält i Klevsand,
Nyhem sn, Jämtland.. En grav
har undersökts, dateras till
romersk järnålder.
Foto: Jan Sundström, efter
Sundström 1989:159

fått en betydelse i ekonomin. Stedingk och Baudou (2006) ser en omläggning
från jakt och ﬁske till framförallt fädrift (med jakt som supplement). Denna
tolkning gör de utifrån förekomsten av fårben i gravarna, två pollenanalyser
samt vad de anser vara en ideologisk och kulturell likhet med kustområdena.
I den ena pollenanalysen från Hotingsjön i Jämtland ﬁnns indikationer på
extensivt bete under tiden mellan 500 – 200 f. Kr samt vid 1000 – 1300 f. kr,
och den andra från Råmyren vid Råinget i Ångermanland visar att ett extensivt bete har funnits mellan 100 – 400 e. kr och 1000 – 1300 e. kr. Spår efter
odling dyker först upp vid 1300/1500 respektive 1000/1300 och fortsätter
fram till idag. (Baudou 2002; Stedingk & Baudou 2006,).
I Jämtland kan gravarna från denna period ofta kopplas till områden
där man kan påvisa en omfattande järnhantering, och det kan verka som
att dessa två är kopplade till varandra. Järnhanteringen i Jämtland börjar
någon gång kring Kristi födelse (Magnusson 1986; Baudou 2002; Stedingk &
Baudou2006), alltså samtidigt som insjögravskicket förändras.
Gravfälten kan i ﬂera fall knytas till äldre bosättningar, men inte till
samtida (Baudou 1977:100; Ambrosiani, et al. 1984, Sundström 1989, 1997).

Insjögravarnas sista fas, 800 – 1200 e.Kr.
Under vikingatid och tidig medeltid (800 – 1200 e.Kr) fortsätter insjögravskicket med i huvudsak små gravar lokaliserade till uddar, näs och öar i sjöarna
i inlandet. Det verkar ﬁnnas ett glapp på 200 år mellan föregående period och
denna.
De största förändringarna mot föregående period är att man också hittar
höggravar på gravfälten med skelettgravar med rikt gravmaterial (Baudou
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Fig. 15. Grav på LÅngön i
Strömsund sn, Jämtland.
Efter Hvarfner 1957

1977; Sundström 1989; 1997) samt att gravar börjar anläggas ensamma i
skogslandet. Förekomsten av höggravar har varit det främsta argumentet för
de som förespråkar den norröna linjen när det gäller insjögravarnas etniska
etikett. På den ena sidan har man de som ser gravskicket som ett samiskt
gravskick med en kontinuitet från tidigare perioder (Zachrisson 1997), och
på den andra sidan ﬁnns de som anser att nu kommer ett inslag av samiskt
gravskick in i området, men att det inte ﬁnns någon kontinuitet bakåt i tid
(Baudou 1992).
Från denna period ﬁnns det två kända och omdiskuterade gravfält, som
har varit centrala i frågan angående den etniska tillhörigheten. Det första är
skelettgravfältet på Vivallen, Tännes sn i Härjedalen och det andra är Långön
i Hoting, Tåsjö sn i Jämtland.
Gravfältet på Vivallen är ett av de mest omdiskuterade av alla insjögravfält och det hör också till ett av de mest spännande i fråga om kulturell
och social identitet. På gravfältet fanns 21 skelettgravar utan synliga markeringar ovan mark, varav en av gravarna var tom (möjligen en kenotaf). Gravfältet undersöktes första gången av Gustaf Hallström 1913 (Hallström 1944),
och efterundersöktes sedan av Elisabeth Iregren och Inger Zachrisson 1986
(Zachrisson & Iregren; Zachrisson 1997). Vid undersökning 1986 kunde man
skönja vissa förhöjningar i marken där gravarna var placerade, och det är
möjligt att dessa har varit tydligare men nötts ned av markanvändning. I ﬂera
av gravarna på Vivallen har de döda fått med sig rikligt med personlig utrustning och gravgåvor, och särskilt bör nämnas grav 9, som var rikt utrustad
med föremål som traditionellt ses som både kvinnliga och manliga (Zachris94

son 1997).
Den döde i graven var klädd i kläder av ylle och linne och hade ett bälte
med bronsbeslag till vilket var fäst ett nålhus och en kniv. Runt halsen hade
personen ett halsband av pärlor och han hade också ett silverspänne och en
ﬁngerring i silver. Denna utrustning gjorde att Hallström tolkade graven som
en kvinnograv, men de osteologiska analyserna visade dock att den döde var
en man. Inger Zachrisson tolkar det som att mannen i graven var en person
som ansågs ha både kvinnliga och manliga egenskaper och därmed kan ha
varit en nåjd. Jämför man med antropologiska studier från nordliga områden
i Ryssland hittar man ﬂera exempel på att schamaner/religiösa specialister
ansågs ha både manliga och kvinnliga egenskaper – att de genom sin sociala
identitet kunde identiﬁera sig med och identiﬁeras som både kvinnor och
män (ibid.).
Det är ﬂera saker som tyder på att Vivallen representerar ett samiskt
gravskick. För första gången ser vi en tydlig koppling mellan ett gravfält och
en samtida samisk boplats (ibid:117ff). Lokalerna ligger nära varandra, men
är ändå separerade arenor. Samtidigt kan man se att fyndsammansättningen i
gravmaterialet främst är östligt orienterat och är snarlikt det material som har
framkommit på samiska metallförande offerplatser längre norrut. I några av
gravarna framkom också norska mynt och de enda lokaler där norska mynt
har hittats är på tre samiska offerplatser och på gravfälten i Vivallen och på
Långön. Flera av de döda har varit insvepta i näver, något som räknas som
en samisk tradition (ibid.). De osteologiska undersökningarna, DNA-analyser
samt undersökningar av de dödas tänder tyder på att de gravlagda både var av
samiskt, norrönt och möjligen även av blandäktenskap (Iregren 1997; Alexandersen 1997; Grundberg 2005; Lantz 2006). Det är dock viktigt att man
kommer ihåg att etnisk identitet är kulturellt betingad, inte enbart biologiskt
eller genetiskt. Det ﬁnns ytterligare ett problem med de osteologiska undersökningarna, som Schanche har påpekat (2000:75f), nämligen att jämförelsematerialet för de osteologiska undersökningarna är ett betydligt senare material från norra Norge. I undersökningen jämför Iregren (1997:94ff) med en
befolkning som befann sig över 100 mil längre norrut, och mellan 1000 och
800 år senare, vilket gör att man bör iaktta en viss försiktighet i tolkningen av
likheter och skillnader i fysiska särdrag. Samtidigt så är det ett mycket intressant resultat, och jag anser att de visar att det förekom äktenskapsrelationer
över etniska och kulturella gränser – möjligen som medvetna alliansskapande
strategier vilket jag återkommer till i kapitel 6.
Ett annat både omdiskuterat och spännande gravfältet är det på Långön,
Tåsjö sn i Jämtland. Gravfältet består av 11 gravar (Hvafner 1957; Baudou
1977:93-103; Baudou 1987; Grundberg 2005:183) och är på den södra sidan
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av Långön, som är en 2,5 km lång rullstensås i form av en ö i Hotingsjön.
På det närliggande Aspnäset ligger ytterligare en grav, samt ytterligare en
grav ligger på fastlandet. Sju av gravarna undersöktes 1906, medan de övriga
fem undersöktes 1952. Gravfältet var hårt plundrat, vilket var orsaken till
att gravarna till en början undersöktes (Hvarfner 1957). Av gravarna var sex
brandgravar, medan i fem var skelettgravar och två av okänd typ (till dessa 13
gravar har även de utanför själva gravfältet räknats) (Hvarfner 1957; Baudou
1977:93-103; Grundberg 2005:183).
Skelettgravarna var rikt utrustade med t.ex. spännen, rembeslag, hänge,
mynt, eldstål, pärlor mm. En grav som utmärkte sig gentemot de andra var
grav 6, där man bl.a. hittade en pung av ödleskin av arten Varanus salvator
eller Varanus bengalensis som lever i Indien, Kina och Indonesien respektive
Indien och Beluchistan. T. J. Arne som var den som undersökte gravarna
1906, antog att pungen av ödleskin antingen kommit till området genom den
arabiska handeln och kommit till Ångermanland via Gotland. Alternativt att
det har kommit till området via Nordryssland och Novgorod. Baudou ansåg
att gravfältet genom olika fynd förbinder gravfältet på Långön med helt andra
kulturmiljöer än den som utmärker fångstkulturens (Baudou 1977:101ff).
Gravarna ligger dock innanför jordbruksbygden som är placerad vid Ångermanälvens nedre ﬂöde (Hvarfner 1957), i vad som enligt Zachrisson var den
tidens ”Finnmark” eller sameland (Zachrisson 1997:224).
Långöngravfältet är intressant i ﬂera hänseenden. För det första så har
det drag av både norrönt och samiskt gravskick och för det andra så uppträder
det både brand- och skelettgravar på gravfältet. Gravfältet har utifrån fynden
i gravarna daterats till perioden mellan 900- och 1100-talet. Det faktum att
gravarna är höggravar, fyndet av ett svärd i en av gravarna samt att ﬂera av
föremålen uppenbarligen kom långväga ifrån har varit huvudargument för
att de skulle vara norröna. Förekomsten av högar blandat med brandgravar
är inte ovanligt förekommande på norröna gravfält (Baudou 1987), samtidigt
som man utifrån det geograﬁska läget (utanför jordbruksbygden), fyndsammansättning och förekomst av bl.a. näver i gravarna ser element vanliga i
samiskt gravskick (Zachrisson 1985). I en av gravarna hittade man norska
mynt genomborrade med hål och spännen av östlig typ, som man i övrigt
har hittat på Vivallen och i de samiska offerplatsfynden (Hvarfner 1957;
Zachrisson 1985, 1987, 1997; Grundberg 2005:183; Lantz 2006:21). I några
av gravarna hittade man också spår efter näver och i det sammanhanget kan
särskilt nämnas grav 9 som visade sig bestå av en kista i vilken skelettet av en
hund hade gravlagts (Grundberg 2005; Lantz 2006:23). I en av brandgravarna
förekom också ben från djur i utkanten på graven. På Aspneset, som ligger
på fastlandet, hittades obrända ben från björn – något som av Zachrisson
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Fig. 16. Stensättning innehållande en brandgrav, Uddjaure, arjeplog sn.
Foto: Författaren

och Iregren har tolkats som en möjlig björngrav (Zachrisson & Iregren 1974;
Zachrisson 1997:226)

5. 3. Brandgravar i Övre Norrland
Det övriga kända gravmaterialet från Sápmi är inte så stort, och har inte varit
föremål för några omfattande diskussioner. Det ﬁnns dock några gravar
främst i Norrbotten som måste nämnas och som tidigare inte har klassiﬁcerats vare sig som urgravar eller insjögravar.
I dag känner man till totalt 25 stensättningar i Norrbottens- och 15 i
Västerbottens inland, där möjligen några kan vara förvaringsanläggningar för
mjölk och kött (Edbom, Liedgren & Karlsson 2001:97ff; Liedgren & Johansson 2005:275). Vid arkeologiska undersökningar har dock några av dessa
anläggningar visat sig vara brandgravar, daterade till främst perioden mellan
Kristi födelse fram till 600 – 700-tal (Liedgren & Johansson 2005:281ff). Om
man tittar på Norr- och Västerbottenskusten kan man se att 24 respektive
90 liknande stensättningar är kända på nivåer över havet som är så låga att
de inte kan vara äldre än äldre järnålder (Liedgren & Johansson 2005:275;
Rathje 2001:279ff, 300ff). Totalt har ett 15-tal gravar undersökts längs kusten,
medan motsvarande siffra för inlandet är fem (Manker 1961:165-168; Lied97

gren & Johansson 2005:ff).
Alla de undersökta gravarna är brandgravar (bortsett från en undersökt
grav från Jävre, där man inte hittade ben och som därmed är osäker) i något
varierande form, från ovala, rektangulära eller runda stensättningar, som har
daterats från Kristi födelse fram till slutet av vikingatid (Broadbent 1982:148f;
154f; Liedgren och Johansson 2005:284). Gravarna är både ensamliggande
och samlade i mindre gravfält. Vissa av de stensättningar som ﬁnns ute vid
kusten ligger nära större rösen av bronsålderstyp, och frågan är huruvida
dessa tillhör en äldre kontext. Ingen av dessa stensättningar har diskuterats i
en samisk kontext. Lillian Rathje behandlar dessa och ser dem som lämningar efter en västerbottnisk kultur, som varken är samisk eller norrön, utan
har egna traditioner och trosföreställningar - något hon också anser ﬁnns
belägg för i ortnamn och folkloristiska berättelser. Rathje anser att man under
järnålder har haft en bofast bebyggelse längs kusten. Vidare har man haft
fäbodar och tomtningar som var kopplade till gårdarna eller den fasta bebyggelsen, som utnyttjades säsongsvist där tomtningarna användes av männen
för sälfångst (Rathje 2001).
De undersökta stensättningarna på Risberget i Hedensbyn innehöll
brandgravar och en av dem har daterats till 885 – 1020 e. kr (Rathje 2001:115).
Här har man tre brandgravar där benen efter de döda har lagts i sprickor eller
hålrum i berget för att sedan ha täckts med en stensättning. I alla tre stensättningarna låg det en grusbädd i botten av graven med inslag av röda ﬂäckar,
men i två av gravarna fanns inga spår efter att man har bränt den döde där
graven ligger. Under stensättning nr 2 hittade man dock eldsprängd berg, och
det har tolkats som att det var platsen för ett likbål. En av gravarna har daterats till vikingatid 885 – 1020 e. Kr. Kopplingen till hålrum och sprickor i berg
är intressant. Här har man medvetet placerat skelettresterna i bergssprickor
eller hålrum, något som man också ser i urgravskicket. Det här uppträder
dock också under rösen och stensättningar i Mellansverige (Larsson, pers
meddelande).
Flera av de framkomna stensättningarna i kustlandet har framkommit
på bergshällar, bergskrön. Samtidigt innehåller en del av stensättningarna spår
efter obrända människoben, vilket tyder på att det även funnits skelettgravar
i området (Broadbent 1982; Rathje 2001; Goldhahn 1997).
I inlandet, främst i Arjeplogsområdet har tre stensättningar undersökts
samt några anläggningar som i rapporterna har kallats för röse respektive
gravhög. En av stensättningarna har daterats med hjälp av 14C, en utifrån
föremål och den tredje har tolkats tillhöra samma period som de två övriga
på grund av morfologiska likheter (Liedgren & Johansson 2005).
Stensättningen, som är placerad på en liten ö i sjön Uddjaur ungefär
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6 km från Arjeplog centrum, undersöktes sommaren 2003 av Silvermuseet
i Arjeplog. Stensättningen var i det närmaste rektangulär var ca 4,2 x 3,9
meter, stenfylld med en grop i mitten. När den undersöktes var den skadad
av erosionen och delar av graven var utrasad. I graven hittades brända ben,
och vid undersökningen framkom också arkeologiskt material som visar att
graven hade anlagts på ett äldre boplatslager (innehållande bl.a. asbestkeramik). Dateringarna placerar graven till romersk järnålder. Även de andra
två stensättningarna innehöll brandgravar (Liedgren & Johansson 2005:281,
283). De nämnda rösena är det svårt att säga mer om, då de inte är daterade,
samt saknar benmaterial (Wallerström 1991; 1992a; 1992b).
En gravläggning som måste nämnas är den som framkom i Njallejaur
i Östra Kikkejaurs området i Arvidsjaur kommun. Anläggningen undersöktes tillsammans med en härd av Sven-Donald Hedman inför ramen av hans
avhandlingsarbete (2003). Före undersökningen hade man på platsen hittat
fyra vikingatida mynt och fragment av ovala spännbucklor. I samband med
dels myntfyndet och dels fragmenten öppnade man två ytor, på 5 resp. 6m2.
Innan avtorvningen var inga anläggningar synliga på någon av ytorna, utan
det var efter avtorvningen som mörkfärgade områden framkom. Båda ytorna
tolkades till en början som härdar, men efter en osteologisk analys av benmaterialet kunde man konstatera att benen från ytan vid myntfyndet var brända
människoben, medan benen från den andra ytan främst var från ﬁsk. Den
osteologiska analysen kunde också konstatera att två individer, en vuxen och
ett barn var gravlagda. Vid undersökningen framkom också ett hästskoformat spänne. Hedman tolkar anläggningen som en kremering, med gravläggning under ﬂat mark Gravläggningen låg dessutom på en (troligen) samtida
boplats, vilket är ganska ovanligt. På två av benen hittades också snittspår
som enligt de osteologiska bedömningarna hade gjorts innan kremering,
vilket enligt Hedman visar att det inte rör sig om en helt vanlig begravning
(ibid:89-95). Brandﬂäckar med ben från människa har framkommit även på
andra platser, bland annat vid utloppet av Vikaresjön, Hede sn i Härjedalen. I en brandﬂäck på en äldre stenåldersboplats framkom brända ben av
människa, fär/get, ekorre, fågel, ﬁsk samt enkelkam av horn, bronsbläck och
järnfragment. Genom kammen kan graven dateras till tidigt 1200-tal (Sundström 1997:23f).
År 1951 undersökte Manker två stensättningar vid Abelvattnet i Tärna
sn, som båda visade sig vara brandgravar. I en av dessa framkom en oval
eldslagningssten i gulgråvit kvarts (Manker 1961:165-168). Eldslagningsstenar
av denna typ dateras oftast till folkvandringstid, och tillskrivs oftast samiska
kontexter. Vid sjön har också framkommit urgravar eller klippgravar som de
kallas av Manker (ibid.).
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Fig. 17. Karta med kända
björngravar markerade.

5. 4. Björngravar
Traditionen att begrava björnben efter björnjakten och den tillhörande ceremonin är känd från skriftliga källor från både 1600- och 1700-talet. I ett tingsprotokoll från Tønset 1663 ﬁnns en uppgift om att ”bjø
”bjørnens ben graver de ned
i den troen, at de igjen skal bli til nytte for dem” (Myrstad 1996:19). Den kanske
viktigaste källan till grund för vår tolkning och förståelse av björngravarna
och ceremonierna är Pehr Fjellströms Kort Ber
Berääättelse
ttelse Om Lapparnes Bj
BjöörnaörnaFäänga,
Fä
nga, Samt Deras Däär Wid Brukade Widskeppelser från 1755 ([1755] 1981).
Fjellström, som var präst och lärare vid Skytteanska skolan, var väl bevandrad
i det samiska språket och ﬁck genom sitt värv i Lycksele nära möten med den
samiska befolkningen. Hans berättelse om björnjakten är den mest använda
för att förklara björngravarna, samt även deﬁniera hur de skulle se ut.
Även om björnbegravningar har varit kända i det arkeologiska materialet åtminstone sedan slutet av 1800-talet så var det först på 1940-talet som
dessa ägnades något arkeologiskt intresse. Under 1950-talet genomfördes
de första arkeologiska undersökningarna av björngravar i Sverige (Manker
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1957:254; Zachrisson & Iregren 1974).

Björngravar i Norge och Sverige
Idag känner vi till 27 (Myrstad anger 30, men tre baseras helt på muntliga
uppgifter) björngravar från den norska sidan (Myrstad 1996) och 16 från den
svenska sidan av Sápmi (Zachrisson & Iregren 1974), om man inkluderar en
osäker björngrav från Grundskatan, Lövånger sn (Storå 2002; Broadbent &
Storå 2003). Av de norska gravarna är tre lokaliteter endast bestämda utifrån
muntlig tradition (Nipen i Skånland, Ytre Straumen i Tysfjord och Nökkelelven i Ballangen), vilket gör att man skall vara försiktig med att behandla dem
som arkeologiskt material. Att traditionen ﬁnns är tydligt och det visar att den
var levande i områdena.
Björngravar i Norge ﬁnns från Nesseby uppe i Øst-Finnmark till Salsfjellet i Trøndelag i söder. Med undantag av de två sydligaste gravarna som
ligger i inlandet ligger de övriga ute vid kusten, vid ﬂera tillfällen ute på öar
i ytterkusten. Ett gemensamt drag för de norska björngravarna är att alla är
placerade torrt och luftigt, ofta i grottor eller hålrum i stenig terräng eller
i moras. Från gravarna har man ofta utsikt över ett stort område (Myrstad
1996). Jämför man dem med människogravar i samma regioner kan man se
att de påminner väldigt mycket om de s.k. klippgravarna, särskilt när det gäller
placering. Flera av gravarna ligger nära andra typer av dokumenterade ”rituella eller religiösa” lämningar, t.ex. offerplatser, sejtar eller människogravar.
Av de 27 björngravarna från min undersökningsperiod (där det ﬁnns
fysiska lämningar) som har framkommit i Norge har 11 daterats med hjälp
av 14C-analyser av ben från gravarna, och de härrör från perioden mellan 200
e. Kr. till 1650 e. Kr. Intressant är att så många av gravarna daterats till slutet
av vikingatid och tidig medeltid; sex stycken ligger i tidsperioden mellan 1000
– 1300, två är äldre och tre är yngre (ibid:46).
Det ﬁnns två dateringar av björnkranier från Yttre Namndal som är
äldre, som egentligen ligger utanför min undersökningsperiod, men som
ändå måste nämnas. År 1940 hittades två kranier av björn på en hylla i en
kalkstensgrotta i Sømna i Yttre Namndal. Den ena skallen saknade underkäke medan den andra visade tecken på att ha blivit avlägsnad från kroppen.
Den första daterades till 5300+50 år B.P. (4225 - 4005 f. kr) medan den andra
daterades till 330+45 år B.P. (1400 - 1435 e. Kr). Ungefär en kilometer sydöst
om grottan framkom kluvna björnben tillsammans med renben under en stor
sten i en ur kallad Urskaret, men dessa ben har inte daterats. I en grotta på
ön Hovøya i Bindal framkom ett kranium från en björn samt ben från ytterligare en individ. Dateringen av detta kranium visade en datering till 2960+45
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Fig. 18. Kranium från björngrav på Spildra.
Foto: Erik Norberg

år (1260-1075 f. kr.) (Dunfjeld-Aagård 2005:95f). Lisa Dunfjeld-Aagård som
diskuterar dessa lämningar i sin hovedfagsoppgave Sørsamiske
rsamiske kystomr
kystområder.
Tolkning av fortidig samisk tilstedev
tilstedeværelse i Ytre Namndal
Namndal, pekar på det intressanta
i att man här har två dateringar som avviker påtagligt från de övriga kända
samiska björngravarna (ibid.).
I två av björngravarna, den på Salsfjellet i Trøndelag och den i Värjaren
i Jämtland, hade en kedja av mässing fästs till käkbenet (Manker 1957:279;
Zachrisson & Iregren 1974:33; Myrstad 1996:45f;Dunfjeld-Aagård 2005:94).
Antalet kända björngravar från perioden 200-800 e. Kr. är två, och
det ringa antalet liknar förekomsten av andra materialkategorier från norra
Norge, som även de är fåtaliga under perioden (Schanche 2000; Henriksen
1995; Hansen & Olsen 2004).
Den äldsta björngrav vi idag känner till från Sápmi är den från Kjærfjorden, på Tjeldøya i Tjeldsund kommun i Nordland i Norge, som dateras
till 200-355 e. Kr. Graven är alltså samtida med asbestkeramikens slutfas.
Det ﬁnns ytterligare en björngrav som har en relativt tidig datering (till tiden
före 800 e. Kr.) nämligen den på Bunkholmen på Årøya i Lyngen kommun
som daterats till 650-780 e. Kr. Båda gravarna ligger vid kusten, i områden
som kan sägas beﬁnna sig i gränszonen mellan de norröna och de samiska
områdena och jag anser att även björnbegravningarnas uppkomst skall ses
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som ett resultat av den ökade ritualiseringen som sker på grund av de ökade
kontakterna mellan de norröna och de samiska grupperna. I några norröna
stormannagravar från tiden strax efter Kristi födelse har man hittat klor av
björn och rester av björnskinn och det är mycket som tyder på att björnen
fungerade som en statussymbol (Mansrud 2004:89; Ramqvist pers meddelande) även i sydliga områden. Man kan notera att även björngraven från
Kjærfjorden ligger begravd på liknande sätt som man begravde människor i
urgravar, ett gravskick för människor som inte förekommer utanför Varanger på allvar förrän efter 1000-talet (med undantag för den möjliga graven i
Tysfjord) (Schanche 2000; Olsen 2000b; Hansen & Olsen 2004).
Under perioden 800 – 900 e. Kr. ökar björngravarna i antal och nu
uppträdde även de första kända björngravarna på svensk sida av Sápmi. Av
det totala antalet kända gravar, vilket jag anser vara 27 i Norge och 16 i Sverige
(om man inräknar den på Grundskatan, Lövånger sn.) har man daterat 11
gravar i Norge och 6 gravar i Sverige. Av dessa är 8 daterade till tidsperioden 800 – 1300, varav 6 i Norge och två i Sverige (Myrstad 1996; Norberg
2000).
Gravarna i Norge placerades fortfarande när man kommer fram mot
vikingatid, i klippskrevor, under stenar, i grottor ofta i moras och just detta
sätt att gravlägga björnen är något som går att återﬁnna i en text av Peter
Dass som var präst i Vefsn, Nesna och Alstahaug i Nordland under slutet
av 1600-talet. Peter Dass, var född 1647 och dog 1707, och är mest känd för
sin dikt Nordlands trumpet som gavs ut efter hans död. Man kan utgå ifrån att
Dass som präst i Nordland mötte den samiska befolkningen och hade en viss
inblick, om inte ingående, i samiska traditioner. I ett stycke av dikten Nordlands trumpet hittar vi följande (Citat Petter Dass från Edsman 1994:55f):
………..
Hand siunger for hannem en Viise,
Ham siunes hand æder den lækreste Mad,
Naar Kiödet av Biønen frembæres paa Fad,
Hand levner ey ringeste smule;
Hand samler Rygraden och Skankene lang,
Og alle hans Been, och med siungende Sang
Begraver dem den i en Hule.
………….

Dikten är från 1600-talet, och beskriver den ritual eller tradition som fanns
när björnen gravlades. Det är alltså en tradition som var känd på 1600-talet,
men som har rötter långt tillbaka i tid. Intressant är att notera det som lite
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längre fram i dikten beskriver vad de svarar när de av prästerskapet försöker
övertalas att frångå sin tradition (Citat Peter Dass från Edsman 1994:55):
...............
Hvor vel deres Præster formane,
Med trusler og Ord, som retsindig Tolk,
Maa man dog ugierne fornemme det Folk
Vil elske Forældrenes Vane
…………

Om vi utgår från de två gravarna i Sverige från den här perioden och även
de senare gravarna från historisk tid, så kan man se att på den svenska sidan
av kölen verkar det vanligaste sättet att begrava björn på är att lägga den på
marken och sedan täcka den med sten och jord. I graven på Vägvisarholmen
i Karats är det tydligt att björnen har placerats på en bädd av näver på en yta
som först bränts, för att sedan ”rösas” av 0,10 – 0,45 m stora stenar (Mulk &
Iregren 1995).
Björngraven på Grundskatan, Lövånger sn, består av ett antal brända
ben som placerats under ett litet röse i ena hörnet av en tomtning. Benen har
daterats till 880 – 1030 e. Kr (1080+45 B.P, okalibrerat värde), medan kol från
härden i tomtningen har daterats till 1110+110 B.P (okalibrerat värde). Det
skulle innebära att graven och tomtningen är relativt samtida, men att björngraven troligen är något yngre än själva tomtningen. Detta behöver inte innebära att tomtningen var samisk även om björngraven var det, vilket Broadbent anser (Broadbent & Storå 2003; Broadbent 2005). Benen var utsatta för
eld och endast ett fåtal ben låg i den förmodade graven.
Att tomtningar skulle vara samiska tål att diskuteras, då det ﬁnns mycket
som talar emot denna hypotse. Den här diskussion återkommer i kapitel 6.
Björnjakten och ceremonierna kring den fortsatte in i medeltid och
fram i historisk tid, med en viss nedgång i antalet gravar mellan 1300 och
1600. På 1600-talet ökade antalet begravningar igen, men då framförallt i det
sydsamiska området (där det överhuvudtaget inte har framkommit björngravar med äldre dateringar än 1500/1600-tal). Myrstad anser att björnjakten
och ceremonierna under denna tid ﬁck ökad betydelse i Nordland i Norge. I
det arkeologiska materialet ﬁnns inte mycket stöd för denna tolkning, då det
endast är en grav utanför sydsamiskt område som har daterats till 1600-tal.
Däremot ﬁnns en hel del muntliga traditioner som möjligen kan härröra från
1600- och 1700-talet (Myrstad 1996) och det förefaller inte alls osannolikt
att hon har rätt. Det var i de sydsamiska områdena som även urgravskicket
uppträdde sent och bevarades längst.
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Med undantag av de två nämnda björngravarna samt en björngrav på
Nåttinäset, så har de övriga gravarna på svenska sidan av Sápmi framkommit
inom sydsamiskt område. Dessa gravar härrör alla från tiden efter 1600 e. Kr.
Björngraven från Nåttinäset har inte daterats, och den låg på en boplats av
blandad karaktär vilket gör det svårt att säga något om dess ålder. I samma
område framkom också en grav från yngre järnålder, där troligen en man har
begravts med en spjutspets, en yxa och en huggkniv (Walukiewicz 1977:1). På
boplatsen och i björngravens närhet framkom också asbestkeramik samt även
en stickad socka (Walukiewicz 1977:2).
Om man ser närmare på hur björnen har begravts i björngravsmaterialet från den svenska delen av Sápmi så kan man se något ganska intressant. I
de ﬂesta gravar har björnbenen placerats på marken och täckts antingen av ett
röse av sten eller med jord, men i två fall (båda i Tärna sn) har man begravt
björnen på ett sätt som påminner om det norska ur- och björngravskicket;
nämligen i en grotta respektive mellan hällar (Manker 1957:254; Zachrisson
och Iregren 1974:33).
I de gravar som har totalundersökts av arkeologer kan man tydligt se
att man eftersträvade att placera den gravlagda björnen på ett relativt anatomiskt korrekt sätt med kraniet placerat ovanpå skulderbladen (Zachrisson &
Iregren 1974). I gravarna var nästan alla ben nedlagda, med några få undantag
– i en grav saknades bl.a. penisbenet. Många ben var dock märgkluvna.
De sydsamiska björngravar vi känner till stämmer väl överens med
beskrivningen som ﬁnns i Pehr Fjellströms Kort Ber
Beräättelse…
ättelse… 1755 ([1755]
1981). Inger Zachrisson och Elisabeth Iregren skiljde under 1970-talet på
äkta och oäkta björngravar, där de sydsamiska björngravarna räknades som
äkta björngravar då de stämde relativt väl överens med det skriftliga källmaterialet från 1600 – och 1700-talet (Zachrisson & Iregren 1974). Kriterierna
för en äkta björngrav var att den stämde överens med de skriftliga källorna,
framförallt att björnens alla ben skulle begravas oskadda och vara anatomiskt
riktigt placerade (Schefferus [1672] 1983; Fjellström [1755] 1981).
År 1952 undersökte Ernst Manker en björngrav vid nedre Vapstsjön,
Tärnaby sn. Skelettresterna efter två björnar hade gravlagts tillsammans med
kraniet av en järv i en gravläggning som påminner mycket om de s.k. urgravarna. Björnbenen och kraniet av järv var lagda i en spricka som hade uppstått
genom frostklyvning av ett stort stenblock (Manker 1957:254). var yngre än
250 år, vilket skulle datera den till 1700-tal - då även urgravskicket för människor kommer till området (Schanche 2000). Den andra graven som avvek från
det svenska björngravsskicket var placerad i en grotta vid sjön Auttehaure,
Tärna sn, men den har inte undersökts (Zachrisson and Iregren 1974:33).
Tre år senare, 1955, undersöktes under ledning av Harald Hvarfner en
105

Fig. 19. Ritning i genomskärning och i plan över björngraven ffrån Gällholmen, Stensele sn,
Västerbotten. Graven troligen från tiden efter 1700. Efter Zachrisson & Iregren 1974:17

björngrav i Sörviken vid sjön Storuman i Stensele sn. Björngraven framkom i
samband med undersökningar av boplatslämningar vid sjön. Graven efterundersöktes av Inger Zachrisson och Elisabeth Iregren 1971 i samband med en
undersökning av en björngrav vid Gällholmen samma år. Gravarna vid Sörviken och Gällholmen påminde om varandra och skilde sig från den som hade
framkommit i Vapsten. I båda fallen hade björnbenen placerats på marken
och det framgick att man hade eftersträvat en relativt anatomiskt riktig placering av benen, med skulderbladen ovanpå de övriga benen och skallen längst
fram. Man kunde även se att man hade försökt få med alla ben i graven - även
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små bensplitter var med, men däremot var inte benen hela utan märgkluvna.
I sitt arbete från 1974 Lappish Beargraves in Northern Sweden. An Archaeological and Osteological Study skiljer Zachrisson och Iregren på äkta björngravar
och björnbensdepositioner. Enligt författarna så krävs det att björngravarna
uppvisar likheter med de uppgifter som ﬁnns i det skriftliga källmaterialet för
att kallas björngrav. När Zachrisson och Iregrens arbete (ibid.) publicerades
var det inte särskilt många av björngravarna på norsk sida som var kända och
de äldsta dateringarna av björngravar gick endast tillbaka till 1500- och 1600tal. Om man idag tittar på det samlade björngravsmaterialet så ser man att de
förekommer från 200 e.Kr. fram till åtminstone 1700-tal. Generellt kan man
säga att det i huvudsak är de sydsamiska gravarna samt delvis den från Jokkmokk sn, som stämmer med uppgifterna i de skriftliga källorna, vilket kanske
inte är så överraskande. Gravarna från sydsamiskt område är både relativt
samtida med och geograﬁskt korrelerat till Fjellströms berättelse.
Att gravarna och behandlingen av benmaterialet från norsk sida av
Sápmi inte stämmer överens med källorna ﬁnns det ﬂera förklaringar till.
För det första är det en fråga om bevarandeförhållanden. Som jag tidigare
nämnt så överensstämmer sättet att begrava björnen på med det sätt man
begravde människor på i samma område. Det gör att björnbenen har placerats i grottor, hålrum, klippskrevor, under stenhällar eller stenblock alltså
betydligt mer öppet och mer utsatt för väder och vind än de svenska, vilket
påverkat bevaringsförhållandena negativt. För det andra så anser jag att man
inte skall stirra sig blind på 1600- och 1700-talskällorna om hur björnen skulle
begravas, då dessa var nedtecknade närmare 1500 år efter det att traditionen
uppstod. Precis som andra ritualer och andra trosföreställningar måste man
beakta att även traditionerna kring björnjakten genomgick förändringar över
tid och att det inte har varit en statisk företeelse som har varit oförändrad
över både tid och rum.

5. 5 Metallförande offerplatser
Denna fornlämningstyp är mer känd som metalldepå, och det ﬁnns 12 kända
i de svenska delarna av Sápmi. Att jag väljer att inte kalla dem metalldepåer
är på grund av att jag ﬁnner den beteckningen missvisande, och jag använder
istället begreppet metallförande offerplats

Offerplatserna – en kort presentation
De tolv metallförande offerplatserna ﬁnns inom ett geograﬁskt område som
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Fig. 20. Karta över metallförande offerplatser. Efter
Zachrisson 1984:15
1. Pålnuvuddo,
2. Rautasjaure,
3.Saivo,
4. Unna Saiva,
5. Atjekåive,
6. Vidjakuoika,
7. Skerfe,
8. Seitaure,
9. Gråträsk,
10. Vindelgransele,
11. Mörtträsk,
12 Bäsksjö.

sträcker sig från Pålnovuoddo i Bardu kommun vid Torneträsk i norr till
Bäsksjön i Vilhelmina sn i söder (KARTA). På 10 av dessa ﬁnns det i tillägg
till metaller också relativt stora mängder ben och horn, medan två platser
(Gråträsk, Piteå sn och Mörtträsk, Lycksele sn) endast innehåller metaller. De
påträffades också i vatten, något även delar av lokalen vid Unna Saiva också
gjorde (Serning 1956; Manker 1957).
Metaller offrades på offerplatser i huvudsak mellan 900 och 1300 (1350)
e. Kr, men fynd av ett tveeggat svärd (Pålnovuoddo, Bardu kommun,) från
700-talet och Kjelmøy-keramik (Seitaure, Jokkmokks sn), som för övrigt i
Sápmi upphör vid 200/300 e. Kr, visar att de troligen började användas betydligt tidigare (Serning 1956; Manker 1957; Zachrisson 1984; Mulk 1994).
På ﬂera av lokalerna har det också hittats stora mängder horn och ben
och nya dateringar indikerar att när offrandet av metall upphörde fortsatte
man att offra horn och ben (kött) åtminstone på några ställen (Mulk 2005).
Den enda indikationen på att offerplatserna skall ha använts innan 700-talet
är en skärva av asbestkeramik av Kjelmøy-typ som hittades på offerplatsen
i Seitaure, Jokkmokks sn (Serning 1956; Manker 1957; Mulk 1994; Hedman
2003). Mulk antyder att det kan röra sig om en tradition som uppstod under
bronsålder (Mulk 1994:224), men om man ser fyndet i relation till det övriga
materialet i Sápmi är det mycket som talar för att den härrör från tiden strax
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Fig. 21. Offerplatsen vid Unna Saiva
Foto: Thomas Larsson

före eller strax efter Kristi födelse (se kapitel 6, samt Schanche 2000; Hansen
& Olsen 2004). Det har diskuterats om keramiken kan härröra från en boplats,
men som både Mulk och Hedman påpekar är lokalen inte lämpad för bosättning (Mulk 1994; Hedman 2003).
Inga-Maria Mulk har låtit 14C-datera 12 prover från Rautasjaur där man
både har hittat stora mängder metallföremål och stora mängder ben och horn.
Av de tolv proven visade det sig att 10 låg inom tidsperioden 1450 – 1650 e.
Kr. medan ett prov var något osäkert. Det kunde dock möjligen även det tillhöra denna period, medan ett prov sträckte sig tillbaka till 1200 – 1300-talet
(Mulk 2005).
Av de tolv kända offerplatserna är/var nio placerade i eller bredvid
sjöar (Saivo, Unna Saiva, Seitaure, Gråträsk, Vindelgransele, Bäsksjö, Vidjakuoika, Rautasjaure och Mörtträsk), och ytterligare två hade en koppling till
vatten även om närheten inte är lika slående (Skerfe och Pålnuvuoddo). En av
offerplatserna, Atjekåive, skiljer sig från de övriga genom sin placering under
ett klippöverhäng på sydsidan av ett berg med vy över ett stort område. Från
offerplatsen är ﬂera sjöar synliga och vid dessa sjöar låg det samtida boplatser. Vad som förefallit ha varit viktigt för denna plats var naturens krafter
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Fig. 22. Offerplatsen på
Atjekåive.
Foto: Författaren

i form av åskan, som slår ned på berget med högre frekvens än i omgivningen och som även namnet ger en ledtråd till (atjek – åska; kåive – huvud.
Manker 1957:165). Vid ett besök på offerplatsen 2003 kunde man observera
en mängd träd som var skadade av blixten.
Minst fyra av lokalerna har en känd koppling till Saivo-sjöar; Saivo,
Unna Saiva, Gråträsk och Skerfe. För de två första är namnet uppenbart,
medan Gråträsk-fyndet hittades i Tjautjer som var känd som en Saivo sjö.
Även offerplatsen Skerfe är belägen vid en sjö vid namn Saivo i Rapadeltat i Jokkmokk sn (Serning 1956:13). Traditionen kring Saivo-sjöar har varit
stark och lever fortfarande kvar idag, och det kan ha varit tillräckligt för att
man offrade där. Dessa sjöar har under historisk tid ansetts vara heliga, ofta
dubbelbottnade där man hade passager till undervärlden där de döda fanns
och sjöarna ansågs ofta ha mycket bra ﬁske. Enligt Mulk (1994) var Saivo-sjöar
ofta kopplade till förfäderna, då framförallt kvinnliga släktingar. I sydsamiskt
område betecknade Saiwo ofta heliga fjäll, där människornas skydds- och hjäl110

pandar ansågs bo (Rydving 1995a; Mebius 2003:81ff). Flera av offerplatserna
ligger också vid historiskt kända samiska ﬂyttleder. Några var under 1900talets början fortfarande i användning medan andra var övergivna (Hallström
1932; Manker 1957; Zachrisson 1984; Hedman 2003); Vindelgransele, Pålnuvuoddo, Rautasjaure, Skerfe, Mörtträsk samt Gråträsk som låg en bit från en
känd vinterﬂyttled. Deras placering behöver inte nödvändigtvis betyda att
kopplingen till ﬂyttleder även existerat under forntiden. Som Sven-Donald
Hedman (2003:40-47) har visat ligger sju av åtta undersökta offerplatser i
områden där det också ﬁnns bosättning, något som jag har varit inne på tidigare och som enligt Hedman (ibid.) skall kopplas till renskötselns uppkomst.
Även offerplatser som ligger utanför Hedmans undersökningar (till exempel
Rautasjaur och Vidjakuoika) ligger i historiskt kända bosättningsområden. Jag
tror snarare det är bosättningen, än att de är placerade vid ﬂyttleder, som är
det intressanta för offerplatsernas lokalisering.
En del av offerplatserna var kända under historisk tid och ﬂera av dessa
hade plundrats. Intressant är att tre av de fyndrikaste offerplatserna - Gråträsk,
Unna Saiva och Mörtträsk - inte var kända i historisk tid och det är också
dessa tre offerplatser som är starkast kopplade till vatten (fynden framkom i
vatten). Rautasjaur var tidigare känt och hade ”ﬂitigt besökts” av turister och
skattletare, men trots detta framkom många föremål vid den arkeologiska
undersökningen på platsen (Hallström 1932:114ff, Manker 1957:134ff).
Fyndmaterialet från offerplatserna varierar en del i sammansättning. På
några offerplatser ﬁnns endast några få föremål, som t.ex. Pålnovuoddo där
de enda fynden var ett eneggat svärdet, tre mynt från 1600- och 1700 tal samt
ben och horn. Ett annat exempel på en offerplats med relativt få metallföremål är Vidjakuoika, Jokkmokks sn. Offerplatsen som låg på en liten udde
i Seperjokk strax nedanför forsen Vidjakuoika, centralt i Padjelanta. Vid ett
besök av Eric von Rosen 1908 hittade han tre pilspetsar och en båtnit av järn
samt några bitar kattguld (glimmer), en bytta med renost samt ben och horn
(Manker 1957:171). På andra offerplatser, som t.ex. Rautasjaur i Jukkasjärvi
sn, Gråträsk i Piteå sn och Unna Saiva i Gällivare sn, ﬁnns det som sagt stora
mängder med metallföremål. När Hallström undersökte offerplatsen i Rautasjaur 1909 hittade han mängder av horn och ben samt drygt 500 föremål,
allt från t-formade hornföremål, glimmerstycken med borrade hål, mynt,
spännen, armringar, ﬁngerringar, kedjor, hängprydnader etc. samt relativt
många pilspetsar (57 stycken) och några knivar (Hallström 1932:115f; Serning
1956:111f; Manker 1957:134). I Gråträsk, framkom ungefär 1000 föremål,
främst smycken av olika slag men även mynt. Till skillnad från andra offerplatser innehåller inte denna några pilspetsar överhuvudtaget och inga ben
(Serning 1956; Zachrisson 1984; Hedman 1989, 2003; Wallerström 1995b).
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På offerplatsen Unna Saiva hittades över 600 föremål samt stora
mängder ben och horn. Fyndmaterialet består av smycken av samma typer
som på andra offerplatser; spännen, armringar, ﬁngerringar, pärlor samt mynt
etc. Ett ovanligt fynd är den halsring i silver som framkom, den enda i sitt
slag från en samisk offerplats men däremot rätt vanlig i ädelmetalldepåerna.
På platsen framkom också 91 pilspetsar och en harpun. Av benen verkar man
ha kunnat urskilja tänder och ben från björn och ren (Hallström 1932:122;
Serning 1956:131; Manker 1957:167).
Metallföremålen på offerplatserna kan grovt indelas i tre huvudkategorier; smycken, mynt och vapen. Smyckena kan grovt sett indelas i tre stora
grupper efter datering och proveniens, och tillsammans med mynt har de
varit viktiga indikatorer på samiska gruppers kontaktnät under framförallt
vikingatid och tidig medeltid.
Smyckena från nordvästeuropa är den minsta av de tre grupperna och
dateras främst till 1200- och 1300-tal, med några enstaka föremål som möjligen går tillbaka till 900-talet. Zachrisson menar att endast två fragment av
ovala spännbucklor från Vindelgransele kan sägas vara från 900-talet, medan
några enstaka föremål kan sägas vara från 1000-talet (Zachrisson 1984:75).
Till de äldre nordvästeuropeiska fynden, dock inte ett smyckesföremål kan
det eneggade svärdet som hittades på Pålnovuoddo också föras. De västliga
mynten kan dock dras längre tillbaka i tid, och de ﬂesta har troligen lagts
ned i perioden 1000–1200-talet (Wallerström 1995a:195; Malmer & Malmer
2005:328).
Den östliga gruppen har i huvudsak tillskrivits perioden 1000–1100talet, men även här ﬁnns det enstaka föremål som är yngre och även några
äldre (Serning 1956; Zachrisson 1984). Det rör sig om två ringspännen(från
Unna Saiva och från Gråträsk) och en armbygel i brons (från Unna Saiva)
som troligen är äldre (Zachrisson 1984:75). Zachrisson påpekar att ﬂera
av de östliga föremål som har framkommit på offerplatserna, som t.ex. de
zoomorfa hängena, har paralleller i Novgorod från både 1000-talet och 1200talet (ibid.). Samma gäller de små ryska ”hästhängena” av s.k. Smolensk-typ,
som har hittats i kulturlager både från 1000- talet och från 1300-talet. Som
ytterligare exempel på yngre föremål kan nämnas en östbaltisk armbygel
och östryska och ryska hängen som härrör från 1200-talet, vilket innebär att
östliga föremål har kommit in i Sápmi åtminstone in på 1200-talet (Zachrisson 1984:75; se även Makarov 1991).
Inga Serning vill datera den tredje gruppen, de lokaltillverkade föremålen (främst hängen av tenn-bly) till 1100–1200-talet (Serning 1956), medan
Zachrisson påpekar att ﬂera av dessa hängen har östliga 1200-talshängen som
förebilder. Hon föreslår istället att hela gruppen bör tillskrivas 1300-talet, en
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tid då också handeln med tenn-bly var livlig i Europa (Zachrisson 1984:76f).
Många av hängena var nytillverkade och aldrig använda då de lades ned på
offerplatserna (Zachrisson 1984; Mulk 1994:172). Zachrisson använder just
det att hängena i Mörtträsket är nytillverkade som ett argument för att de
är speciellt tillverkade för försäljning till samerna och att Mörtträsk-fyndet
därmed är en handelsmans depå (Zachrisson 1984:58). Inga-Maria Mulk
föreslår att dessa kan ha tillverkats speciellt för att offras (Mulk 1994:172)
- ett liknande fenomen ser man även i sydskandinavien där bronsföremål från
offerdepåerna kan ha gjutrester kvar (Larsson pers meddelande).
Mynt har hittats på endast 5 offerplatser: Gråträsk, Rautasjaure,
Unna Saiva, Bäsksjö och i Mörtträsk. Trots detta är myten i det sammantagna fyndmaterialet från alla 12 lokalerna relativt talrika då de är över 600
stycken, varav 424 i Rautasjaure (423 enligt Mulk 1994:172 och 424 enligt
Malmer & Malmer 2005:324) och 166 i Gråträsk (Mulk 1994:172; Wallerström 1995a:188f; Malmer & Malmer 2005:324). På de övriga lokalerna är
antalet mynt något mindre med 36 mynt i Unna Saiva, 3 mynt i Bäsksjö samt
två fragment av ett och samma mynt i Mörträsk. I stort sett alla mynt är
genomborrade, vilket visar att de inte har använts i ett monetärt system och
därmed förlorat sin betydelse som betalningsmedel. Enstaka mynt var också
fastnitade i hängen, något man även har sett förekomma i ädelmetalldepåer i
norra Norge (Sjövold 1974; Hansen & Olsen 2004; Spangen 2005).. På några
av mynten hittade man också spår efter tråd av ylle, vilket tyder på att de har
använts som hängsmycken av något slag. Det skall nämnas att även på Birka
har alla sydskandinaviska mynt i gravarna med ett undantag genomborrats
(Malmer & Malmer 2005:324f). Även på boplatser har enstaka mynt framkommit, som till exempel vid Njallajaur i Östra Kikkejaur, där fyra tyska mynt
daterade till slutet av 900-talet och början av 1000-talet hittades. Det ekonomiska systemet under den här perioden baserar sig i stor utsträckning på en
viktekonomi, där man klippte sönder silver och vägde det för att fastställa
dess värde. Även mynt vägdes och värderades utifrån vikt och ett av mynten
från Njallejaur var sönderklippt (Hedman 2003:161 – 167).
Merparten av mynten är västliga, och har troligen kommit in i Sápmi
via Norge, även om det också ﬁnns mynt som har kommit in via Ryssland och
Karelen. Det svenska myntet är från 1230 – 1240-talet (Serning 1956; Wallerström 1995a; Malmer & Malmer 2005). Införseln av arabiska mynt till Norge
minskade under slutet av 900-talet till fördel för anglosaxiska, medan de tyska
mynten ökar under början av 1000-talet. Kring mitten av 1000-talet upphör
införseln av utländska mynt till Norge till fördel för en inhemsk produktion,
genom att utländska mynt förbjuds av Harald Hårdråde. Det här avspeglar sig
även i de två offerplatsfynden Rautasjaur och Gråträsk, där dominansen av
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västliga mynt är stor, och man ser samma tendens som i Norge. Under mitten
av 1000-talet minskar de övriga västliga mynten till fördel för norska, och
under 1000-talet är andelen norska mynt i Rautasjaur 65% och i Gråträsk hela
70%. Samtidigt kan man se att under mitten av 1000-talet blir upptill 50% av
de tyska mynten frisiska (Frisland låg öster och nordöst om Rhens mynning
och fortsatte ända upp till den nuvarande tysk-danska gränsen), men det är
mycket som tyder på att dessa kommer in i Sápmi från öster. Frisiska mynt
var under 1000-talet och 1100-talet vanliga i depåer i Karelen och Baltikum,
vilket därmed blir en logisk väg för vidare införsel av dessa till Sápmi. På
1100-talet dominerar de norska mynten fullständigt i Rautasjaur och Gråträsk
med hela 99% (Wallerström 1995a; Malmer & Malmer 2005)
Den tredje myntrikaste offerplatsen är Unna Saiva, men där är förhållandena helt annorlunda. Av de totalt 36 mynt som framkom där var endast ett
mynt norskt, fyra engelska och resten tyska (25) varav 46% frisiska. På 1200talet verkar det som att mynt upphör helt i offerplatsfynden, med undantag
av det svenska myntet präglad under 1230 – 1240-talet (Ulf Jarl) från Bäsksjö
(Wallerström 1995a)
Wallerström anser att det västliga/norska inﬂytandet är svårt att belägga
på de östliga offerplatserna efter 900-talet och att det egentligen bara är två av
offerplatserna som uppvisar ett norskt inﬂytande (Rautasjaur och Gråträsk).
Han vill föra in en ny aktör på arenan, nämligen kvänerna i Norrbottens
östra delar – Tornedalen (Wallerström 1995a:198). Det skulle innebära att det
ﬁnns en gräns i inlandet dit det norska inﬂytandet når, och egentligen hela det
”centralsamiska området” är under östligt inﬂytande (ibid).
Den tredje stora gruppen av metallfynd är vapen, då framförallt pilspetsar men även några enstaka knivar samt det eneggade svärdet från Pålnuvuoddo. Pilspetsarna, som alla är av järn är av tvär- och tveeggade typer, som
i huvudsak ﬁnns i Sápmi (Hallström 1932:117f; Serning 1956:83-89; Manker
1957:136; Mulk 1994:172) men som har motsvarigheter i det inre av Ryssland,
Asien och Sibirien (Mulk 1994:172). Totalt har man hittat runt 200 spetsar
fördelade på sju offerplatser. Offerplatserna med ﬂest pilspetsar är Unna
Saiva med 91 spetsar, Rautasjaur med 57 och Saivo med 30. På de övriga
fyra lokalerna hittade man endast ett fåtal (på Atjekåive 2, i Vidjakuoika 3,
i Skerfe 3 och i Vindelgransele 8) (Serning 1956; Manker 1957; Zachrisson
1984). Denna typ av pilar var vanligast under senare delen av vikingatid – tidig
medeltid men förekom fortfarande under 1500-talet.
Utöver metallföremål förekom på ﬂera av offerplatserna både glaspärlor och föremål av organiskt material, som till exempel den förmodade trumhammaren från Rautasjaur.

114

5. 6. Ädelmetalldepåerna
En fornlämningskategori som är snarlik de samiska metalldepåerna är vad
man i Norge kallar ädelmetalldepåer eller silverskattfynd (sølvskattefunn).
Ädelmetalldepåer är en relativt vanlig fornlämningskategori över stora delar
av Europa, men det är de nordnorska som i detta sammanhang är relevant.
De har varit föremål för studier vid några tillfällen, både enskilt och samlade,
men det är först med Marte Spangens arbete Edelmetalldepåene i Nord-Norge.
Komplekse identiteter i vikingtid og tidlig middelalder, från 2005 som de behandlas i
sin helhet. Hon går genom de 28 ädelmetalldepåerna från Norra Norge som
var kända fram till sommaren 2005. I slutet på augusti, början på september
2005 framkom dock ytterligare en ädelmetalldepå i Tromsø (http://uit.no/
tmu/152/55 samt http://uit.no/nyheter/tromsoﬂaket/2742).
I motsättning till de så benämnda metalldepåerna anser jag att det i
samband med de traditionellt kallade ”Silversmyckesdepåerna” eller ”silverskattefynden” är relevant att använda beteckningen depå och även det i nyare
arkeologisk forskning använda begreppet ”ädelmetalldepå” (T. Zachrisson
1998; Spangen 2005). Medan de metallförande offerplatserna har använts
under en lång tidsperiod, kan de nordnorska ädelmetalldepåerna ses i enlighet
med deﬁnitionen av en depå som ett fynd bestående av två eller ﬂera föremål
nedlagda vid samma tillfälle (Stjernqvist 1963:18ff; T. Zachrisson 1998: 37;
Spangen 2005:13). I Södra Skandinavien förekommer ibland guldföremål
enskilt, i kontexter som har medfört att de kan tolkas som depåer. Även i
Nordnorge har det framkommit enstaka föremål framförallt i guld, som beroende av kontext har tolkats som en depå (Spangen 2005:13, ).
Tidigare såg man gärna ädelmetalldepåerna i Skandinavien som skattgömmor, som hade deponerats i samband med handel, men idag baseras
de ﬂesta tolkningarna på rituella och sociala faktorer snarare än ekonomiska
(se t.ex. Reymert 1980; I. Zachrisson 1984; T. Zachrisson 1998; Olsen 2000;
Hansen & Olsen 2004). Många diskuterar dem som knutna till gravskick och
dödsföreställningar och Torun Zachrisson har visat att de i södra Skandinavien kan ha varit knutna till gravfält, även om det inte är en regel. Däremot
verkar det som att när gravskicket blir enklare blev depåerna talrikare och
tvärt om. Beroende på om det var brandgravskick eller skelettgravskick var
föremålen i depåerna förstörda respektive hela (T. Zachrisson 1998:37).
Inger Zachrisson (1984) föreslår att ädelmetalldepåerna i Troms och
Nordland har haft en rituell funktion och föreslår att de kan ha lagts ned av
enskilda individer i syfte att ha föremålen med sig till dödsriket. Zachrisson
jämför det med seden att ffööölja
lja Odens lag, där man lade ned rikedomar i marken
för att ha dem med sig i livet efter det jordiska, en sed som ﬁnns belagd i
norröna källor. Hon anser att det har funnits en liknande sed bland samerna i
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Fig. 23.. Karta med ädelmetalldepåerna markerade. Efter Spangen 2005:49
1. Neiden, 2. Vestre Eikvik, 3. Lahtari, 4. Lille Borras, 5. Haukøy, 6. Uspec. Skjervøy, 7.
Indreiedet, 8. Flatvollen, 9. Fagerliveien, 10. Botnhamn, 11. Øvergården, 12. Vinje,
13. Grytting, 14. Skagen, 15. Skau, 16. Bøstrand, 17. Kjøpsvik, 18. Musken, 19. Skottestad,
20. Slettnes, 21. Rønvika, 22. Skar, 23. Vågenga, 24. Sandnessjøen, 25. Herten, 26. Offersøya, 27. Mindnes, 28. Skarsås, 29. Det nya fyndet i Tromsø

norra Sverige på 1700- och 1800-talet (Zachrisson 1984:108). Odens Lag ﬁnns
beskriven i Snorres Heimskringla (Snorre Sturluson 1995:19).
Odin satte de lovene i landet sitt som før gjaldt blandt æsen. Han bød
alle bland annet at man skulle brenne alle døde og bære alle eiendelene
deres på bålet med dem. Han sa at hver skulle komme till Vallhall med
slik rikdom som man hade med på bålet, og at man skulle nyte det man
selv hade gravd ned i jorden. Asken skulle man bære ut på sjøen eller
grave ned i jorden
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Ädelmetalldepåerna – en kort presentation
De nordnorska ädelmetalldepåerna ﬁnns i ett område från Nejden i Tana i
Øst-Finnmark i norr till Skarsås i Brønnøy vid Helgelandskusten i de södra
delarna av Nordland (Spangen 2005). De förekommer utanför det nordiska
kärnområdet och är istället knutna till fjordar och områden med en extensiv samisk bosättning och områden som kan ses som gränsområden eller
mötesplatser för de två etniska grupperna (Olsen 2000b:36; Hansen & Olsen
2004:83; Spangen 2005).
Av de 28 ädelmetalldepåer som Spangen går igenom har 24 daterats
till vikingatid och tre till medeltid (Spangen 2005:78-83). Det senaste fyndet
från Tromsø anser man vara från slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet
(http://uit.no/nyheter/tromsoﬂaket/2742). Föremålen i depåerna är främst
av silver, men det ﬁnns även några föremål av guld och brons samt några
glaspärlor.
Det vanligast förekommande föremålet i både de sydskandinaviska
och de nordnorska depåerna var halsringar och det har även varit den föremålskategori som har ägnats mest uppmärksamhet. Halsringarna var av både
Skandinaviska och östliga typer, och kan dateras till tiden mellan 900-tal
och 1300-tal. De skandinaviska halsringarna har generellt ansetts vara äldre
än de östliga, och har förekommit i Norge och Sverige från slutet av 800talet till slutet av 1000-talet (Hårdh 1996; Spangen 2005). I Finland har man
däremot hittat halsringar i kontexter som daterar dem så sent som till 1300talet och man har 14C-dateringar samt även dateringar av dem i ädelmetalldepåer i norra Finland till 1120-1280. De vanligaste dateringarna av halsringar
i Finland ligger dock mellan 1050-1150 (Spangen 2005:41). Det intressanta
med halsringar är att de, med undantag av den halsring av östlig typ i silver
som framkom på Unna Saiva (Serning 1956:121; Wallerström 1995a), inte
har framkommit på de metallförande offerplatserna och i Sápmi inte heller
på boplatser eller i gravkontexter (Hansen & Olsen 2004:85; Spangen 2005:
Schanche 2000).
Armringar däremot har framkommit i ädelmetalldepåer såväl som på
offerplatser och i gravar, men det ﬁnns skillnader i både typ och material beroende på i vilken kontext de nedlagts. I depåerna är de tvinnade och ﬂätade
armringarna i silver de vanligaste (Spangen 2005:43; Sjövold 1974:231f),
medan de från gravfynden oftast är i brons. I Skandinavien generellt är den
vanligaste typen av armring den bandformiga med ett instämplat vågmönster,
men dessa är ovanliga i depåerna. På offerplatserna uppträder både bandformiga och tvinnade armringar i både silver och brons samt även i tenn
(Serning 1956:32-36).
Inte heller ﬁngerringar är ett föremål som är unikt för ädelmetallde117

påerna i Nordnorge, utan förekommer även i andra depåer från järnålder i
Norden. I nord var de vanligaste i silver och det har endast framkommit en
ring av guld (på Röst i Lofoten). De ﬂesta från Nordnorge dateras till sen
metalltid, men ett fynd från (Skar i Skjerstad) kan dateras till medeltid (12001300-tal) genom den signetring som framkom i fyndet (Spangen 2005:43f).
Ringformade spännen var under sen metalltid vanliga i både Sápmi
och i övriga Skandinavien. I det samiska området har de framkommit i ﬂera
olika kontexter på boplatser, offerplatser, i gravar och i metalldepåer (Serning
1956; I. Zachrisson 1984; Schanche 2000; Fossum och Karlsson 2003a,
2003b, 2003c; Hansen & Olsen 2004; Spangen 2005). I de nordnorska ädelmetalldepåerna är spännena få till antalet och de som ﬁnns är främst av silver
(Spangen 2005), medan det i gravar ﬁnns både av silver och brons. På offerplatserna har man förutom ringspännen i silver och brons även hittat några i
tenn eller blyhaltigt tenn (Serning 1956:137f).
Yxformade och kors- eller fyrklöverformade hängen i silver ﬁnns
huvudsakligen i depåer i de nordligaste delarna av Norge, Finland och Ryssland, samt på offerplatserna i norra Sverige (Spangen 2005:45). Dessa är troligen importerade från Ryssland och/eller Baltikum där de är vanligt förekommande. På offerplatserna i norra Sverige förekommer hängen även i brons
och tenn.
Andra föremålstyper som förekommer är betalningsringar, hacksilver
och silvertackor. De är vanliga över stora delar av Skandinavien fram till yngre
järnålder då framförallt hacksilver försvinner i hela Skandinavien (Hårdh 1996;
Hedman 2003). I tillägg till den redan nämnda signetringen ﬁnns det också
föremål som visar på kontakter med områden som åtminstone var inﬂuerade
av den kristna tron, nämligen kruciﬁx och relikkors. Dessa är troligen medeltida (Spangen 2005) och härrör därmed från en tid då kristendomen fått sitt
fäste i de norröna samhällena i norra Norge.
I ﬂera av ädelmetalldepåerna framkom också mynt och pärlor. Flera
av de sydliga depåerna har relativt stora mängder mynt, och en av depåerna
består enbart av mynt. Mynten är både arabiska och anglosaxiska, och deras
dateringar borde ligga i tiden efter 900 och före 1050 då utländska mynt
förbjöds i Norge (Wallerström 1995a; Spangen 2005). Glaspärlor är också
vanligast förekommande i de sydligaste depåerna, och är i övrigt ett fynd som
är vanligt förekommande i Skandinaviska kvinnogravar (Spangen 2005:73).
Sammanfattningsvis kan man säga att ädelmetalldepåerna sträcker sig
i huvudsak från 900-talet fram till 1300-talet, med ett möjligt fynd som kan
gå tillbaka ända i 600-talet (Eikvik i Lebesby i Finnmark). De ﬂesta depåerna
(14) dateras till 900 – 1000-talet och 8 till 1100-talet. Endast två fynd sträcker
sig in i 1200- och 1300-tal (Spangen 2005, Appendix s 58). Man kan alltså
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knyta de ﬂesta depåerna till en period när det ägde rum intensiv kontakter
mellan de norröna och samiska grupperna i norra Skandinavien.
Den ökade mängde metallföremål som kommer till uttryck ibland annat
offrandet av metaller både på offerplatser och i ädelmetalldepåerna, skall ses
i samband med den ökade efterfrågan av produkter från Sàpmi under framförallt vikingatid och tidig medeltid. Till skillnad från offerplatserna, som var
en inometnisk ritual, anser jag att man skall betrakta ädelmetalldepåerna som
en ritual som skulle bekräfta de interetniska relationer som var rådande under
denna period.
Ädelmetalldepåerna skiljer sig från de metallförande offerplatserna på
ﬂera sätt. För det första så innehåller de i huvudsak enbart smycken och mynt
i ädelmetall (mynt ﬁnns inte generellt norr om Bodø, med undantag av fyndet
på Haukøy), få föremål i brons och inga lokalt tillverkade smycken. För det
andra så är den vanligast förekommande föremålstypen i ädelmetalldepåerna
halsringen, en föremålstyp som enbart ﬁnns i ett exemplar på offerplatserna
(Unna Saiva) (Serning 1956; Manker 1957; Wallerström 1995a; Hansen &
Olsen 2004; Spangen 2005). För det tredje innehåller ädelmetalldepåerna inte
några pilspetsar eller ben och horn, något som ﬁnns på ﬂera offerplatsar. Om
man ser närmare på mynten kan man också notera att medan mynten från
offerplatserna är genomborrade, är de från ädelmetalldepåerna inte det. I ett
av ädelmetalldepåfynden har dock fynden tagits ur cirkulation och fästs på
örhängen (på Haukøy). Fyndet från Haukøy är också intressant om man ser
till att örhänget är av östlig typ, medan de fastnitade mynten är anglosaxiska
(Sjövold 1974; Olsen 2000; Hansen & Olsen 2004; Spangen 2005). Många av
föremålen på offerplatserna representerar föremål som var i användning i de
samiska samhällena, även om de troligen till en början försökte hålla dem ur
cirkulation i samhället (se kapitel 6. 5).
Om man ser på de kronologiska skillnaderna mellan de olika ädelmetalldepåerna så kan man generellt säga att de äldsta innehåller i huvudsak
norröna eller västliga föremål, medan de yngre får ett starkare inslag av östligt
material. Av de totalt 29 ädelmetalldepåerna har 8 daterats till 900-tal, en
till 600-tal och tre till 1000-talet och två stycken till perioden vikingatid. Tio
depåer kan dateras till perioden 1100 – 1300-tal, medan tre fynd är odaterade
(ett av dessa, nr 29, som är ett ospeciﬁcerat fynd dock troligen från vikingatid). I de äldsta fynden, alltså det ena från 600-talet och de från 900-talet,
har föremålen en västlig proveniens- vanligast norsk, men även anglosaxisk
(skotsk) (Spangen 2005).
I fynden från 1000-talet ﬁnns föremål av både västlig (norsk, svensk
och anglosaxisk) och östlig, då främst ﬁnsk proveniens. Det ﬁnns dock indikationer på att dessa också kom in i depåerna från skandinaviskt håll. I ﬂera av
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depåerna ﬁnns föremål som förekommer i svenska depåer, bl.a. på Gotland
där man har haft kontakter både västerut och österut (Spangen 2005: appendix s 58). I fyndet från Botnhamn ﬁnns en halsring som dateras till 900-tal
och som är av en typ som är vanlig i västslaviskt område, i Syd- och ÖstSverige samt i Danmark. På ringen ﬁnns en runristning som har daterats till
1000-tal och som antingen är svensk eller norsk. Kruciﬁxet i samma depå har
paralleller både i Finland och i Skandinavien, medan de kors- och yxformiga
hängena snarare har paralleller kring Östersjön, i Ryssland, vid svarta havet
och sydöstra Europa medan kedjan har paralleller i Skandinavien och Finland
(Spangen 2005:58,appendix s 23 ). Det ﬁnns alltså en möjlighet att även de
östliga föremålen som vi ser i ädelmetalldepåerna kom in i Sápmi via Skandinavien, troligen genom lokala hövdingar. När man kommer in på 1100-talet
och framöver ser man en östlig dominans i depåerna, där många av föremålen
har paralleller i Finland (Spangen 2005 appendix s 58)

5. 7. Boplatser
Boplatsmaterialet från Sápmi som faller inom ramen för min avhandling rent
tidsmässigt är relativt stort. Mycket av materialet är dock inte av intresse för
min studie då de av olika skäl inte kan säga något om strukturer på boplatsen
som kan tolkas i termer av kulturella eller religiösa föreställningar, oftast p.g.a.
för små undersökningar.
Indelningen av kåtan är i sig intressant utifrån det vi känner till om
kåtan som mikrokosmos (Rydving 1995a; Hansen & Olsen 2004; se även
dikussion i kapitel 6) och som vi känner till den från den religionshistoriska
forskningen och de strikta indelningar av rummet som har funnits under
historisk tid och som omnämns i det skriftliga källmaterialet (Ränk 1949;
Rydving 1995). För att det skall vara möjligt att utifrån arkeologiska källor
diskutera strukturer på boplatser krävs det antingen undersökningar av stora
ytor eller att man genomför betydande miljöarkeologiska undersökningar på
boplatsen. Många av de boplatsundersökningar som har genomförts i Sápmi
är för små för att ge information som går att använda för denna studie. Syftet
med dessa har många gånger varit att undersöka härdars form och dateringar
och att ta fram benmaterial för osteologiska undersökningar. I de ﬂesta fall
består det benmaterialet av rester efter föda, men i enstaka fall har man hittat
ben som härrör från djur som deponerats där av andra orsaker t.ex. hundben
(Grydeland 1996, 2001; Hedman 2003). Men även där större boplatsytor och
förmodligen hela golvytan i en kåta har undersökts, har det inte alltid framkommit material som indikerar en indelning av rummet (se t.ex. undersökningarna i Gråträsk 2002) (Fossum och Karlsson 2003b).
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De äldsta boplatser som uppvisar en indelning som påminner om den
runda kåtan som vi känner till från historisk tid härrör från tiden kring Kristi
födelse eller århundradena strax efter och ﬁnns i norra Norge, t.ex. på Slettnes (Damm, et al 1993; Hesjedal et al 1996:51ff; Olsen 1994:120f; Hansen
& Olsen 2004:71). Det här var runda kåtor av ”lättare” konstruktioner som
placerades på marken, jämfört med de tidigare nedgrävda husen (se Fig. 4).
Denna typ av boendekonstruktion används under hela järnåldern, medeltiden
och in i historisk tid. Under sen järnålder och tidig medeltid ser vi nya inslag
av olika typer av kåtakonstruktioner, både på den svenska och den norska
sidan av Sápmi. I båda områdena börjar större, eller åtminstone mer ”solida”
konstruktioner att uppträda. Längs norska kusten utgörs dessa arkeologiska
lämningar av kåtatomtningar (efter torvkåtor möjligen lite nedgrävda med
vall kring golvplanet), mangerumstufter och fellesgammer. I det svenska
området är det främst i fjällen som stalotomterna börjar uppträda i huvudsak
kring 1000-talet (Mulk 1994; Grydeland 1996, 2001; Hansen & Olsen 2004).
Ungefär samtidigt som stalotomterna börjar härdar organiserade i rader att
uppträda längre ned i skogsområdet på svenska sidan och i inlandet på den
norska sidan, framförallt i Finnmark (Bergman 1988; Hedman 2003; Hansen
& Olsen 2004).
I skogslandet på svenska sidan är dock härdarna utan övriga synliga
konstruktioner den absolut vanligaste typen av fornlämning under hela järnåldern. Hedmans undersökningar visar att dessa kan dateras från ungefär
Kristi födelse fram i historisk tid, men majoriteten dateras till perioden 600 e.
Kr – 1600-tal (Hedman 2003:140ff).
Ytterligare en bostadstyp som uppträder i den övre skogsregionen i
Norrbotten är de s.k. skogstomtningarna. Dessa påminner om stalotomtningarna, med det undantaget att de ligger i skogsregionen. De dateras mycket
tidigare än stalotomtningarna, till tiden 60 – 534 e. Kr. Man skall dock vara
uppmärksam på att få undersökningar har utförts och det ﬁnns endast två
dateringar av dessa, som båda ligger i romersk järnålder (Mulk 1994:128f).
Det är dock intressant att de förekommer före stalotomtningarna, och det är
möjligt att dessa skall ses som samma typ av lämning, där de i skogslandet är
äldre än de i fjällen.
Rituell aktivitet i kåtorna – en kort presentation
Det ﬁnns inte många arkeologiska belägg från rituell verksamhet som har ägt
rum inne i kåtorna och de som ﬁnns är alla från medeltid eller senare. I totalt
6 kåtor ﬁnns det rituella spår, varav fyra av dessa ligger i norra Norge, en i
Sverige och en i Finland (Odner 1989, 2001; Carpelan 1991:10f Carpelan &
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Lavento 1996:105f; Grydeland 1996; 2001; Berg 2000; Magnell 2000; Hansen
& Olsen 2004)
På Kjerringneset, som ligger alldeles vid Pasvikälven i vad som i historisk tid har varit Pasviksii´dans traditionella höst och vinterland undersöktes
sommaren 2000 ett antal lämningar i ett ryskt, norskt och ﬁnskt samarbete. I
området fanns två olika typer av kåtor, dels den östligt historiskt dokumenterade skoltsamiska lilla timmerkojan med murade ugnar och dels de runda
kåtorna med en härd i mitten.
I en av de undersökta kåtorna (en rund) på Kjerringneset framkom två
depositioner av ben, en framtill under ingången och en i en grop längre bak
i kåtan. Bensamlingens sammansättning och form i den bakre depositionen
tyder på en medveten nedläggning. De osteologiska analyserna visar att benen
från kåtans båda deposisioner bestod till 98 % av ren, men även ben från
säl och hare förekom. Benmaterialet från det översta lagret i depositionen i
kåtans bakre del bestod av 37 benfragment, från minst två individer. Trots att
det totala benmaterialet var relativt litet, var kroppens alla delar representerade. Även i det undre lagret fanns alla kroppsdelar representerade och där
var de vanligast förekommande benen rörben med stor märghåla. Det var i
det undre lagret som benen av säl och hare framkom (Berg 2000: 7; Magnell
2000:15ff). I gropen i den främre ingången framkom ungefär 30 betydligt
mer fragmenterade ben och det verkar inte heller som att alla kroppsdelar av
djuret var representerat.
Den bakre delen av kåtan är enligt historiskt källmaterial den manliga
delen av kåtan, förknippad med jakten. Det var här jaktvapnen samt även
trumman förvarades och nämnas skall att i just denna kåta hittades även en
trumhammare av horn samt en pilspets i den bakre delen av kåtan (Berg
2000). Det förefaller ologiskt att deponera en stor mängd matavfall inne i
själva kåtan, vilket gör det sannolikt att det rör sig om en rituell offernedläggelse. Då en hel del av benen var märgkluvna eller fragmenterade verkar det
inte röra sig om en nedläggelse av kött, utan snarare en bendeposition efter
en avslutad, troligen rituell måltid.
På Angsnes eller Geahčeváinjárga i Karlebotten längst inne i Varangerfjorden har delar av en boplats med 32 kåtatomtningar samt även troliga
stensejtar och gravar undersökts. I en totalundersökt kåtatomtning från 1400talet framkom i den bakre delen av kåtan en deposition av ben, som bestod
av både däggdjur från havet, får/get, nöt och ren. Det totala benmaterialet
på boplatsen domineras dock av ren. Depositionen har tolkats som en rituell
nedläggning (Odner 2001; Hansen & Olsen 2004).
Boplatsen på Angsnes ligger bra till för att utnyttja havsresurserna,
men inte för att jaga ren. Det osteologiska materialet visar dock att det inte
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Fig. 24. Planritning över den
undersökta kåtan i Vapsgedden. Efter Grydeland 2001:37
a. bendeposition vid den bakre
väggen av kåtan.
b. boaššjo-stenen
c. Lamoffer
d. Deposition av några ben
från tamboskap

Fig. 25. Lamoffer vid den
främre ingången i kåtan (c).
Efter Grydeland 2001

var havets resurser som var de viktigaste, utan istället var det just ren. Sätter
man boplatsen i kontext med fångstboplatsen Gollevárri i inlandet (Munch
& Munch 1998; Hansen & Olsen 2004:188ff) ser man att den stora mängden
renben troligen är ett resultat av att en ökad jakt i inlandet gav en överproduktion av kött. Jakten var inriktad mot skinn som under medeltid återigen
efterfrågades som handelsvara.
På ön Spildra i Kvænangen kommun i Troms fylke ﬁnns en mängd
lämningar som visar på en levande rituell aktivitet under kanske framförallt
vikingatid, men även under medeltid. Vid en totalundersökning av en kåta
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från perioden 1450 – 1650 framkom tre tydliga rituella nedgrävningsoffer.
Den största depositionen fanns i bakdelen av kåtan vid den bakre väggen och
i kant med boaššjo-stenen. Mellan två stenhällar hade en mängd ben från ﬁsk,
säl, tumlare, får, kor och ren placerats. De ﬂesta av benen från däggdjuren var
märgkluvna, dock inte huggna tvärs över. Den nedersta stenen var av gråskiffer medan den övre var av glimmerskiffer med små, små granater och i stenen
var det också borrat ett hål. Vid avtorvning framkom det också i samma
område ben från säl och älghorn. Till vänster om det som var ingångsdörren
låg en deposition av djurben i en ca 0,2 m djup och upptill 0,3 m stor grop.
Gropen var täckt av två stenhällar, och i gropen framkom ben från ett ½ - ¾
år gammalt lamm. Enligt benens placering måste benen ha lagts ned i gropen
med köttet på, vilket starkt talar för ett offer. Till vänster om gropen låg ytterligare en deposition bestående av sju ben, varav 4 av får/get, 1 av häst eller
ko samt två obestämda ben (Grydeland 1996:29ff; 2001). I det skriftliga källmaterialet ﬁnns uppgifter om att kvinnorna kunde offra bl.a. lam, får, getter,
nöt, kalvar till Sarákká (Kildal [1730] 1945; Mebius 2003:119), men Mebius
anser att det inte ägde rum inne i kåtan.
Nedgrävningar inne i kåtor har inte hittats vid arkeologiska undersökningar
på den svenska sidan av Sápmi. Däremot har man indikationer på andra typer
av depositioner som troligen har varit offer. Vid sjön Hornavan i Arjeplogs
sn undersöktes i samband med vattenregleringarna på 1960-talet en blandad
boplats med material från både stenålder och historisk tid. I anslutning till en
oregelbunden härd, framkom en anläggning som betecknas som en rengrav.
I rengraven, som inte har daterats, fanns över 3 kg ben, t.o.m. pannbenet
med kvarsittande horn hade lagts ned. I etnograﬁska uppgifter från området
omnämns begravningar av ren eller renoffer där renen gravlades levande och
stenades ned. Denna ren har dock varit död då den gravlades då pannbenet
med hornen låg i gropens botten (Hallgren 1960). Rengravar ﬁnns även i
sydsamiskt område, där de oftast förekommer under rösen. Rengraven från
boplatsen i Arjeplog är för övrigt den enda kända i Norrbotten. Tyvärr ﬁnns
det inga dateringar av vare sig härden eller rengraven.
Rackträsklokalen i Arjeplog sn ligger inom ett fornlämningsområde
som är ca. 3 km2 och avgränsas av sjön Dellaure i norr, Rackträsk i söder och
sjöarna Lill- och Stor Kålmis i väster. På lokalen, som har specialinventerats
och delundersökts under början av 1980-talet, är 176 härdar och tre kokgropar kända och i närområdet ﬁnns också ett fångstgropssystem. På boplatsen
har det funnits bosättning från äldre järnålder fram till början av 1900-talet.
Totalt undersöktes 12 härdar (oftast bara delvis). Däremot har ingen golvyta
totalundersökts (Bergman 1984; 1985; 1988). Vid en av dessa härdar, en härd
som inte har daterats men som troligen är från historisk tid, framkom en grop
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i golvytan. Gropen hade ingen fyllning och enligt undersökningsledaren kan
man inte direkt se någon praktisk förklaring till den (Bergman pers meddelande).
Ytterligare en ritual som är känd i de historiska källorna (Olsen 1910:11)
och som ägde rum i kåtan är offrandet av en hundvalp till gudinnan Sáráhkká
i härden. Detta offer utfördes för att skydda mor och barn om en förlossning
höll på att gå fel. Endast i två härdar har vi hittat spår efter denna ritual. I
Sørstarumen i Kvænangen har delar av en kåtatomt undersökts, och i kåtans
härd, som dateras till 1400-1500-tal, hittade man ben efter en hundvalp.
Hundben från en härd (som ej daterats) har också hittats på ett ställe på den
svenska sidan av Sápmi i närheten av offerplatsen vid Atjekåive, Jokkmokk sn
(Hedman 2003). Denna typ av ritual är svår att upptäcka då de brända hundbenen lika gärna kan tas för att vara matavfall genom sin placering i härden.
Det är därför av stor vikt att ordentliga osteologiska analyser görs av materialen från arkeologiska undersökningar. Genom större undersökningar och ﬂer
typer av analyser ser jag en möjlighet att få tydligare bild av de religiösa och
rituella mönstren i de olika delarna av Sápmi. Ett tydligt exempel på hur ett
material måste omtolkas efter de osteologiska analyserna är den förmodade
härden från Östra Kikkejaur, som efter analyser visade sig vara en brandgrav
innehållande ben från två individer (Hedman 2003; se även kapitel 4).
I det sydsamiska området är den vanligaste typen av depositioner på
boplatser de s.k. bengömmorna. De hittas oftast i samband med en härd eller
kåtatomt. Det är en samling med ben från ren och älg där i de ﬂesta fall benen
är märgkluvna. I boken Kristoffer Sjulssons minnen (Petterson 1979) som
handlar om området kring Tärna och Tärnafjällen, berättas att efter en måltid
skulle benen samlas ihop, de ﬁck inte slängas på härden, och sedan skulle
de deponeras nära boplatsen. Man har även hittat bengömmor, där benen
har placerats på marken och sedan täckts med sten så att det bildats små
rösen. Bengömmor ﬁnns inte i någon större omfattning i Norrbotten och de
som har framkommit verkar snarare ha karaktär av offerplatser än bengömmor (Bergman pers meddelande). I Västerbotten har man på ett ställe hittat
en trolig offerlave (altare) en bit från en härd, möjligen direkt bakom kåtan.
Kring den fanns en hel del ben och horn, och det verkar som att den daterats
till 1200-tal.

5. 8. Ringformade offerplatser och labyrinter
Det ﬁnns en mängd offerplatser kända i Sápmi idag. Många av dem har varit
kända i muntlig tradition långt fram i våra dagar, medan andra har identiﬁerats
genom fynd av bl.a. horn och ben. I detta arbete kommer jag att gå igenom
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ett fåtal av särskilt intresse som kan tillföra något till min analys. De jag främst
kommer att syna närmare är de ringformade offerplatserna som ﬁnns i norra
Norge. För en utförlig översikt över samiska offerplatser se Qvigstad (1926),
Vorren og Eriksen (1993), Manker (1957).
I början av 1700-talet gör läraren och missionären Isaac Olsen en
förteckning över kända offerplatser i Varanger, en uppteckning som kommer
att ligga till grund för ﬂera arbeten om offerplatser, bland annat Just Qvigstads stora bok Lappische Opfersteine und heilige Berge in Norwegen från 1926.
1993 utkom Ørnulv Vorren och Hans Kristian Eriksen med boken Samiske
offerplasser i Varanger
Varanger, som ett led i Samisk-etnograﬁsk avdelnings vid Tromsø
museum arbete att samla in dokumentation kring förkristna offerplatser som
fortfarande ﬁnns ute i landskapet (Vorren og Eriksen 1993:7). Genom dessa
arbeten får vi en relativt god kunskap om samiska offerplatser i Varanger, dels
utifrån fyndmaterialet eller lämningarnas morfologi som gör att de tolkas som
heliga platser och dels genom att de var bevarade i muntlig tradition under
1700-talet då Isak Olsen och andra missionärer var verksama i Varanger. Det
ﬁnns naturligtvis en rad källkritiska aspekter kring dessa uppgifter. Bl.a. vet
man att Isak Olsen blev illa omtyckt av samerna efter att han hade avslöjat var
deras heliga platser fanns, vilket naturligtvis begränsade tillgången på ytterligare uppgifter. Det kan också tänkas att han ﬁck information om offerplatser
som inte existerade, för att skydda de verkliga offerplatserna. Vorren och
Eriksen nämner sex olika typer av heliga platser (1993:29); heliga fjäll, bergformationer, stenar, grottor, fjällsprickor och ringformade offerplatser.
Nämnas skall också Ernst Mankers stora arbete Lapparnas heliga ställen
(1957), som det dock ﬁnns många källkritiska aspekter att ta hänsyn till. Flera
av de offerplatser som uppges i boken har Manker aldrig själv besökt utan
bygger på uppgifter från olika informanter. Man vet genom senare berättelser
att man lurade Ernst Manker genom att ge honom uppgifter om offerplatser
som aldrig existerat, vilket innebär att man måste vara försiktig med uppgifterna i hans bok. De ﬂesta av de offerplatser, med undantag av de metallförande ingår inte i min studie.
I de nordligaste delarna av Norge ﬁnns det en typ av offerplatser som
skiljer sig från det övriga materialet, nämligen de ringformade offerplatserna.
De ﬁnns i huvudsak i Varanger, och är idag inte kända utanför norra Norge
(Vorren og Eriksen 1993:29).
I Varanger, där ﬂest ringformade offerplatser är undersökta ﬁnns det
mellan 15 och 20 kända offerplatser av den här typen. De består ofta av en
upptill 120 cm hög kallmurad stenring med ett inre ”rumsmått” på upp till 4
– 7 m i diameter (Hansen & Olsen 2004:224). Ofta ﬁnns det ett murat altare
eller ett röse inne i det rum som stenringen bildar, möjligen för placering av
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Fig. 26. Ringformad offerplats på Mortensnes i Varanger. Offerplatsen är placerad tillsammans med ytterligare en strax ovanför det stora urgravfältet på Mortensnes.
Foto: Författaren

en sejte (Vorren och Eriksen 1993).
De ringformade offerplatserna verkar inte ha använts under sen historisk tid då de inte är kända i det skriftliga källmaterialet eller den muntliga
traditionen. Isaac Olsen nämner endast en av dessa ringformade offerplatser i sin översikt över offerplatser från 1700-talet, men det ﬁnns dock inga
uppgifter om att den skulle ha varit i användning fram till 1700-talet. Friis
nämner dessa offerplatser i sin etnograﬁska berättelse från norra Norge 1871,
men inte heller han har uppgifter om att dessa har varit i användning under
historisk tid. Däremot kan man se att han observerar dessa offerplatser och
att det även fanns trä kvar vid de murade ringarna. Friis föreslår att det i
mitten av ringarna, ibland på uppmurade ”altare”, har stått en sejte som har
varit omgärdad av en mur med ett fundament i sten och en vägg av trä (Friis
1871:X).
Vorren och Eriksen (1993:201) påpekar helt riktigt att Isaac Olsen inte
verkar ha känt till de ringformade offerplatserna (med undantag av den ena),
annars skulle de ha varit omnämnda i hans förteckning och att man därför
kan anta att de inte har varit i användning så sent som på 1700-talet. En
tolkning som även stöds av Lars Ivar Hansen och Bjørnar Olsen (2004:223).
Endast en av dessa ringformade offerplatser, en som ligger på Angsnes i
Varanger, några hundra meter från den av Odner undersökta boplatsen 127

Geahčeváinjárga där dateringen blev 1425 – 1615 e. kr. Bjørnar Olsen har
diskuterat dessa offerplatser i en artikel om labyrinter från 2002, där han
föreslår att dessa kan knytas till senare del av medeltid (efter 1300), något som
stöds av en datering av ovannämnda datering.
På den svenska sidan av Sápmi känner vi inte till monumentala lämningar av den karaktären som de ringformade offerplatserna i norra Norge, med
undantag av Altarringen i Särna sn samt den så kallade Jungfrugraven vid
Bjuröklubb i Lövånger sn. Problemet med Altarringen är att den rekonstruerades på 1930-talet (Manker 1957), vilket gör den svår att använda i diskussionen.
I inlandet ﬁnns en typ av offerplatser där man på marken har placerat
stenar i en ring. Dessa stencirklar är låga stenramar och består oftast av en
stensträng bestående av en rad med stenar t.ex. Altarberget i Lycksele sn
(Huggert 2000). Låga stensträngar ﬁnns även i andra former än cirkelformade t.ex. i Vierrolako i Luokta-Mavas sameby (Mankers kultplats nr 296). Vid
den sydöstra delen av platån ligger en liten tjärn som under mitten av 1900talet skall ha varit känd som offertjärnen och vid den västra delen av tjärnen
låg två rösen som kallades offerrösen. De bestod av uppstaplade stenar på ett
större stenblock. Det ena röset omgavs av en triangulär stenram där spetsen
pekade mot en gravhögsliknande stensättning några kilometer bort (Manker
1957:206f).
De kan påminna om de stensättningar som ﬁnns på Krankmårtenhögen i Härjedalen, som kan dateras till 200/300 f. Kr. (Ambrosiani, et al. 1984).
Offerplatserna utan metallföremål är svåra att diskutera i denna avhandling
av ﬂera skäl; dels på grund av att de ﬁnns i relativt stort antal och dels för att
det ﬁnns alltför få dateringar från dessa. Om man ser till de undersökningar,
de dateringar och de muntliga uppgifter vi har ifrån Sverige, så verkar det
som att det att offra ben och horn åtminstone går tillbaka till medeltid. IngaMaria Mulks dateringar från Rautasjaur visar att när nedläggandet av metaller
har upphört vid mitten av 1300-talet så ﬁnns det en kontinuitet i offrandet,
men nu troligen i djuroffer, åtminstone fram till mitten av 1600-talet (Mulk
2005:336). Denna typ av offer pågår fortfarande i Sápmi under 1600- och
1700-talet, något både 14C dateringar (Mulk 2005:336) och uppgifter i skriftliga källor antyder (t.ex. Rheen [1671] 1983:35 - 43). Inga-Maria Mulks undersökningar visar att man offrade ren, men även får och get och att benen var
märgkluvna (Mulk 2005:335).
Labyrinterna längs Finnmarkskusten, Kolahalvön och vid Vita havet
har så gott som alla framkommit i kontext med samiska gravar, av urgravtyp
(Olsen 2002; Hansen & Olsen 2004:226). Labyrinter ﬁnns som nämnt tidigare
också på andra håll i Skandinavien, bl.a. längs hela ostkusten och västkusten
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i Sverige men där har det gjorts för få studier för att man skall kunna säga
något om deras kontext och det är osannolikt att de har haft samma betydelse
överallt. Labyrinterna i Finnmark, på Kola och vid Vita havet (framförallt på
Solovjetskij-öarna) anses härröra från medeltid (1200-1500/1600 e. kr) och
anses vara samtida med de ringformade offerplatserna (Olsen 2002; Hansen
& Olsen 2004:221ff). Olsen menar att det sker ett intensiﬁerat användande
av dessa under den stressperiod som uppstår vid etableringen av kyrkor och
kloster i de nordliga områdena (Olsen 2002). Klostret på Solovjetskij tas i
användning på 1420-talet, och har troligen anlagts på en rituellt viktigt plats
för lokala grupper med bland annat ett hundratal gravar (Hansen & Olsen
2004:226). Den nära kopplingen mellan labyrinter och gravar som har belagts
i dessa områdena kan tyda på att de ingår i en förkristen gravritual, och att det
sker en intensiﬁering av användandet av dessa under medeltid beror troligen
på att de traditionella, kulturella och religiösa värdena var hotade (Hansen &
Olsen 2004:226).
I det här sammanhanget skall en speciell lämning nämnas, nämligen
Ceavccageadgi (eller den så kallade transtenen eller Graksestenen på norska)
på Mortensnes. Historiska källor berättar att denna sten smordes med ﬁskleverolja (tran) och namnet på stenen kommer av grakse som är en restprodukt
vid utvinningen av tran (Schanche i Varanger museums guide över Mortensnes). Den består av en stor rest sten omgiven av koncentriska cirklar. Den
undersöktes under slutet av 1800-talet av amatörarkeologen Nordvi, för att
efter undersökningen rekonstrueras av densamme. Det är möjligt att det har
skett en miss vid rekonstruktionen, och att de koncentriska cirklarna egentligen skall vara en labyrint (Schanche i Varanger museums guide över Mortensnes; Olsen pers meddelande). Vid undersökningen framkom ﬂera depositioner av ben mellan den 3:de och den 5:te stenringen bestående av ben från
ﬁsk och däggdjur. Intressant är också att ben av ﬁsk och bäver låg mot väst,
säl och andra däggdjur mot söder och ben från fågel och renhorn mot öst.
Transtenen ligger endast några hundra meter från det kända Mortensnesgravfältet, dock placerad i närheten av boplatserna.
I det tidigare nämnda Grundskatan samt i Bjuröklubb i Lövånger sn
ﬁnns det labyrinter samt en lämning som i folkmun kallas jungfrugraven.
Den s.k. jungfrugraven består av en stor ringformad anläggning som i form
kan påminna lite om de ringformade offerplatserna i Nordnorge. I övrigt
ﬁnns det små cirkulära stenmurar i kustområdet (Broadbent 2006). Dessa
har undersökts 2004, men de ingår inte i mitt material då undersökningsrapporter och publicerat material kom för sent för att de skulle inkluderas i min
avhandling.
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6. Diskussion
I detta kapitel integrerar jag de arkeologiska lämningarna med varandra samt
med det samiska och de omgivande samhällena, för att diskutera sociala, kulturella och etniska markörer och strukturer i samiska samhällen under forntiden.
Jag vill visa att religion, ritualer och samhälle är intimt knutna till varandra och
att man kan uppnå fruktbara resultat genom att lyfta blicken från en mikrotill en makronivå. Studierna på makronivå skall också ses som ett ifrågasättande av den enhetliga bild vi vanligen har av samisk förkristen religion och
ritualer, där jag också vill påvisa de arkeologiska studiernas möjligheter för att
bättre förstå och tolka samisk religion i ett långtidsperspektiv.

6. 1. Kjelmøykeramiken förlorar sin betydelse, 300f. kr – 300
e. Kr.
Asbestkeramikens funktionella användning har diskuterats av ﬂera forskare,
från att vara allt från kärl för matlagning till kärl för smältning av järn. Den
diskussionen är intressant i sig, men ligger utanför ramen för denna avhandling. I det arkeologiska materialet kan man se att samtidigt som Kjelmøykeramiken försvinner ur användning börjar det uppträda en rad lämningar i det
arkeologiska materialet av till synes både sakral och profan karaktär, som idag
är starkt förknippade med samisk kultur. Dessa händelser och förändringar i
den materiella kulturen är starkt förknippade med varandra och för att förstå
dem måste de diskuteras i samma kulturella kontext.
Redan vid ingången till det sista årtusendet före Kristus knöt befolkningen längs kusten av Nordland och Troms, samt längs den Mellannorrländska kusten, kontakter söderut med de sydskandinaviska samhällena genom
både en ekonomisk anpassning, användande av sydskandinaviska föremålsformer och en därifrån inﬂuerad materiell kultur. En föremålsform som har
ansetts viktig för de etniska processerna och den framväxande identiteten
längs kusten, på samma sätt som Kjelmøykeramiken för samisk identitet, är
den s.k. Risvikkeramiken som har hittats längs den nordnorska kusten upp till
Troms. Keramiken har fungerat både som en intern och en extern identitetsmarkör som även öppnade upp kontakter med de syskandinaviska samhällena (Hansen & Olsen 2004:38ff, 57f).
Vid mitten av tusentalet före Kristus försvinner Risvikkeramiken och
istället ser man en etablerad gårdsbebyggelse och en i övrigt från söder inﬂuerad materiell kultur i området (ibid.). Längs den mellannorrländska kusten
fanns inte Risvikkeramiken överhuvudtaget, men däremot fanns det en materiell kultur som på samma sätt som i Nordland och Troms under bronsålder
var inﬂuerad från Sydskandinavien. Dels föremålsformer som de nordiska
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bronserna (som är ganska få i Sverige) och dels i lämningar som rösen, som
båda visar kopplingar söderut (Baudou 1968, 1992; Bakka 1976; Forsberg
1999; Hansen & Olsen 2004). Det ﬁnns också (om än små) indikationer att
man har haft enstaka inslag av odling och fädrift i området relativt tidigt,
möjligen redan under århundradena före Kristi födelse, något som till en
början troligen hade en mer symbolisk betydelse än en ekonomisk (Hansen &
Olsen 2004). Men fram mot Kristi födelse verkar de agrara inslagen ha blivit
allt viktigare i kustgruppernas ekonomi och kultur och det är mycket som
tyder på att man under århundradena före Kristi födelse har en fullt utvecklad socioekonomisk identitet, som var olika jakt- och fångstgrupperna i de
nordliga områdena. I Nordnorge hade därmed Risvikkeramiken spelat ut sin
roll och symboliseringen av identitet fanns nu istället i likheterna i ekonomi,
byggnadskick, språk och trosföreställningar och man behövde inte längre en
yttre symbolisering genom föremål som keramik (Jørgensen og Olsen 1988;
Olsen 1994; Hansen & Olsen 2004).
Samtidigt med att Risvikkeramiken började uppträda längs kusterna
började Kjelmøykeramiken att uppträda i de inre och nordligaste delarna
av Norra Fennoskandien. De två keramikstilarna kompletterade varandra
geograﬁskt, och bådas viktigaste funktion (förutom den rent praktiska) låg i
dess sociala och symboliska roll som identitetsmarkörer (Jørgensen og Olsen
1988; Olsen 1994; Hansen & Olsen 2004). Kjelmøykeramiken försvinner ur
användning under det andra århundradet efter Kristi födelse, men mycket
tyder på att dess sociala, religiösa och rituella funktion ändras redan i början
av förromersk järnålder.
Under den Kjelmøykeramiska fasen (som det sista årtusendet före
Kristus brukar kallas i Norge) blev situationen den för jakt- och fångstbefolkningen i norra Fennoskandien att man nu hade en jordbruksekonomi
etablerad i närområdet, en grupp med ett helt annorlunda levnadssätt, kultur
och materiella uttryck än den egna. Ungefär samtidigt som gårdsbebyggelse
började uppträda längs kusterna, minskade också de östliga importföremålen
till fördel för de västliga i det arkeologiska materialet i de inre och nordliga delarna av Nordkalotten. Genom att de östliga föremålen försvinner
ligger det nära till hands att tolka det som att kontakterna österut upphör
eller åtminstone minskar kraftigt i omfattning. Genom den ökade importen
av västliga föremål i norra Fennoskandien kan man se att kontakterna med
de nu etablerade norröna grupperna istället ökar, något som troligen är en
följd av en ökad efterfrågan på jakt- och fångstprodukter från kustsamhällena
(Ramqvist 2001; Hansen & Olsen 2004).
Nu tar sig också jakt- och fångstidentiteten nya uttryck. Fram till
ungefär 500 f.Kr. hade fångstbefolkningens identitet varit deﬁnierad utifrån
132

de östliga kontakterna, kontakter som sköttes genom både direkta och indirekta kontakter med de jordbrukande samhällena i centrala Ryssland. Inom
nätverket kände man släktskap och samhörighet med de andra grupperna,
en identitet med en kulturell, social och ideologisk samhörighet som tagit sig
både materiella och immateriella uttryck. Den immateriella, men även delar av
den materiella kulturen som t.ex. kläder, är för oss idag inte tillgänglig. Studier
av koltens betydelse i det samiska samhället under historisk tid och idag skulle
kunna öka förståelsen för att den även måste ha spelat en stor symbolisk
och social roll under forntiden. Idag kan man utifrån kolten, mönster, bröstkläde, mössa, skoband etc., identiﬁera varifrån bäraren kommer. För grupperna inom lokalsamhället kan man också utifrån klädesdräkten identiﬁera
familjetillhörighet och bärarens sociala status (gift, ogift) (http://www.samer.
se/servlet/GetDoc?meta_id=1207 och http://www.saami.info/kolten/
draktomraden.asp)
Inom sitt utbredningsområde uppvisar Kjelmøykeramiken stora likheter i form och ornering, dock med små stilistiska variationer i framförallt
orneringen (Jørgensen og Olsen 1988:13; Hulthén 1991:40ff; Johansson
1999:34f). Hulthén påpekar att tillverkningen av keramiken är mycket lika
inom hela området (Hulthén 1991:50ff; Johansson 1999:35) och tillsammans
med likheter i övrigt arkeologiskt material står det klart att det inom området
har funnits nära kontakter människor emellan.
Utifrån studier av keramik från boplatser i norra Norrland kunde
Birgitta Hulthén identiﬁera tre stilzoner inom vilka det förekom små stilistiska variationer (Hulthén 1991). Boplatserna inom varje zon härrör troligen
från ﬂera olika användningsperioder och därmed har endast ett par boplatser
använts samtidigt (Bergman 1995:193). Mängden keramik inom varje område
är relativt begränsat och ﬂera kärl har lagats (se även Fossum och Jakobsson 2002). Betraktar man dessutom tidsaspekten, att keramiken har använts
under lång tid, så inser man att antalet kärl på en boplats eller inom en grupp
inte har varit så stort, att keramiken troligen var högt värdesatt och cirkulerat
i generationer (Johansson 1999:43).
Johansson föreslår att varje stilområde motsvarar det område inom
vilket ett band har rört sig mellan olika säsongsboplatser i skog och förfjäll,
och att de stilistiska skillnaderna möjligen kan ses som spår efter äktenskapsallianser och kontakter. Samtidigt påpekar hon att gåvoutbyte var en viktig
ingrediens i ceremonier och ritualer, och i det arkeologiska materialet är det
svårt att skilja mellan en cirkulation av människor och ett gåvoutbyte (Johansson 1999:42f). Genom gåvor bekräftades samhörigheten och reciprociteten
mellan medlemmarna av nätverket och precis som Johansson (ibid:44) tror jag
att asbestkeramikens symbolspråk effektivt har fungerat som en kommunika133

tion mellan medlemmarna (genom att den berättat tillhörighet etc.). Johansson föreslår att den odekorerade keramiken skall ses som en ”massproducerad” keramik som fritt ﬂödar inom kulturkomplexet, medan det är den dekorerade keramiken som genom sina stilistiska skillnader och likheter innehöll
ett symbolspråk och en materiell kommunikation (ibid:44). Keramiken har
alltså spelat en viktig roll i ritualer (ibid:43) som till en början har ägt rum
på boplatserna. I religioner som saknar liturgi måste samhällets traditioner,
kunskaper och värderingar föras vidare på andra sätt och i samhällen utan
skriftspråk sker det ofta genom berättelser och rituellt utövande. I samhällen med praxisreligioner uttrycks och ageras ofta religionens tankemässiga
innehåll ut genom ritualer. Ritualer används som ett sätt att bekräfta, förklara
och föra trosföreställningar vidare till kommande generationer (Bell 1992:47),
samtidigt som ritualerna kan fungera som ett sätt att upprätthålla och stärka
banden mellan medlemmar i gruppen (Giddens 1993:369f; Olsen in prep.), i
det här fallet grupperna inom det Kjelmøykeramiska området.
Kopplingen till det förﬂutna, till förfäderna och till ursprunget är
viktig och genom ritualer upprätthålls och förs dessa kopplingar vidare. Ofta
används materiell kultur som ett sätt att manifestera ritualerna och den kan
fungera som ett minne för hur ritualerna och trosföreställningarna fungerar. Varje kultur har ett nätverk av symboliska referenser till materiell kultur,
där nätverket är länken mellan det materiella i sig, mellan det materiella och
människorna samt även dess koppling till arenan för utövandet. Referenserna
och symbolerna i det materiella ligger i det förﬂutna, bl.a. tradition och religiös kunskap, och genom att det tas i användning görs det förﬂutna nutida
och konkret kännbart. Om vi som exempel tar korset inom kristendomen.
Det symboliserar Jesu korsfästelse och död och har blivit en symbol för tron,
men det skulle utan traditioner och referenser till det förﬂutna vara utan betydelse.
Tiden är inte ögonblicklig och irreversibel, för genom att bryta upp och
överskrida den periodiska indelningen mellan nutid och dåtid konstitueras en
länk till det som inte längre är närvarande och skapar därmed något som har
en fundamental betydelse som socialt minne. Föremål möjliggör och skapar
en länk mellan historiska horisonter (Olsen in prep.).
Asbestkeramiken bör naturligtvis ha haft även en funktionell användning, men i rituella kontexter har den fungerat som ett socialt minne och
som en manifestation av ritualens budskap. Detta budskap fanns inbakat i
keramiken och fungerade ständigt som en påminnelse om gruppens rötter,
traditioner, samhörighet och religiösa föreställningar.
Under keramikens slutfas försvinner den mer eller mindre från boplatserna, för att de fem sista århundradena i det närmaste uteslutande förekomma
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i rituella kontexter i urgravar och som offer för att kring 200-300 e. Kr. helt
försvinna (K. Schanche. 1994; A. Schanche 2000; Hansen & Olsen 2004).

6. 2. Ökad ritualisering och religiös specialisering, tiden
kring Kristi födelse
Nya rituella arenor etableras
Innan urgravskicket uppstod fanns en etablerad gemensam identitet i norra
Fennoskandien som byggde på kontakterna österut, och dessa bekräftades
genom rituell verksamhet som troligen ägde rum på boplatser i samband
med att olika grupper samlades, till exempel för att knyta allianser genom
äktenskap eller dylikt. Under dessa sammankomster och de ritualer som då
utfördes blev gåvoutbytet viktigt, som en påminnelse om de reciproka band
som fanns mellan grupperna.
När gravplatserna ﬂyttades från boplatserna och anlades på egna topograﬁskt avgränsade platser, sker det en klar separation mellan boplatsen och
den rituella arenan. Samtidigt ser vi att boplatsens och boendekonstruktionens karaktär ändras och de nya bostäderna påminner starkt om de historiskt
kända mytologiskt laddade kåtorna. Den ökade ritualiseringen orsakade troligen också en ökad specialisering, där den religiösa kunskapen blir exklusiv
och knutna till ett färre antal personer än tidigare. Ritualerna var ett led i att
förklara och främja de ekonomiska och sociala förändringarna, samtidigt som
de legitimerade en ny form av ledarskap. Även om ritualerna ﬂyttades från
boplatserna så kom bostaden och boplatsen i sig att fungera som en konkret
miljö som socialiserade människor (framförallt de nya generationerna) in i
trosföreställningar, kosmologi och roll i världen och universum.
Att gravarna till en början kom att fungera som en av eller kanske den
viktigaste av de rituella arenorna, kan hänga samman med att man i större grad
än tidigare lade vikt på en kommunikation med de dödas värld – ett centralt
drag både i samiska och sibiriska trosföreställningar. Släktskapsrelationerna
förändras, vilket påverkade eller påverkades av de ändrade sociala och territoriella förändringarna i området, vilket på ett religiöst plan medförde att amn
lade starkare vikt på en rituell utväxling med döda släktingar som en grupp.
De döda tillägnades en egen gravplats i en terräng som är klart skild från
boplatsen och som fungerade som den liminala fasens fysiska motsvarighet
till en egen zon. Etableringen av offerplatser och ädelmetalldepåer i samma
områden ser Schanche bekräfta avgränsningens betydelse. Genom urgravskickets etablering trädde ett kollektivt och relativt autonomt dödsrike fram
och nu separerades de levande och de döda. Tidigare var kommunikationen
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med de döda direkt och daglig, men nu blev den istället en religiös specialitet
(Schanche 2000:316f).
Jag tror Schanche har rätt i att den rituella utväxlingen med de döda
blev viktigare under den Kjelmøykeramiska fasen, med den skillnaden att
jag anser att det sker något senare. Genom nya kontakter med samhällena
i väster övergav man de gamla traditionella kontakterna som hade spelat en
viktig roll för uppkommande samiska identiteter. Istället knöt man kontakter med samhällen som hade helt andra kulturella, sociala och ekonomiska
förhållanden än de själva. De rådande förhållandena stördes, och det skedde
en förskjutning av maktbalansen i de nordliga Fennoskandiska samhällena.
Makt fungerar inte enbart från toppen och ned, utan även motsatt väg. På
alla nivåer är det krafter som jobbar åt olika håll och det ﬁnns alltid någon
form av motsättning och genom strategier korreleras relationer av makt som
ger nya effekter (Bell 1992:200). Ritualisering fungerar ofta som en strategi
för att skapa maktrelationer (ibid:197), genom vilka man tillskansar sig fördelar. Genom att man kontrollerade kommunikationen med de döda/förfäderna ﬁck man också en särskild maktposition (Helms 1998; Larsson 2002).
Samtidigt gick det inte att bortse från de rådande religiösa och traditionella
strukturer som fanns och som för att legitimera de nya förhållandena sökte
”välsignelse” från gudarna och förfäderna. Genom gravritualerna upprättades en direkt kontakt med dödsriket och effekten av ritualen eller kanske
snarare ritualens effektivitet legitimerade de nya förhållandena. Nedläggandet
av asbestkeramik var en gåva till förfäderna; en gåva där gruppens traditioner
och minne bekräftade länken till dem.
Så småningom kom gravplatsen i sig själv att fungera som ett socialt
och rituellt minne, som en materialisering av traditionen. På detta sätt blev
ritualen ett nytt uttryck för en tradition, och kom snart att framstå som något
som funnits sedan urminnes tider. Man överförde det materiella minnet från
keramiken till graven och gravritualen, som nu kom att fungera som ett minne
av det förﬂutna.
I perioder där samhällen upplever inre och yttre hot sker det ofta en
ökad ritualisering, eller en förändring av existerande ritualer. Det är inte bara
den rådande maktbalansen som hotas, utan även den personliga och kollektiva kulturella och etniska identiteten. Förändringen skall inte ses som en
extern pålaga, då rituell förändring alltid sker inifrån även om orsakerna är
externa (Bell 1997). I tider med stora sociala och kulturella förändringar är
det vanligt att samhällen eller grupper inte förlorar sin etniska identitet, utan
istället förstärks och förnyas den (Eriksen 1998:88f).
Föremål som asbestkeramik hade spelat ut både sin sociala och ekonomiska roll, men hade fortfarande ett budskap om traditioner, kontakter med
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förfäderna och en identitet. Keramiken som tidigare hade haft en roll både
i ritualer och det dagliga livet, förlorade nu den sistnämnda betydelsen och i
takt med att ritualerna förﬂyttas från boplatserna försvinner även keramiken
därifrån. Det är föremålets förmåga att materialisera det osynliga, att representera det orepresenterbara (Godelier 1999:109), som skapar dess betydelse
i sammanhanget. Samtidigt övertog boplatsen också en del av det materiella
minne som fanns inbakat i keramiken, påminnelsen om relation till förfäder och omvärld. Genom bostaden framstår det materiella och det religiösa/
kosmologiska universum som en enhet som hela tiden sammanfaller (Yates
1989; Hansen & Olsen 2004).

Samiskt gravskick – ett skelettgravskick?
En av de viktigaste föreställningarna kring samiskt gravskick är att det under
alla tider har varit ett skelettgravskick och det antagandet har använts som
ett av huvudargumenten för att insjögravskicket inte har varit samiskt då det
främst består av brandgravar. Därmed så utesluter man att även samiskt gravskick kan ha sett olika ut över tid och rum och att det inte har förändrats
åtminstone i det avseendet under 2000 år.
De äldsta skelettgravarna vi känner till från övre Norrland är från 700och 800-talet (Serning 1960:18; Manker 1961:99f). Kring ﬂera av gravarna
som omnämns i Serning (1960) och Manker (1961) är fyndomständigheterna
något oklara och i några fall är det osäkert om det rör sig om en eller två
gravar. Den av gravarna som dateras till 700-talet, nämligen den i Gargnäs
i Sorsele sn, tycks vara en skelettgrav anlagd i en naturlig kulle men har för
övrigt vaga fynduppgifter (Serning 1960:18; Manker 1961:107).
Vid sjön Gaisaren i Vardofjäll, Vilhelmina sn i Västerbotten ﬁnns
uppgifter om två gravar, men det är osäkert huruvida det rör sig om två fyndförekomster, eller om det rör sig om fynd vid två tillfällen på samma ställe.
Serning (1960:18, 154) behandlar fyndet som två gravar, medan Manker
(1961:99f) behandlar det som en grav. I min studie spelar det mindre roll, det
intressanta är att fynden härrör från vendel/vikingatid och att de framkom i
samband med fynd av skelettrester (Serning 1960:154; Manker 1961:99f).
En på senare år undersökt skelettgrav, men klara fyndomständigheter,
och som knyts till samisk kultur är urgraven i Aravuobma, Gällivare sn vid
Torneträsk i Norrbotten. Graven som är en kvinnograv dateras till 1030-1215
e. Kr. I övrigt är de ﬂesta skelettgravar i Norrland daterade till medeltid och
historisk tid (Manker 1961; Schanche 2000).
Det här är samma tendens som vi ser med insjögravskicket, även där
uppträder de första skelettgravarna under vikingatid. Så trots för att man
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Fig. 27. På ön i Uddjaur med den undersökta brandgraven. Graven var belägen på udden
som syns i bild.
Foto: Författaren

har känt till brandgravar från övre Norrlands inland åtminstone sedan 1950talet (Manker 1961), har dessa inte diskuterats som samiska. Gravskick i övre
Norrland under järnålder har diskuterats i liten utsträckning (se t.ex. Baudou
1992), möjligen för att man har ansett att man inte känner till det (Stedingk
& Baudou 2006:192).
Troligen är vi det samiska gravskicket från järnålder i norra Norrland
på spåren. Detta skulle innebära mycket även för debatten kring insjögravarnas kulturella kontext. Man har tidigare avvisat insjögravarna som samiska
lämningar just för. att många av dem är brandgravar och att man inte känt till
ett brandgravskick i samisk kontext. Stensättningarna, samt även ﬂatmarksgraven från Njallejaur, tyder på att man faktiskt har haft ett brandgravskick
även i ett centralsamiskt område. För detta område har diskussionen huruvida invånarna under järnålder var samiska eller inte varit betydligt mindre
problematisk och det är få forskare i dag som inte anser att norra Norrland
har varit samiskt under tiden efter Kristi födelse (Zachrisson 1976; Baudou
1992; Hedman 2003; Mulk 1994; Hansen & Olsen 2004).
Fyndet från Njallejaure visar ju också på koppling mellan en boplats
och en gravläggning. Även om det är den enda säkra kopplingen vi har mellan
en brandgrav och ett samtida samiskt viste, så visar fyndet att man verkligen
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kan och måste
åste diskutera brandgravar i en samisk kontext (Hedman 2003:88åste
95). Föremålen från både boplatsen och graven är på intet sätt unika i samiska
kontexter, även om ovala spännbucklor oftast är förknippade med en norrön
kontext. Det ﬁnns dock fragment av spännbucklor även på den metallförande
offerplatsen i Vindelgransele (Serning 1956:21).
Framförallt brandgravarna i över Norrlands inland (morfologi, placering på uddar, näs och öar i sjöarna, samt kopplingen till äldre boplatser)
(Liedgren & Johansson 2005) påminner mycket om insjögravarna, samtidigt
som de nordligaste gravarna många gånger inte ligger i gravfält.
Det behövs betydligt ﬂer studier av brandgravarna både i inlandet och
vid kusten för att kunna belysa denna problematik vilket inte kommer att
göras inom ramen för denna avhandling. Det jag dock vill visa är att det inte
går att avfärda insjögravskicket som icke-samiskt med argumentet att brandgravskick inte är känt inom de centrala delarna av det samiska området.

Insjögravar – en fråga om identitet
Det problematiska med insjögravarnas ursprung och ”etniska etikett”
är synen på samisk kultur, historia och forntid, där samisk kultur indirekt
behandlas som statisk. Argumenten mot att dessa gravar är samiska bygger
i stor utsträckning på att insjögravarna står för ett gravskick (samt även en
ekonomi) som inte är känd i det samiska samhället och tolkningen blir att
det samiska gravskicket inte kan ha förändrats över tid eller sett olika ut i
olika delar av Sápmi (Baudou 1994, 1987; Stedingk and Baudou 2006; Dalin
1995). Vidare tar man norröna föremål och inﬂuenser som ett argument för
att gravarna är norröna, men betraktar de samiska inslagen som ett resultat
av kontakter mellan grupperna. Inte för ett ögonblick reﬂekterar man över
att det norröna gravskicket förändras från ett brandgravskick till ett skelettgravskick under järnålder eller diskuterar varför det är möjligt att det norröna
samhället förändras men inte det samiska (jmf. diskussion i Zachrisson 1997;
Price 2001:236). I det norröna samhället ser man en ökad specialisering,
medan man i det samiska samhället omedvetet tycks bevara en romantisk
bild av den ”lyckliga vilden” där samhället baseras på egalitära principer och
därigenom undgick förändring.
Det samiska samhället är idag starkt förknippat med renen, både som
jaktbyte och renskötsel, och allt annat är i det närmaste en ”bisak” i diskussionen, åtminstone i Sverige. Från norska kusten känner man till de kustsamiska samhällena, som egentligen aldrig har haft renen som huvudnäring
utan istället främst har livnärt sig på maritima resurser och där man redan
under medeltid har ett småjordbruk med viss odling och fädrift (Zachrisson
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1997; Grydeland 1996, 2001; Hansen & Olsen 2004).
Vi känner inte till gravskicket från inlandet av Mellannorrland under
bronsålder i någon större utsträckning. Det är med med när insjögravarna
börjar uppträda under århundradena före Kristi födelse som ett gravskick blir
synligt för oss (Hemmendorff 1989). Det närmaste exemplet vi har av äldre
begravningar härrör från den mellanneolitiska boplatsen Bjästamon ute vid
kusten i Ångermanland, där de döda gravlades på boplatsen (Ramqvist pers
meddelande). Ett annat exempel är gravläggningarna vid Prästsjödiket, Umeå
sn i Västerbotten som undersöktes av Västerbottens museum vid slutet av
1990-talet (Andersson 2000; Lundberg 2005).
Det står dock helt klart att det under förromersk järnålder uppstår ett
nytt gravskick som inte funnits i Mellannorrland tidigare. Det verkar vid en
första anblick vara starkt inﬂuerat från Mälardalen, något som Stedingk och
Baudou ser som ett uttryck för en likartad ideologi. I båda områdena tyder
bland annat antalet gravar, samt köns- och åldersfördelningen inom gravfälten på att alla människor i samhället får en likartad gravläggning. I båda områdena deponerar man dessutom horn och ben av de djur som spelar störst roll
i försörjningen. I Härjedalen deponerade man framförallt älg, medan man till
exempel på ett gravfält i Odensala deponerade obrända ben av husdjur som
nöt, höst och gris (Baudou 2002:9; Stedingk & Baudou 2006:187).
Under romersk järnålder sker det en förändring både i gravarnas
morfologi och gravfältens storlek. Antalet gravar minskar samtidigt som vi
ser att de som nu gravläggs är vuxna individer, oftast män (Stedingk och
Baudou 2006). Stedingk och Baudou (ibid.) anser att gravskicket i inlandet
uppvisar likartade drag som ute vid kusten och därmed måste ingå i samma
kulturkomplex. Förenklat och kanske lite generaliserande kan man säga att
de anser att inlandet i Jämtland/Härjedalen samt även Ångermanland är en
form av ”lydprovins” till kustsamhällena i Medelpad respektive Ångermanland, där inlandets produkter var naven i systemen. Inlandsbefolkningen i
Jämtland och Härjedalen var delar av ett ekonomiskt system där de stod för
produktionen och transporten av järn, medan kontrollen av systemet låg hos
makteliten/hövdingarna vid kusten av Medelpad. Längre norrut i Ångermanland byggde det ekonomiska systemet på päls och skinn (Ramqvist 1987,
2001; Stedingk & Baudou 2006). För att kunna ingå i detta/dessa ekonomiska
system krävdes, enligt Stedingk och Baudou, att grupperna i inlandet hade
samma ideologi och tillhörde samma kultur som den vid kusten.
Tvärtemot Stedingk och Baudou (2006) anser jag att det ﬁnns en
kontinuitet i gravskicket mellan förromersk och romersk järnålder, en kontinuitet som fortsätter ända in i vikingatid och tidig medeltid. Samtidigt sker
det förändringar, men de skall snarare ses som resultat av en intern regional
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förändring och anpassning till nya förhållanden, där man i kommunikativt
syfte markerar sina likheter och skillnader
Hittills har insjögravarna inte gått att koppla till samtida boplatser
(med undantag av Vivallen som härrör från vikingatid), däremot ligger ﬂera
av gravfälten på äldre boplatser. Två sådanna exempel är Krankmårtenhögen i Härjedalen och Vindförbergsudde i Dalarna (Ambrosiani et. al 1984; .
Sundström 1989). Även gravfält som inte har placerats på äldre boplatser är
ofta lokaliserade till likartade lägen, och det är inte svårt att tänka sig att det
är landskapets kognitiva betydelse som har styrt val av gravplatser. Platser
med traditionerna om förfädernas boplatser och deras lokalisering till sjöarna
(både där vi kan hitta boplatser och liknande lägen), styrde valet av platser
för gravläggning. Platsen blev en arena, ett heligt rum för gravritualen på
liknande sätt som med urgravskicket i norra Norge.
Området i Jämtland men framförallt i Härjedalen kom att ligga precis
i gränsområdet mellan norr och söder (samt jägare och bönder), och befolkningen i inlandet ﬁck andra etniska och kulturella grupper runt sig. Redan
under bronsålder gick det en en gräns mot det asbestkeramiska området i just
Jämtland och Härjedalen, där man hittar asbestkeramik och östliga bronser i
Jämtland men inte i Härjedalen (Hemmendorf 1989). I mötet mellan dessa
kulturer blir uttrycken för identitet viktiga och det är det som vi ser uttryck
för i gravarna, precis som Stedingk och Baudou (2006) är inne på, även om
jag anser att gravarna anläggs både för att uttrycka den egna identiteten och
likheter med Mälardalen. Den ökade efterfrågan efter skinn och päls gjorde
det fördelaktigt att fortsätta med jakt och fångst, något även samhällena längre
norrut gjorde, vilket kan ha medfört en skärpt konkurrens om både resurserna och nätverken. Behovet av att markera sin identitet och sina rättigheter till
landet, resurserna och nätverken kom till uttryck i etablerandet av gravfält.
Inlandsbefolkningen adopterar ett symbolspråk. Det att gravlägga sina
döda på förfädernas marker blir ett sätt att manifestera sin rätt till landområdena och därmed de resurser som fanns, samtidigt som det internt sade något
om identiteten.
En invändning mot detta skulle vara att inte alla gravfält ligger på äldre
boplatser, något som är helt korrekt. Frågan om likheterna mellan lokalernas placering är en tillfällighet, eller om det helt enkelt rör sig om val av
platser utifrån traditioner. Traditioner om var förfäderna höll till, traditioner
om heliga platser och därmed platser där man bäst visar sin närvaro. Offrandet av horn från älg och ren på gravarna kanske skall, precis som Stedingk
och Baudou (ibid.) hävdar, ses som att man offrar det som är viktigast för
ekonomin – älg, ren och till viss del annat vilt. På det sättet kom de kulturella
uttrycken att bli en blandning mellan jakt- och fångstkulturen, som är den
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ekonomiska basen (där man har sina rötter) och inﬂuenserna från Mälardalen
och Sydskandinavien.
På samma sätt som gravfältens koppling till förfädernas land och
platser var viktiga, anser jag att separationen mellan gravfälten och de samtida
boplatserna var viktig. Den är en del av den ökade ritualisering som äger rum
i norra Fennoskandien, där ritualer i större grad ﬂyttas till egna arenor och
religiösa specialister blir viktigare. I det sydsamiska området känner vi inte till
gravskick och rituell verksamhet från föregående period på samma sätt som
man gör i norra Norge, men insjögravskicket är helt klart nytt och därmed
ett brott mot vad som varit tidigare. Det var stora förändringar som ägde
rum över hela norra Skandinavien och att anlägga väl synliga anläggningar på
förfädernas marker blev ett sätt att manifestera sin närvaro, sina rötter och
sin ”rätt till land och resurser”. Platserna var dessutom oftast anlagda i anslutning till vatten, vilket i sig har haft en kognitiv betydelse. Medan många rituella anläggningar i norra Norge anläggs i ”urar” (många gånger i anknytning
till vatten), är kopplingen till vatten vanligt på den svenska sidan av Sápmi
samtidigt som det ﬁnns anläggningar även i stenur, grottor etc. Att det var
horn av älg och ren som offrades på gravarna är ingen tillfällighet, för det var
de viktigaste resurserna i området och troligen också djur som hade en stor
betydelse i kopplingen till förfäderna.
Strax efter Kristi födelse förändras insjögravskicket i det sydsamiska
området, samtidigt som det fanns en kontinuitet som var viktig. Även under
tiden efter Kristi födelse låg gravfälten gärna på äldre boplatser eller i liknande geograﬁska lägen som tidigare och de var fortfarande klart separerade
från samtida boplatser. Det är först när man kommer fram till vikingatid som
man ser tydliga kopplingar mellan samtida boplatser och gravfält (Zachrisson
1997). Betydelsen av kopplingen till förfädernas land fanns alltså där, även
om det på grund av sociala och ekonomiska förändringar skedde förändringar i vem som gravlades och vad de ﬁck med sig i graven.
I tiden efter Kristi födelse hade man alltså ute vid den mellannorrländska kusten en fullt ut etablerad gårdsbebyggelse och en norrön bosättning
och man kan se att det så småningom utkristalliserade sig olika maktcentra
med hövdingar eller småkungar (Ramqvist 1987, 2001). Ramqvist anser att
drivkraften, eller basen till hövdingarnas makt låg i kontrollen över de råvaror
som kom från inlandet. Det behöver dock inte betyda att ”produktionen” i
inlandet nödvändigtvis skedde under tvång. Nätverken och utbytet av produkter kan mycket väl ha baserats på en ömsesidig relation, där alla grupperna
hade något att tjäna.
Jakten på vilt för pälsverk och skinn hade en viss bieffekt nämligen att
”restprodukten” är kött, som kan användas till mat och därmed var jakten
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basen i ekonomi både genom att den gav varor för handel och mat till den
egna gruppen. I det arkeologiska materialet kan vi se att omkring Kristi födelse
ökade järnet i betydelse. I framförallt Jämtland har det hittats en mängd järnframställningsplatser, i några fall i kombination med insjögravar (Magnusson
1989). Det järn som utvanns i inlandet fraktades ned till kusten där den vidare
distributionen skedde under hövdingar/småkungar i Medelpads kontroll
(t.ex. vid Högom eller Kvissle). Handeln med järnet var en oerhört viktig del
i både inlandets och kustens ekonomi och under romersk järnålder tog den
allt mer av inlandsbefolkningens tid. Det innebar att tiden som var över till
annat minskade, vilket sannolikt medför att även jaktens betydelse minskar.
Ett sätt att lösa matförsörjningen blev att hålla domesticerade djur,
något man till en början lärde genom de sociala kontakterna med kusten och
det är möjligt att får var en del av ”betalningen” man till en början ﬁck för
järnet. Det verkar alltså som att förändringen som sker i insjögravskicket i
tiden strax efter Kristi födelse hänger samman med järnproduktionen och
har påverkats av kontakterna med kusten, utan att det innebär en ”kolonisation” av inlandet.
På samma sätt som med urgravfälten i norra Norge kom insjögravfälten att representera separerata arenor för rituella aktiviteter. Man får en mer
specialiserad religiös utövning som leds av religiösa specialister och som inte
längre kan äga rum på boplatsen p.g.a. nya regler och tabun. Det här var en
utveckling som gick hand i hand med den föreslagna ekonomiska specialisering som ägde rum genom järnframställningens ökade betydelse, där arbetsinsatser krävdes dels för framställning samt även för transport och handel.
Samtidigt bedrev några grupper fädrift och viss jakt och ﬁske fanns kvar.
Detta innebar en stor ekonomisk förändring, från att enbart livnära sig på jakt
och ﬁske (och utan någon ekonomisk specialisering) till att ha ﬂera ekonomiska nischer inom samhället.
Denna förändring och ökade specialisering har initierats av vissa
grupper inom samhället, sannolikt ”järnspecialisterna”, som i egenskap av
sin specialkunskap skaffade sig fördelar och positioner i samhället. Genom
sina kontakter med kustsamhällena skaffade de sig både varor och kulturella
inﬂuenser. I det nya systemet uppstod det ett beroende av andra resurser än
tidigare och de som kunde skaffa dessa ﬁck därigenom en särskild status i
samhället.
Det segregerade gravskick som uppstår efter Kristi födelse var alltså ett
resultat av en social stratiﬁering inom inlandssamhället, där vissa personer
skaffade sig högre positioner och status och där man också som följd får
ytterligare rituell specialisering. Tidigare var den rituella kunskapen öppen för
alla, men nu blev den förebehållen några få personer. Genom sin kunskap
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och sin sociala position kunde man ”kontrollera” kontakterna med kusten,
samt även rättfärdiga den nya ekonomin och samhällets sociala stratiﬁering.
Samtidigt som man genom att lägga boplatserna på förfädernas boplatser,
platser med tradition eller snarare ”förfädernas land”, manifesterar man sina
rötter till förfäderna och får förfädernas välsignelse/tillåtelse. Just länken till
det förﬂutna och förfäderna förefaller oerhört viktigt i trosföreställningar
och därmed även i hur ritualer uttrycks. Samtidigt som ritualerna användes
– kommunikationen med de döda/förfäderna - för att legitimera samhällsförändringen och förskjuta makten i samhället (Helms 1998; Larsson 2002;
Kristiansen & Larsson 2005). Genom jaktens minskade betydelse blev offergåvorna/gravgåvorna kött av främst får (jmf Stedingk & Baudou 2006).
Även senare under järnålder kom området med insjögravar att ligga i
ett gränsområde mellan norrönt och samiskt och i de materiella lämningarna
kan vi se inﬂuenser från både norrönt och samiskt håll. Det fanns en kontinuitet i gravskicket mellan tiden före Kristi födelse och tiden efter, som främst
bestod i valet av förfädernas platser för gravläggning och separationen från
boplatserna (vilket vi inte har i det norröna samhället där gravfälten ligger
knutna till gården). Samtidigt tog man till sig nya element av det norröna
gravskicket, där ett av de viktigaste var att det var ett sätt att markera ägandet
av eller rätten till land. Ovan har jag nämnt argument för varför man väljer
förfädernas platser för gravläggning och även varit inne på behovet av egna
arenor för gravläggning/rituell aktivitet. Det ﬁnns ytterligare något som kan
vara värt att nämna angående det senare. I samisk tradition under historisk tid
möter man ofta på berättelser om hur de döda går igen. Det ﬁnns berättelser
om att personer som slog upp tältet på en vandringsväg inte kom att få nattro
på grund av alla som kom att vandra genom tältet. Det ﬁnns också berättelser
om hur man hade sett gengångare och vid närmare ”efterforskningar” visade
det sig att man befann sig på gravplatser eller nära gravar. Att rituella arenor
är exklusiva sfärer är något vi ser i samisk tradition även under historisk tid,
där till exempel offerplatser är omgärdade av en mängd tabun. Samtidigt som
det, kanske särskilt under medeltid, verkar uppträda en förskjutning av en del
ritualer till boplatserna igen, något jag skall återkomma till i kap 6.4

Björnen – anfader, förfader eller gudomlig varelse?
Björnriter och björnjakt är kända från etnograﬁskt och historiskt källmaterial från stora delar av det cirkumpolära området och det verkar som att de
ﬂesta samhällen har haft traditioner kring björnen som varelse och jakten på
denna. Ritualer kring jakt är naturligtvis inte enbart ett cirkumpolärt fenomen
utan känt från stora delar av världen, och det har även förekommit ceremo144

nier kring slakt av tamboskap. Det är dock särskilt jaktenpå vad man kan
kalla storvilt, som t.ex. elefanter bland Gabun-pygmeerna eller jakten på lejon
och leoparder i västra Sudan, som har varit omgärdad av en mängd myter,
traditioner och ritualer (Edsman 1994). Björnen har varit norra Eurasiens
storvilt, och det ﬁnns stora likheter i hur jakten och ceremonierna har sett ut
över stora delar av det cirkumpolära området. Det ﬁnns också de som anser
att björnjakten har sina rötter i paleolitikum med hänvisning till att man på
grottmålningar i Frankrike har hittat avbildningar av björn och björnjakt och
att man i södra Tyskland har hittat hällkistor med ﬂera björnkranier som
omsorgsfullt placerats i kistan (ibid:13ff, 19f).
Ett gemensamt eller likartat drag inom det cirkumpolära området är
synen på björnen som mytologisk varelse. Den ansågs (anses) ofta ha mänskliga egenskaper, något som har förklarats genom björnens likhet med människan i anatomi och beteende. Den ansågs vara klok, något som medförde att
man inte kunde tala om den med dess rätta namn, särskilt under jakten, för
att björnen inte skulle förstå att det var den som jägarna talade om. Istället
använda man sig av Noa-namn, och ett vanligt sådant både bland samerna
och i Sibirien var farfar (Fjellström [1755] 1981:10f; Edsman 1994). Ytterligare ett gemensamt drag över stora områden var att det var vanligt med
traditioner och myter som berättade om möten mellan framförallt kvinnor
och björn, där reglerna för jakten och ritualerna genom kvinnan förmedlades
till samhället.
I en berättelse som förekom och förekommer på ﬂera håll i Sápmi
berättas i korta drag om en kvinna som jagades från sin grupp av sina elaka
bröder. Hon sökte tillﬂykt i en grotta, som visade sig vara ett björnide. Snart
kom björnen hem, och de fattade tycke för varandra och gifte sig. De ﬁck
en son och levde tillsammans tills björnen blev gammal. Då bad björnen
kvinnan att återvända till sitt folk och se till att björnen sköts av hennes
bröder, och berättade hur den skulle behandlas. Han frågade henne vilken
av bröderna som hade varit snällast mot henne, och han lät sig sedan skjutas
av denna broder medan han skadade de andra två. När bröderna förde den
döda björnen till lägret dolde kvinnan sitt huvud och ansikte för att slippa
se sin döde make. När björnköttet höll på att tillredas kom sonen till lägret
och kände igen sin döda far. Han bad sina morbröder om att få ta del i bytet,
något han till en början nekades. När han sedan med en pinne bankade på
grytan började den koka kraftigt, och i rädsla för att björnen skulle återuppstå så delade bröderna med sig av bytet. Efter måltiden samlade sonen alla
benen i björnskinnet och gravlade det så att björnen kunde återfödas. Pehr
Fjellström uppger berättelsen som ursprunget till ceremonierna kring jakten,
måltiden och gravläggningen (Fjellström [1755] 1981:15ff).
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Hos Netsilik-inuiterna låg tonvikten på att kvinnan förstod björnens
språk och genom ett möte med denne kunde berätta för de övriga hur björnen
skulle behandlas under jakten och efter att den hade dödats. Genom hennes
berättelse förstod folket hur viktigt det är att de följde de regler de ﬁck från
björnen för hur jakten skulle gå till och ceremonierna efteråt, så att björnens
själ kunde leva vidare (Edsman 1994:41f). I samiska berättelser från Finland
kan man hitta att äktenskapet mellan kvinnan och björnen var ursprunget till
det egna folket (ibid.:84).
Att just tilltala bytesdjur som släktningar verkar inte ha varit ett helt
ovanligt drag även i andra jakt och fångstsamhällen. Hos Waito-jägarna vid
Tanasjö-området i Etiopien (Whohito) försökte man under ﬂodhästjakten
att locka fram den med en sång där den tilltalas som fader (ibid:15,19). Ofta
var björnen också förknippad med en gudomlig kraft eller förfäderna (något
som inte alltid går att skilja åt). I ﬂera samiska traditioner kallas björnen för
guds hund (Fjellström [1755] 1981:11) och hos Amurtunguserna vid Amurﬂoden i Sibirien var björnen nära förknippad med anfaderskult, möjligen ett
förkroppsligande av den mytiska urmänniskan. Björnens sågs som det mäktigaste skogsdjuret – urmänniskan - och tillsammans med de ”verkliga” anfäderna ansågs de stå i förbindelse med bergs- och skogsanden och därigenom
fungera som medlare mellan dessa och människan (Edsman 1994:19)
Det verkar också ha funnits gemensamma drag i de tankar och trosföreställningar som låg bakom ritualerna. Dels fanns tanken att björnen skulle
återuppstå, eller att dess själ skulle kunna återfödas och genom att jakten,
ceremonierna och begravningen utfördes på rätt sätt såg man till att det blev
så (ibid.). I animistisk ontologi är att döda och äta bytesdjuret att förnya
världen (Ingold 2000:114).
Ytterligare ett drag som verkar ha varit rätt vanligt hos de ﬂesta folkgrupper i det cirkumpolära området är att man genom ritualerna ursäktade, bortförklarade eller skyllde ifrån sig att björnen hade dödats. Ser man
närmare på björnsånger från olika områden så sjöngs det ofta om att det var
män av helt andra etniska och kulturella identiteter som hade dödat björnen.
I en samisk björnsång som nedtecknades av Samuel Rheen sjöngs det: ”Här
kommer nu män ifrån Sveriges land, Tyskland, England och alla land” (Rheen
[1671] 1983; Edsman 1994:95), medan man i en samisk sång från Finland
sjöng ”Här kommer en pojke från det fattiga Österbotten”. I Sibirien lade
många folkgrupper skulden på ryssarna, Giljakerna skylde på en ondskefull
padda, medan man i vissa områden av Finland la skulden på björnen själv
(Edsman 1994:13f; 95). Edsman visar att många av de ord som används för
att beskriva björnen i samband med ceremonierna är nordiska låneord eller av
nordiskt ursprung och används för att övertyga björnen om att det var främ146

mande människor som sköt den (ibid:95ff).
Även i norra Skandinavien kan man se att björnen har haft stor betydelse långt tillbaka i tid. På hällristningar och hällmålningar i Norge och Sverige
förekommer avbildningar av björn och på hällristningarna i Alta ﬁnns hela
scener som skildrar björnjakten (Helskog 1984:79,97). Som nämnts i materialkapitlet har man i sydsamiskt område på norsk sida hittat några björnkranium placerade i grottor, som har uppvisat mycket tidiga dateringar (DunfjeldAagard 2005:95f). Man bör dock vara försiktig med att dra för långtgående
slutsatser av dessa fynd, men de kan tyda på att ritualerna kring björn har
förekommit långt tidigare än vi tror.
Det är troligt att traditionen och myterna kring björnen är gamla, och
att de har ett gemensamt ursprung i det cirkumpolära området (Pentikäinen i
föredrag i Lycksele 9. juni 2006). Likheterna mellan hur jakten beskrivs i det
skriftliga materialet och hur den avbildas på hällristningarna i Alta är många
(Helskog 1984). Det innebär naturligtvis inte att trosföreställningarna och
ritualerna har sett ut på samma sätt hela tiden, men det är inte omöjligt att det
ﬁnns vissa grundelement som har kontinuitet långt tillbaka i tid. På hällristningarna i Alta kan man se scener hur idet spåras, inringas, hur jägarna sticker
sina spjut in i idet för att väcka björnen, samt scener där björnen förföljs
av män med spjut. Vissa ord om björnen och jakten på björn verkar vara
gemensamma från Ural till norska kusten, något som skulle kunna härleda
dem tillbaka till ett gemensamt ursprung under mesolitikum (Pentikäinen i
föredrag i Lycksele 9. juni 2006).

Björngravar – inometnisk ritual
En lämning som skall ses i samband med den ökade ritualiseringen omkring
Kristi födelse längs den nordnorska kusten är björngravarna. Som nämnts
så ﬁnns det indikationer på att traditionen hade rötter långt tillbaka i tid,
möjligen helt till mesolitikum. Frågan blir dock hur man skall förklara att
björngravarna först börjar uppträda strax efter Kristi födelse? Jag skall här
närma mig frågan.
För det första ﬁnns stora likheter i hur björnen begravdes och hur
människan begravdes under hela den period som björnbegravningar förekom.
I Norge (längs kusten) lades björnen ofta i klippskrevor, grottor eller under
stenar i moras på samma sätt som man gjorde med människorna i urgravarna. På den svenska sidan känner vi inte till några björngravar som är äldre
än 900-tal, och där placerades de ofta på marken för att täckas med stenar
och/eller jord som i en stensättning. Det förefaller inte vara någon tillfällighet
att likheterna mellan människogravar och björngravar ﬁnns, då det är ett rätt
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genomgående drag både på norska och svenska sidan av Sápmi. Genom sitt
mytologiska släktskap och sina mänskliga egenskaper ﬁck björnen en begravning som uppvisade stora likhetsdrag med hur människor gravlades. Om man
sedan antar att björngravar har existerat även under tiden före Kristi födelse,
kan det vara så att vi helt enkelt inte känner till gravskicket.
För det andra så kan det också vara så att under tiden före Kristi födelse
bedrevs björnjakten endast i rituellt syfte, där även skinnet användes inom
den egna gruppen. Vid tiden efter Kristi födelse uppstod en efterfrågan efter
björnskinn från de norröna samhällena, som medförde att jakten även ﬁck
en delvis ekonomisk funktion. Samtidigt var traditionerna, myterna och trosföreställningarna kring björnens betydelse så stor att man nu ﬁck ritualisera björnjakten ordentligt för att rättfärdiga en ökad jakt och försäljning av
skinnet. När jakten dessutom blev ekonomisk, så blev ju tillgången på björn
av större betydelse än tidigare vilket gjorde att björnens återfödelse ﬁck stor
betydelse. Därmed ritualiserade man björnjakten, björnfesten och gravläggningarna i högre grad än tidigare. En mycket intressant tanke, som kan vara
värd att nämna, är meningen i björnsången där man skyller jakten på män
från ”Sveriges land, Tyskland, England och alla land” (Rheen [1671] 1983;
Fjellström [1755] 1981).
Kan det vara så att behovet att skylla från sig uppkom i samband med
att jakten intensiﬁerades, där skulden för ”brottet” mot en gammal tradition
lades på dem som köpte skinnet – något som sedan levde kvar? Det förklarar dock inte att det verkar vara ett gemensamt drag över stora delar av det
cirkumpolära området.
För det tredje så tror jag att man kan se björngravarnas uppträdande
tillsammans med den övriga ökade ritualiseringen som ett uttryck för en tydligare betoning av den samiska identiteten. Som jag varit inne på tidigare verkar
det som att mötet med de norröna grupperna, eller de ökade kontakterna
med dem medför att man får ett större behov av att uttrycka sin identitet
(Eriksen 1998, 2004; Hansen & Olsen 2004).
Som jag var inne på, förefaller det som att björnen spelade en stor roll
i myten om ursprunget och fungerade som en länk mellan den andra världen
och människan. Myrstad påpekar att björnens gravplatser i Norge ofta ligger i
områden där de även hade sina iden. På hösten gick björnen in i sitt ide där den
stannade hela vintern och på våren innan den kom ut ur idet föddes björnungarna (Myrstad 1996:67). Ragnhild Myrstad hänvisar till Eliade som anser att
ett gemensamt drag hos den arkaiska människan är tron på att människan
föds ur jordens inre och kommer ut genom grottor, sprickor i bergen, från
källor och bäckar. När man dog ville man komma tillbaks till ursprunget, till
moder jord, vilket gjorde att man gravlades där man föddes (Eliade 1957;
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Myrstad 1996:67). Även om det inte nödvändigtvis är ett universellt drag, så
kan man se betydelsen av grottor, hålrum, sprickor i bergen och källor/sjöars
betydelse som passager mellan världarna i samisk trosföreställning. Björnens
roll som traditionsbärare, dess släktskap med människan samt koppling till
urmänniskan och den andra världen gör det ”naturligt” att den gravläggs som
den gör. Det kan också tänkas att det är släktskapet med björnen och dess
roll som ”gudomlig” varelse som styrde valet av uren som gravplats för även
människan och så småningom även valet av arenor för andra ritualer.
Vid 200-talet när björngravarna och ritualerna kring dem är tydligt
utecklade, förändrades och/eller ökade dess betydelse i de etniska processerna; för att skapa, deﬁniera och upprätthålla den etniska identiteten mot de
andra samhällena i omgivningen - framförallt de norröna. I oroliga tider kan
etnisk identitet förstärkas och överkommuniceras, även om det inte innebär
att den etniska identiteten bevaras statiskt (Eriksen 1998). Trosföreställningar
och ritualer kan förändras över tid men de kan ändå innehålla många element
som har rötter långt tillbaka i tid. I samband med förändringar i samhället,
vare sig de är ekonomiska, politiska eller sociala, kan nya tankegångar främjas
och stödjas genom att de får stöd i religion, trosföreställningar och ritualer
(Bell 1992, 1997; Eriksen 1998). Björnens betydelse i tradition, myt, och som
symbol för urmänniskan eller förfäderna kan ha gjort att ceremonierna kring
dem blev oerhört viktiga för upprätthållandet av den kulturella, sociala och
etniska identiteten. Ritualen blev alltså ﬂertydig; dels förnyade eller upprätthöll den björnstammen och dels användes den för att skapa, deﬁniera och
upprätthålla etniska identiteter i interaktion med det norröna samhället, en
interaktion som förändrades under sen metalltid – tidig medeltid. Ritualens
”uppgifter” behöver inte heller vara separerade från varandra, utan de var
snarare alla en del av en större helhet. Att upprätthålla björnstammen kan
också ha haft betydelse för att bevara det egna folket (jmf Ingold 2000).
Kopplingen mellan anfäder/förfäder och björnen kan ha gjort att föreställningen om björnens undergång var nära förknippad med föreställningen om
det egna folkets undergång. Därmed blev ritualer viktiga i en period då traditioner, myter och traditionella levnadssätt utsattes för ”omförhandlingar”,
genom mötet med andra grupper och med de nya ekonomiska och sociala
villkor som detta medförde.
Björnceremonin var inte en ”krisritual” som utfördes vid behov, utan
hade karaktären av återkommande, årstidsbunden ritual. Den utfördes sannolikt på våren, och tillhör den typ som Catherine Bell (1997) kallar Feasting,
Fasting and festival (se kapitel 33). Ritualer av den typen behöver inte nödvändigtvis vara en egen kategori enl. Bells schema, utan kan lika gärna vara ytterligare
en dimension av övriga kategorier. Om vi ser på björnceremonin speciﬁkt så
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anser jag att den är en ritual som handlar just om att försvara/förstärka identitet, att knyta an den till det förﬂutna och en tradition.

6. 3. Vikingatid
Dödskult och jaktkult separeras
Under 1000-talet sprider sig urgravskicket till stora delar av Sápmi, även om
dominansen fortfarande ligger i Varanger, där 26 av totalt 41 kända gravar har
påträffats. Med en viss reservation kan man säga att för första gången uppträder också urgravar även i inlandsområden, då närmare bestämt i Norr- och
Västerbotten. Reservationen består av att det idag ﬁnns kända gravar både på
Finnmarksvidda och i Finland som inte har undersökts och daterats (Olsen
pers meddelande) och att det därför inte kan uteslutas att gravskicket kan ha
uppträtt i inlandet tidigare. Även om det är svårt att uttala sig om materialet
från Finland och Finnmarksvidda, visar dessa gravar att urgravskicket inte
enbart är ett kustfenomen i de nordligaste områdena. Vad man dock kan säga,
utifrån dagens källäge, är att efter 1000-talet så sker det en spridning av gravskicket söderut längs norska kusten samt även i inlandet i Sverige. Orsaken till
det kan troligen hittas i de framväxande staterna och att den norröna befolkningen så småningom kristnas, och att spridningen i gravskicket är en del i
en konsolideringsprocess för att motverka den stress och press händelserna i
omvärlden medför för de samiska samhällena (Schanche 2000:330).
Antalet importföremål, då främst östliga smycken ökar i gravarna.
Förekomsten av smycken i gravarna är ett brott mot den tidigare traditionen
att lägga ned föremål som förekommer på boplatserna i gravarna. Samtidigt
som smyckena började att uppträda i gravarna försvinner pilspetsarna därifrån. Pilspetsar förekommer nu istället på de metallförande offerplatserna i
centralsamiskt område. Schanche anser att offerplatserna skall ses i samband
med etableringen av jaktkulten som ett separat rum (2000:325), något som
skulle kunna förklaras med jaktens ökade ekonomiska betydelse under yngre
järnålder. I inlandet var det skinn och pälsverk som gav tillgång på metall,
medan det i kustlandet i Nordnorge var marina produkter, som t.ex. tran
(Henriksen 1995; Schanche 2000:325).
Schanche föreslår att ﬂera av de indelningar av kvinnliga och manliga
rituella sfärer som vi ser i det historiska materialet har sitt ursprung i transformationen av förhållandet mellan döds- och jaktkult. Fram till yngre järnålder
var det viktigaste religiösa elementet den ömsesidiga utväxlingen mellan liv
och död, mellan levande och döda, och dödskult och offerkult var intimt
förknippade med varandra. Under yngre järnålder förändras detta när döds150

kult och offerkult skiljs åt, genom att jakten inte längre förknippas med det
symmetriska och reciproka förhållandet mellan levande varelser (där jaktbytets rituella roll snarare var livgivare än ekonomisk produkt). Med den ökade
efterfrågan ändrades bytets roll genom att det nu förvandlades till eftertraktade bronser. Denna förändring, från jaktbytet som livgivare till produkt, tog
sig också uttryck i det rituella livet, där pälsverk och bronser nu kom att spela
en symbolisk och religiös roll. Detta innebar en frikoppling av jaktriterna från
gudinnorna vilket exkluderade kvinnornas deltagande i jakt och jaktritualer.
Kvinnornas koppling till dödsriket kan ha setts som en negativ kraft, som
skulle ha varit ett hot mot jaktritualernas mening. Schanche föreslår att hotet
kan ha bestått i att deras närvaro skulle avslöja jakten och ritens mening,
avslöja vad ritualen sökte tillåtelse för. Samtidigt fungerade deras egen rituella
sfär, där menstruation, reproduktion och utväxling med de döda var viktiga
element som var betydelsefulla för reproduktionen av andra arter, bl.a. viltet.
I den komplexa utväxlingen mellan liv och död, där döden gav potential för
nytt liv, involverade kvinnliga och manliga rituella sfärer både antagonistiska
och komplementära element. Även om det också tidigare existerat könsrelaterade rituella sfärer, menar hon att jakten och hanteringen av köttet inte lika
tydligt var en exklusiv manlig sfär. Samtidigt som kvinnorna exkluderades
från vissa rituella sfärer blev de mottagare av magiska föremål som skaffades genom bytesrelationerna. Därmed får de nu en konsumerande istället för
producerande roll i jakten (Schanche 2000:325f).

Insjögravarna under vikingatid - uttryck för en blandkultur?
Samtidigt som urgravskicket börjar sprida sig i Sápmi och även börjar uppträda i det nordsamiska området på den svenska sidan av Sápmi, upprätthålls
insjögravskicket i inlandet i de mellersta delarna av Norrland. Det innebär
dock inte att det är oförändrat från föregående period utan även det genomgår förändringar. Den sista fasen av brandgravskicket skall ses som en mycket
föränderlig tid och som en tid där den kulturella och etniska identiteten sätts
på sin spets i samband med kristnandet av de norröna samhällena och den
ökande centraliseringen– där man till slut kommer till en punkt där man väljer
att knyta sig starkare till någon av de omgivande samhällenas identitet. Under
den föregående fasen av insjögravskicket fanns en kulturell grupp i inlandet
som hade en egen identitet, som i mångt och mycket kan sägas vara en blandning av det norröna vid kusten och jakt- och fångstidentiteten, med rötter
tillbaka till äldre metallålder.
Genom ökade kontakter med kusten tog inlandsgrupperna till sig
ekonomiska, kulturella, ideologiska och symboliska aspekter från kusten och
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integrerade det i den egna kulturen. De nya elementen togs upp genom pragmatiska val som passade den styrande eliten i samhällets syften, nämligen att
upprätta och upprätthålla järnhanteringen och kontakterna med kusten och
på det sättet delvis bryta med det gamla. Samhället stratiﬁeras och man ﬁck en
maktförskjutning till fördel för en grupp som ﬁck sin makt genom kontrollen över järnhanteringen. Genom sina nya kontakter och de statusföremål de
tog med sig tillbaka till inlandet åtnjöt de status och kom att utgöra en form
av elit i samhället. Det var de som gravlades i insjögravarna, som genom
sin placering i ”ursprungliga” lägen och sina kopplingar till förfädernas och
förfädernas land blev ett sätt att legitimera de nya förhållandena.
Kring mitten av det första årtusendet efter Kristus uppstod en omfattande järnproduktion längre söderut i Dalarna och Hälsingland och de blev
de områden som i stället försörjde Mälardalen med järn. Samtidigt uppstod
nya sociopolitiska kontakter mellan Mellannorrland och Trøndelag, kontakter
som baserades på skinn och pälsverk istället för järn. Som nämnts i kapitel
4 präglades kontakterna västerut av prestigevaror, gåvor och gengåvor för
att upprätthålla sociala och politiska överenskommelser och nätverk. Viltprodukternas ökade betydelse som exportvaror medförde bl.a. att Ångermanland, som länge varit inriktad mot jakt, ﬁck en större roll än tidigare. Längs
Ångermanälven kan man under yngre järnålder se en mycket rik jordbruksbygd med ﬂer lämningar och fynd än i Medelpad, och med en bebyggelsekontinuitet från ungefär 500 e. Kr och genom vikingatid (Ramqvist 1996:14f)
De mycket rika insjögravfälten i Ångermanland och i Härjedalen kan
ses som ett resultat av detta. Genom den ökade handeln med skinn och pälsverk kom mängder med statusföremål in i inlandet, och jakten ﬁck åter en stor
betydelse. Man kan också se att längre norrut i de centrala delarna av samiskt
område, som i Västerbotten och Norrbotten, ökade införseln av metallföremål under vikingatid och tidig medeltid, något de ﬂesta tillskriver den ökade
handeln med päls och skinn. Det sammanfaller också med den period när
Sven-Donald Hedman anser att man börjar hålla tama renar i Arvidsajur och
Arjeplog (Hedman 2003) och det är möjligt att även det kan tillskrivas den
ökade efterfrågan efter renskinn.
Under samma tid ökar antalet fornborgar i kustlandet, vilket tyder på
oroliga tider. Det kan vara ett resultat av en maktkamp mellan Mellannorrland
och Mälardalen, en strid som så småningom vanns av Mälardalen och medför
att Mellannorrland blev en lydprovins under Svealand (Ramqvist 1987:107f).
Ju närmare medeltid man kommer kan man se att även Norrlandskusten
påverkades av den kristna tron, och redan under 1000-talet börjar kristna
gravar uppträda i t.ex. Ådalen på gravfältet Björned (Grundberg 2005).
Insjögravarnas sista fas sammanföll med vikingatid och tidig medeltid,
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alltså perioden mellan 800 – 1200 e. Kr. De ﬂesta kända gravar är dock från
900 och 1000-talet, och uppvisar som nämnts tidigare element från ﬂera olika
håll. Grupperna i inlandet hade fortfarande kontakter med kusten, kontakter
som bl.a. resulterade i inﬂuenser i gravskick och prestigeföremål. Fyndmaterialet visar också på kontakter österut, som kan ha skett genom de nordliga
samiska samhällena där kontakterna mot öster är tydligare. Återigen hamnade
inlandsgrupperna i Mellannorrland i en gränszon där de hade kontakter med
både de norröna samhällena vid kusten och de samiska samhällena längre
norrut, där de fortfarande kom att spela en roll som förmedlare av varor.
Grupperna i inlandet kunde röra sig fritt inom de två samhällena, genom sina
kontakter och ”släktskap” med båda samhällena. Det arkeologiska materialet
indikerar också blandäktenskap mellan de norröna och samiska grupperna,
vilket även är synligt i analyser av det osteologiska materialet från Vivallen
(Iregren och Alexandersen 1997; Iregren 1997; Alexandersen 1997; Grundberg 2005:296f, 310). Enligt en studie gjord av Dag Lantz (2006) uppvisar
gravfältet på Långön både samiska, norröna och kristna drag och han ställer
frågan om vi inte skall se Långön som ett ”samlingsgravfält” (ibid:23). P.g.a.
de oroliga tiderna i de norröna samhällena och så småningom ett sammanbrott i kontakterna mellan kust och inland skulle inlandsbefolkningen fram
mot medeltid mer än tidigare närma sig de samiska grupperna norrut.
När efterfrågan efter järn från Jämtland sjönk, blev det nödvändigt att
hitta nya sätt att livnära sig på då många av varorna från kusten försvann. Det
är möjligt att får fortfarande hölls, något förekomsten av fårben i t.ex. Vivallen skulle tala för (Zachrisson 1997; Iregren 1997). Samtidigt ökade jakten
i omfattning igen och p.g.a. bland annat oroligheter vid kusterna kom de
viktigaste kontakterna att gå norrut. Vid övergången mellan järnålder och
medeltid närmade man sig alltså samisk kultur ytterligare, även om de blandade uttrycken till viss del fanns kvar.

”Metalldepåerna” - Offerplatser eller depåer?
Syftet med en depå kan vara både praktiskt och rituellt, och deﬁnitionerna har
varierat mellan offer, hantverksdepå, skrotdepå eller skattefynd. En depå kan
alltså syfta till en deponering av föremål som man har intensionen att återvända till och hämta, men kan även vara en deposition nedlagt i rituellt syfte.
I södra Skandinavien har offerplatserna som kallats för depå kännetecknats
av att de vanligen var deponerade i vatten och bestod av vapen, som många
av de kända våtmarksdepåerna från bronsålder och äldre järnålder (Hagberg
1967:63f; Karsten 1994; T. Zachrisson 1998:37). Berta Stjernqvist (1963:18ff)
deﬁnierade en depå som ett avsiktligt nedlagt fynd med två eller ﬂera föremål
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Fig.28. Spänne som framkom på Raä
300, Gråträks, Piteå sn.
Foto: Nina Karlsson

i jord, mossmark eller vatten som inte hade med begravningar att göra. Andra
har sett depåer som rituella offer nära förknippade med gravläggningar och
seder kring begravning (T. Zachrisson 1998:37). Torun Zachrisson pekar på
att man ofta gör en skillnad mellan depåer som har använts i rituellt syfte och
de som betraktats som värdedepå, men hon ifrågasätter om vi idag verkligen
kan skilja mellan de två kategorierna i de framkomna depåfynden (T. Zachrisson 1998:38).
Att offerplatsfynden från norra Sverige skulle röra sig om något annat
än rituella nedläggningar är det få forskare i dag som anser, även om några
enstaka lokaler fortfarande är under diskussion (I. Zachrisson 1984; Wallerström 1995b; Hedman 2003). Som jag skall visa nedan så anser jag att det
rör sig om offerplatser och jag ﬁnner beteckningen depå missvisande när det
gäller dessa lämningar. Föremålen har klart lagts ned i rituellt syfte, men jag
tror inte de har lagts ned som ett samlat fynd utan offrandet har skett under
en längre tid och därmed vid olika tillfällen. Föremålens dateringar ger oss en
ﬁngervisning om att det första offret av metall på en offerplats i det samiska
området ägde rum under slutet av 700-talet, för att upphöra i den form vi
känner till den från de metallförande offerplatserna i mitten av 1300-talet.
Att denna fornlämningstyp kom att kallas depå beror i hög grad på de
tolkningar som framfördes av framförallt Phebe Fjellström under 1960-talet
(Fjellström 1962). Fjellström ansåg inte att lämningarna var samiska offerplatser utan snarare lager eller depåer och att de troligen inte ens var samiska.
Detta var en kritik av de tolkningar som tidigare framförts av arkeologerna
Gustaf Hallström (1924; 1932) och Inga Serning (1956, 1957, 1965), samt
även etnologen Ernst Manker (1957). Fjellströms kritik gick ut på att det
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fanns en skillnad mellan de metallrika platserna och de äkta offerplatserna, där
det fanns ben och horn, samt att metalloffer inte fanns omtalade i de skriftliga källorna. Hennes tolkning stöddes av religionshistorikerna Hans Mebius
(1968) och Louise Bäckman (1975), som även de hänvisade till avsaknaden
av uppgifter om metalloffer i det skriftliga källmaterialet. Vidare ansåg Fjellström att de smycken som framkom i ”depåerna” inte hade likheter med den
samiska kvinnans smyckesuppsättning som den var känd från 1500-talet och
framåt, utan istället påminde om den karelska järnålderskvinnans uppsättning av smycken, även om inte alla smycken var representerade. Bland annat
saknades det så kallade ”häktespännet”, som var vanligt bland samerna under
historisk tid, medan de spännen som knäpps med nål var välrepresenterade
i ”depåerna” men inte i de samiska samhällena under senare tid (Fjellström
1962) Fjellström drog därför slutsatsen att smyckena i ”metalldepåerna” inte
hade burits och nedlagts av samer, men tillägger att om de var samiska så
kunde det ha varit skattfynd, som var nedlagda för att hämtas senare. I det
skriftliga källmaterialet ﬁnns nämligen uppgifter om att samerna grävde ned
sina ”silverrikedomar” i jorden, gärna nära en offerplats (Högström [1747]
1980:92 ; Leem [1767] 1975:381; Zachrisson 1984:105f).
Två av de tolv lokalerna, den i Gråträsk, Piteå sn och den i Mörtträsk,
Lycksele sn, blev föremål för analys i Inger Zachrissons avhandling De samiska
metalldepåerna Årr 1000 – 1350 (Zachrisson 1984). Hon pekade på att båda
lokalerna skilde sig från de övriga dels genom att de framkom i vatten och
genom att de saknade ben och horn, samt även pilspetsar av järn och sejtar.
I Mörtträsket var de ﬂesta tenn – blyföremålen också nytillverkade, något
Zachrisson tolkade som att de var nytillverkade för att säljas bland samerna.
Mörtträskfyndet låg nära en vinterfärdväg och kunde vara varor som skulle
säljas bland samerna, men som hade tappats av en handelsman och sedan
eroderat ut i vattnet (ibid:25ff). Gråträsk tolkades som en tjuvgömma, något
som baseras bland annat på att man vid undersökningstillfället hittade en
konstruktion av trä som tolkades som ett förvaringsutrymme eller kista/låda
(ibid:66).
Thomas Wallerström har i en artikel kritiserat Zachrissons tolkningar och menar att de bygger på frånvaron av saker, vilket han anser det kan
ﬁnnas andra förklaringar till. I Mörtträsket öppnades endast ett litet schakt i
strandbrinken vilket gör att de kan ha missat ytterligare offer/nedläggningar
på platsen. Wallerström anser också att bevaringsförhållandena för pilspetsar
inte var de bästa och att sådana kan ha funnits men rostat bort. Avsaknaden av sejtar kan bero på missionärernas framfart och att eventuella synliga
sejtar kan ha förstörts (Wallerström 1995b). Det är också möjligt att sejtar
har funnits men att de varit av trä och därför inte fanns kvar 600 år efter
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platsens upphörande. Uppgifter från Gråträsk tyder på att det fram till slutet
av 1800-talet har funnits träsejtar på platsen. Dessa sejtar ﬁck Hallström se
vid sitt besök i Gråträsk, men de har sedermera gått förlorade (Hallström
1932:120; Zachrisson 1984). Wallerström anser också att det faktum att
fynden i Mörträsk låg spridda längs en 10 meter lång sträcka och endast 0,5
– 1,0 meter ut från stranden talar emot att det var ett fynd nedlagt vi ett tillfälle (Wallerström 1995b )
Det är inte säkert att alla offerplatser behöver ha haft synliga sejtar, utan
istället har det varit andra faktorer som styrt valet av offerplats. Gråträskfyndet ligger i den tidigare sjön, nu tjärnen Tjautjer, som också är känd under ett
Saivonamn.
Mörtträsket är dock inte känt att ha Saivo-namn, vilket av Zachrisson
(1984) också har tagits som en indikation på att det inte varit en offerplats.
Flera av de andra offerplatserna ligger också kopplade till eller nära Saivosjöar, och i ytterligare ett fall har fynden framkommit i och strax intill vatten
nämligen i Unna Saiva, Gällivare sn (Hallström 1932; Serning 1956; Manker
1957; Zachrisson 1984).
Nyare forskning och arkeologiska undersökningar; (Hedman 2003;
Fossum och Karlsson 2003a, 2003b) har visat på att de föremålstyper som
har framkommit på offerplatserna har klara paralleller med fynd från samiska
visten under yngre metalltid –tidig medeltid. Det visar att en del av de föremål
som man tidigare har antagit enbart har funnits på offerplatserna i det samiska
området även har funnits på boplatser. Som exempel kan nämnas ett fynd
som gjordes vid ett samiskt viste ungefär en kilometer från Gråträsk, och
inom en 5-6 kilometers radie från offeplatsfyndet i Tjautjer (Gråträskfyndet).
På boplatsen, som daterats till 1100-tal framkom ett spänne, troligen i silver
(Fossum och Karlsson 2003a och b) - ett spänne som har paralleller i bl.a.
tenn-bly bland metallföremålen från offerplatsen (Serning 1956:136f; Planch
37, ﬁg 6 och 9).
I sin avhandling studerar Sven-Donald Hedman bosättningsmönster
kring åtta metallförande offerplatser (2003). Det är de omgivande områdena
kring offerplatserna Pålnovuoddo, Saivo, Unna Saiva, Atjekåive, Seitaure,
Gråträsk, Vindelgransele och Bäsksjö, som har varit föremål för hans studier.
Hedman visar att man runt sju av de studerade lokalerna från framförallt
vikingatid hittar ett bosättningsmönster som liknar det man vid samma tid
också har i Rackträsk och Östra Kikkejaur (se kapitel 4). Han pekar på att
det ﬁnns en samstämmighet mellan konsolideringen av boplatserna i områdena och de första nedläggningarna av metaller på offerplatserna (Hedman
2003:214). Hedman sätter förändringen i bosättningsmönster i samband i en
förändring av hur man utnyttjar renen som tamdjur. Nu övergår man från att
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använda renen som ett tekniskt hjälpmedel (dragdjur, för mjölk etc.) till att
det blev en viktig köttresurs (Hedman 2003:227ff).
Fjellström (1962), Bäckman (1975) och Mebius (1968) präglades av en
statisk historiesyn på samisk kultur både över tid och rum. Om ett fenomen
inte ﬁnns omnämnt i det historiska källmaterialet eller känt i det samiska
samhället under senare tid så har det inte existerat. Det skriftliga källmaterialet blir ”facit” och får tolkningsföreträde och därmed avvisar man samernas
rätt till en förhistoria. Man stöder sig hela tiden på det skriftliga källmaterialet
från 1600- och 1700-talet, även om lämningarna man diskuterar är både 500
till 1000 år äldre (Serning 1965). Även om intensionen inte är att ifrågasätta
samisk förhistoria blir det ändå kontentan. Man måste vara medveten om
att stora delar av det historiska källmaterial som ligger till grund för bilden
av samisk religion nedtecknades av präster och missionärer under 1600- och
1700-talet, och är i bästa fall sekundära källor. Deras insyn i det samiska
samhället och i samisk religion var begränsad och beroende av vad samerna
(samiska män) ville berätta, samt prästernas förståelse av vad samerna berättade utifrån deras egen religiösa utgångspunkt (se kapitel 22). Traditionen att
offra metall verkar i huvudsak upphöra under 1300-talets första hälft. När de
skriftliga källorna nedtecknades 300 år senare offrade man fortfarande men
inte metall utan horn och kött (ben), och man kan utgå ifrån att det var det
som prästerna hörde om och såg. De metallförande offerplatserna är idag
endast kända inom ett begränsat område, och de skall inte ses som ett uttryck
för all samisk kultur under den här perioden utan för samisk kultur under en
viss tidsperiod inom detta begränsade område.

Sjiele-offer
Både Gustaf Hallström (1932) och Inga Serning (1956; 1957) ansåg att många
av metallföremålen på offerplatserna ursprungligen hängts i gudabilder eller
på renhorn. Inger Zachrisson (1984:88) påpekar att även om man inte har
hittat föremål hängande, så har man hittat många föremål tillsammans med
eller bland horn och dessutom har man hittat spår av ylletråd på ﬂera föremål.
Zachrisson föreslår att det kan röra sig om en tidig Sjiele-tradition, en tradition som under historisk tid levde kvar i Sápmi.
Betydelsen av Sjiele är (1- 4 (som i detta sammanhanget är viktigast) efter
Zachrisson 1984:89, 5 -11 efter Mebius 2003:151):
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1. smycke,
2. föremål som hängdes i ett offerdjurs horn eller offersmycke,
3. offer (av mindre föremål),
4. bröllopsgåva i silver
5. Mässingring som placerades på den dödas kista
6. Faddergåva vid dop
7. Silverlöv som bands på den dödade björnens hals eller fot
8. metallföremål man hade på sig när man sysslade med lik
9. hittelön
10. metallföremål som placeras i barnens vagga
11. I modernt språk, nutida inkomstskatt
Ett sjieleoffer ägde rum när man passerade heliga platser som fungerade
som allmänna offerplatser för hela lokalsamhället. Man behövde alltså inte
uppsöka en plats enbart i syfte att offra, utan man offrade där om man var i
området i annat ärende. Under historisk tid var avsikten med ett Sjieleoffer
att bevara renhjorden, ge gott om ﬁsk, ge en lyckad ﬂyttning utan för många
hinder (Zachrisson 1984:89). Flera av de metallförande offerplatserna ligger
just vid historiskt kända ﬂyttleder (till exempel Pålnovuoddo, Skerfe) eller vid
ﬁskrika sjöar.
Enligt en källa från 1800-talet lokaliserades de dåtida offerplatserna till
platser som hade positiv eller negativ betydelse för renskötseln, t.ex. längs
ﬂyttleder där det fanns besvärliga passager. Man valde ”efter eget tycke en
høvelig stor sten” där man offrade. Informanten Lars Jakobsen Hætta, som
själv var kristen berättade att det var inte stenen man trodde hade kraft utan
att det var de ”underjordiska, brækjerringen och brækonen och djävulen” som
hjälpte dem i renskötseln (Mebius 2003:141). Det intressanta här är egentligen inte hur man offrade för renlyckan, utan tanken att det inte var till stenen
man offrade utan till underjordiska varelser. Naturligtvis kunde även offer
äga rum av andra orsaker än för renlycka, bland annat i kristider, vid sjukdom
eller vid graviditet och barnafödande, de två sistnämnda ofta i kåtan där man
trodde gudinnorna hade sin hemvist (Rydving 1995; Mebius 2003:141).
Vad man visuellt kan se på många av de metallförande offerplatserna
är som sagt att de ofta är placerade vid vatten, vid antingen sjöar, kallkällor
eller sel i älvar. I några fall, som i Rautasjaur, Atjekåive och Skerfe, ligger de
också i grottor, hålrum och/eller stora stenmoras. Flera av lokalerna var klart
kopplade till platser, liminala zoner, där man under historisk tid ansåg att det
fanns passager till underjorden, dödsriket (där de fysiskt men inte psykiskt
döda vistades) eller gudarna. Även de övriga lokalerna ligger så lokaliserade
att orsaken bakom deras lokalisering kan vara tron på en kanal till en annan
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värld, en passage där man kan offra till gudar och/eller förfäder.

Metalloffer och ökade kontaktnät
Under vikingatid knyts de samiska samhällena starkare till de hierarkiska
framväxande statssamhällena både i Skandinavien och i Ryssland. Den ökade
handeln och kontakterna medför att stora mängder metall nu kommer in i
Sápmi. Det har diskuterats huruvida samerna ingick i kontaktnäten frivilligt
eller hade tvingats in, men det är mycket som tyder på att relationerna åtminstone till en början baserades på ömsesidig vinning (Mulk 1994; Hansen &
Olsen 2004). Sannolikt har samerna även fått andra varor än metall i utbyte
mot skinn och pälsverk; som tyg, mjöl, salt etc. Det kan ha inneburit, precis
som under 1600-talet (Lundmark 1982; 1998), att man byggde upp ett beroendeförhållande, där kontakterna var viktiga för att upprätthålla tillgången på
externt producerade produkter.
Den ökade efterfrågan på pälsverk medförde till en början en intensiﬁering av jakten, vilket ledde till en överexploatering av de beﬁntliga resurserna och nya områden. Vid 800 e. Kr. anläggs de första stalotomterna i fjällen,
en anläggning som har satts i samband med ett behov av att exploatera fjällvärlden. Den rådande tolkningen idag är att de som anlade stalotomterna var
i fjällen för att jaga (Mulk 1994:244, 1996; Hansen & Olsen 2004:101), men
det ﬁnns också de som menar att de ingick i en pastoral ekonomi (Storli 1985,
1994). Mulk (1994:244) anser att det ﬁnns en koppling mellan stalotomter och
fångstgropar och att de har använts under barmarksperioden eller sommaren.
Vintervistet fanns nere i skogsområdet på den svenska sidan fjällkedjan.
Hansen & Olsen (2004:101) anser även de att expansionen upp i fjällvärlden berodde på ett ökat behov av nya jaktmarker orsakat av en överexploatering av resurserna närmare kusten. De anser dock att fjällvärlden inte
enbart användes av grupper som bodde i skogslandet på den svenska sidan
av kölen utan också
också av samiska grupper som under övriga delar av året var
bosatta längs den nordnorska kusten. Gravläggningen vid Aravuobma vid
Torneträsk är en indikation på detta (Hansen & Olsen 2004:101).
Oavsett om expansionen in i fjällvärlden orsakades av ett behov av nya
jaktmarker eller om det var ett led i en begynnande renskötsel, så anser jag att
det var ett resultat av skinnets ökade betydelse i handeln. En ökad efterfrågan
av skinn kan medföra till en ökad jakt, men det kan också bli ett incitament
till att hålla tamdjur både som redskap i jakten men också för att få renskinn
till försäljning.
I Norrbottens skogsområden (Arjeplog och Arvidsajur) sker en förändring av bosättningsmönstret, vilket enligt Hedman beror på en omläggning
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av ekonomi. Han ser det som ett resultat av en begynnande renskötsel, där
bete blev viktigare än närheten till ﬁskesjöar (Hedman 2003:217). En begynnande renskötsel och en intensiﬁering av jakten behöver inte nödvändigtvis stå i motsättning till varandra, vilket man kan tycka. I samband med en
ökad jakt ökade också behovet av framförallt ren för transport, men möjligen
också behovet av lockdjur. I Ottars berättelse kan man läsa att han ägde 600
renar. De mest värdefulla av dessa var de 6 lockdjuren. Även att hålla små
hjordar kräver renbete, och behovet av att hålla djuren samlade var större än
i den storskaliga renskötseln. Om varje familj har 10 – 20 renar (Lundmark
1982; 1998) och några familjer bor tillsammans får man en mindre hjord
med mellan 30 och 60 renar. I vissa områden var troligen framväxten av små
renhjordar ett resultat av ett ökat behov av lock- och dragdjur för att underlätta både jakten och transporten av skinn och pälsverk, något som med tiden
utvecklades till en skogsrenskötsel av mer livnärande karaktär.
Under vikingatid verkar man också i det innersta av Bottenviken få en
fast bosättning där odling var ett viktigt inslag i ekonomin (Eidlitz Kuljok
1991; Wallerström 1995a). Wallerström anser att bosättningen har varit kvänsk
och att den har etablerats så tidigt som på 900-talet. De första säkra indikationerna på odling är dock från 1000-talet. Ortnamn och resultaten från arkeologiska undersökningar av bosättningar och kyrkogårdar visar att man längst
upp i Bottenviken har haft en bosättning som har skilt sig från både norrönt
längs kusten längre söderut och samiskt i inlandet (Wallerström 1995a).
Utifrån de norröna källorna lokaliseras det kvänska området till de
nordligaste delarna av Bottenviken, och ryska källor talar om området som
”karelskt” (Eidlitz Kuoljok 1991; Wallerström 1995a; Hansen & Olsen 2004).
Att området ingick i Novgorods intresseområde står ganska klart och det
är mycket möjligt att den första bosättningen i området sker till följd av en
initiering från Novgorod.
På offerplatsen Unna Saiva kan man se att det östliga inﬂytandet är
stort, och även på de ﬂesta andra ökar det östliga inﬂytandet på 1000-talet
och håller i sig in på 1200-talet (Zachrisson 1984; Makarov 1991). Det kan
säkert i stor utsträckning tillskrivas de ökade östliga intressena, både längs
den norra kusten av Bottenviken och i områdena upp mot ishavet (Eidilitz
Kuoljok 1991; Wallerström 1995a).
Vid mitten av 1300-talet upphör offrandet av metaller helt (Hallström
1932; Serning 1956; Manker 1957; Zachrisson 1984; Mulk 1994; Wallerström
1995a; Hedman 2003), även om det inte innebär att offerplatserna överges
(Mulk 2005). Det hänger samman med ﬂera faktorer, dels den stora pesten
som härjade i Skandinavien då framförallt i Norge och de politiska konsekvenser det får samt dels även med de politiska konsekvenser som det poli160

tiska spelet om Nordkalotten får.
Digerdöden (eller Svartedauen som den kallas i Norge) kom till Bergen
med ett skepp 1349. Den kom till landet samtidigt som det ägde rum en
kraftig klimatförsämring och under de år som följde ödelades ¾ av gårdarna i
Norge. Det är höga siffror om man jämför med övriga Norden. Den samiska
befolkningen påverkades inte nämnvärt av pesten, då den drabbade urbana
områden hårdast. Som en följd av pesten och klimatförsämringen utlöstes
en agrar kris som medförde att gårdarnas värde halverades och åkerarealerna
minskade kraftigt, något som i sin tur medförde att den norska statsmakten
föll samman. Om Sápmi fram till 1350, som Zachrisson (1984:95ff) anser
är norskt intresseområde måste det ha fått stora konsekvenser även för de
samiska samhällena.
Samtidigt är det en del som tyder på att både den norska kronan och
Novgorod under 1300-talet förlorade intresset för skinnhandeln i norr och
därmed inlandsområdena och istället var det kustområdena i norr som var av
störst intresse, vilket kan kopplas till den ökade handeln och exporten av ﬁsk
från Norge och Europa. I norra Norge etablerades kyrkor och fästningar upp
till Vardö, mycket som ett skydd mot den ryska expansionen mot norrområdena. Även längs Norrlandskusten etablerades centralplatser, och birkarlsystemet uppstod (Wallerström 1995a; Grundberg 2001).

Offer som rituellt motstånd mot samhällsförändring
Jag tror att de metallförande offerplatserna har fungerat på ﬂera sätt och ﬂera
nivåer. Först och främst har de fungerat som platser man sökte upp i syfte
att offra dels för att upprätthålla och främja ett framgångsrikt levnadssätt,
samtidigt som jag ﬁnner det troligt att man också offrade på platserna när
man passerade förbi. Håkan Rydving skiljer på tre olika typer av offerplatser
i Lulesamiskt område. Den första typen var platser som fungerade för hela
samhället samt individer från andra samhällen, och av dessa fanns det inte så
många av inom Sii´dan. I skriftliga källor har några av de på 1600- och 1700talet fungerande offerplatserna av den här typen pekats ut. En av dessa är till
exempel Skerfe, där hela området var heligt. Den andra typen var offerplatser
där man offrade i syfte att uppnå framgång, i antingen ﬁske, jakt eller ﬂyttning med renhjordarna. Av denna typ fanns det betydligt ﬂer offerplatser,
och dessa var ofta placerade vid platser som var besvärliga att passera, där
man ﬁskade och på jaktmarkerna. Dessa lokaler kunde vara markerade med
sten- eller träsejtar, och varje familj hade också ett heligt berg där de offrade.
Den tredje typen av offerplatser var platser som fungerade på en mycket lokal
nivå, då gärna på en familjenivå. Dessa var oftast lokaliserade på boplatserna,
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och kunde vara kopplade till kåtan och äga rum antingen i eller strax utanför
denna. Här ägde vardagslivets ritualer rum (Rydving 1995a:96-103). De
metallförande offerplatserna anser jag tillhörde platser som var heliga för hela
lokalsamhället, platser man uppsökte för gemensamma ritualer vilket deras
lokalisering i bosättningsområdena indikerar (se även Mulk 1994; Hedman
2003).
Specialiseringen ökade i de samiska samhällena i Norr- och Västerbotten; där några bedrev renskötsel medan andra fortsatte med jakt och ﬁske
som huvudnäring. Samtidigt som kontakterna mellan de samiska grupperna
och de framväxande statssamhällena i både öster och väster knappast sköttes
av alla medlemmarna i samhället utan av enskilda individer. Den ökade specialiseringen, men även kontakterna med de omliggande stratiﬁerade samhällena medförde i sin tur en förändring av samhällsstrukturen. Medan samhället fortfarande var ett renodlat jakt- och fångstsamhälle tillhörde och tillföll
resurserna hela gruppen, men i samband med att man började hålla renar
(oavsett om det var för att effektivisera jakten eller för skinnproduktion) ﬁck
några personer större kontroll över resurserna (jmf Olsen 1984). De personer som nu kontrollerade jakten eller ”skinnproduktionen” var också de som
bedrev handel med de norröna och ryska samhällena.
En liknande utveckling diskuterar Bjørnar Olsen i Varanger, där han
ser ett samband mellan storskalig vildrensjakt med stora fångstanlägg och
social straﬁering. I det renodlade jaktsamhället bedrevs jakten i mindre skala
och belöningen för lyckad jakt var prestige och status, medan bytet fördelades
efter egalitära principer i gruppen. Genom att pilarna var märkta identiﬁerades jägaren, som genom sin skicklighet ﬁck prestige och rätten att fördela
bytet (Olsen 1984, 1997; Hansen & Olsen 2004). Under sen vikingatid eller
tidig medeltid när efterfrågan på skinn ökade, behövde man öka produktionsöverskottet och stora fångstanläggningar kom i användning (Olsen
1987; Hansen & Olsen 2004). Ständigt nya anläggningar började användas
och gamla utvidgades. I takt med att fångsten och anläggningarnas storlek
ökade uppstod ett behov av ett organisatoriskt ledarskap, vilket medförde att
de skickliga jägarna blev en organisatorisk elit som organiserade hela fångsten
och så småningom tog kontrollen över distribution och handel. Fördelningen
av resurserna skedde inte efter likhetsprinciper och gruppsolidaritet får ge
vika för individuella ambitioner. De ideologiska strukturerna förändrades i
grundvalarna - det som tidigare var otänkbara handlingar blev helt normala
och grunden för privat ägande var lagd (Hansen & Olsen 2004). En del av
de infångade djuren hölls levande som lock-, mjölk- och fraktdjur. Märket
från pilarna ﬂyttades över till renarna och ledarskapet gav möjligheten att
ackumulera egendom. Renen blev individuell egendom och i takt med att
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drevjakten hotade att utrota vildrenstammarna blev renskötsel ännu viktigare
(Olsen 1984).
Mulk (1994) ser de metallförande offerplatserna som ett sätt att försöka
bevara rådande ideologier och samhällsskick, genom att överskottet från pälshandeln lades på offerplatserna som ett led i att förhindra ackumulering av
egendom på några få individer och därigenom förhindra en social stratiﬁering. Det var ett försök att motverka en uppluckring av de gamla traditionella
samhällsstrukturerna som byggde på kollektiv äganderätt och ad hoc ledarskap. Det blev det gamla mot det nya. Efter ett tag gick de ursprungliga intensionerna bakom ritualerna förlorade och ritualen ändrade innebörd och blev
en del av den religiösa repertoaren (Bell 1997). När kontakterna både med de
norröna och östliga samhällena var etablerade (som en del av kulturen och
inte upplevdes som hotfulla) kan innebörden av ritualerna ha varit att ge god
jaktlycka, framgång i handel och/eller som krishanteringsritualer.
Som vi har sett försvinner mynt i det närmaste helt från offerplatsmaterialet på 1200-talet, vilket jag ser främst två förklaringar till. Antingen så
slutade mynt komma in i Sápmi eller så ﬁck de en ny betydelse i de samiska
samhällena – nämligen som betalningsmedel. Under mitten av 1100-talet
försvinner hacksilverfynden i Sverige, för att 100 år senare även försvinna i
de slaviska länderna och med det försvinner även viktsystemet för hacksilver.
Under början av 1200-talet bryter kung Sverre Sigurdsen (regent 1177-1202)
de nordnorska hövdingarnas makt och det sker en rad politiska och administrativa förändringar. Fram till dess sköttes det mesta av varubytet mellan de
samiska grupperna och den norröna befolkningen av lokala hövdingar, något
som på 1200-talet övertogs av makter som hade sina politiska centra utanför
Nordkalotten.
Under 1100-talets slut och 1200-talets början tog kungamakten i Norge
över både handeln och inkrävandet av tribut från samerna och nordgränsen
för det organiserade kungadömet ﬂyttades norrut till Malangen (Hansen &
Olsen 2004:151ff). Kungen försökte också att knyta de samiska områdena
till rikskungadömet och den samiska befolkningen ansågs vara underkastad
kungen och ansågs därmed förpliktad att betala tribut eller skatt. Det var
utnämnda sysslomän som skötte kungens angelägenheter i norr, bland annat
”ﬁnnfärderna”, som under medeltid var en central inkomstkälla för kungadömet. Även i de norröna källorna kan man se en förändring i begreppen från
Finnkaup (vilket tolkas som handel) till Finnskatt
Finnskatt. I tillägg ökade kungen sina
inkomster genom att ta ut avgifter på all handel, samt att endast godkänna
mynt som betalningsmedel i städerna (Wallerström 1995a; Hansen & Olsen
2004, se även kapitel 4).
Konsekvenserna för den samiska befolkningen var ﬂera. För det första
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ändrades och i många fall upphörde den direkta kontakten mellan de samiska
grupperna och den lokala norröna befolkningen. De relationer som sköttes
på en lokal nivå, var präglade av ömsesidig respekt och vinning, medan de nya
relationerna med rikskungadömet snarare var präglade av ett kungligt maktutövande och vinning (Hansen & Olsen 2004). Relationerna mellan de lokala
hövdingarna och samerna var inte enbart ekonomiska, utan också religiösa,
sociala och till viss del också politiska. Man knöt allianser över de etniska
och kulturella gränserna genom både gåvor och äktenskap, och naturligtvis
handel. När de lokala hövdingarnas inﬂytande och makt i norr bröts stiftades
lagar av politiska, ekonomiska och religiösa skäl som reglerade framför allt det
religiösa umgänget mellan samerna och den bofasta norröna befolkningen.
Genom att handeln också styrdes till städerna där mynt var det enda
godkända betalningsmedlet måste det ha inneburit att färre mynt kom in i
Sápmi, och de som ändå hittade vägen dit användes nu som betalningsmedel
istället för att de offrades. På så sätt kommer även samerna att bli integrerade
i det nya monetära systemet (se även kapitel 4).
Under 1300-talet startade också en inhemsk produktion av smycken
(främst hängen) i tenn – bly i Sápmi och många av de lokala smyckena på
offerplatserna var nytillverkande. Precis som Mulk (1994) anser jag att dessa
är tillverkade speciellt som offergåvor. I samband med att de sedan tidigare
etablerade kontaktnäten bröt samman och antalet metallföremål som kom in
Sápmi minskade uppstod ett behov av föremål man kunde offra. De lokala
föremålen hade östliga förebilder och dyker upp när de östliga importföremålen försvinner. Man kan alltså se de lokala föremålen som en ersättning för
att upprätthålla offrandet.

Ädelmetaller i mytologisk kontext
I Sydskandinavien var ädelmetalldepåerna under järnåldern oftast placerade
i direkt anslutning till bosättningen, antingen vid gårdar eller vid bebyggelse i städer (nämnas kan Birka där man hittade tre ädelmetalldepåer). Torun
Zachrisson har visat att i Uppland och Gästrikland var depåerna oftast knutna
till bosättningen i en av tre olika kontexter. Vissa var direkt knuta till bostadshuset, andra till gravfältet medan några var knutna till ett gränsområde, som
låg i en zon mellan land och vatten (T. Zachrisson 1998:93-122). Vanligt är
dock att ädelmetalldepåerna kan knytas till gårdarnas utmarker, eller gårdens
gräns mot ”vildmarken” och fungerar som en gräns som strukturerar landskap och bebyggelse (T. Zachrisson 1998:241f; Hedeager 1999; Spangen
2005:35).
Tolkningar kring deras sociala och religiösa funktion och betydelse har
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kopplats till den norröna mytologins världsbild med livsträdet Yggdrasil i
centrum omgiven av gudarnas rike Asagård, människornas värld Midgård
och Jotnarnas eller Jättarnas tillhåll Utgård. Utmarken blev stående som en
symbol för Utgård, där det rådde kaos och faror. Samtidigt var det i Utgård
som gudarna hämtade energi, kunskap och kraft, vilket även utmarken kom
att symbolisera i det mänskliga samhället. I utmarken hämtades viktiga
näringsresurser genom jakt, fångst, ﬁske och insamling av bär etc. På samma
sätt som gudarna var tvungna att bege sig till Utgård var även människorna
tvungna bege sig ut i utmarken, och berättelserna i mytologin kan ses som en
uppfordring till människorna att övervinna farorna som ”det vilda” representerade (Spangen 2005:90; Solli 2002:29f).
Halsringar hade i det norröna samhället starka associationer till mytologin och gudinnan Freyja men även till viss del till Oden. Freyja är den största
av gudinnorna och är tillsammans med Oden, Tor och Frey den mest omtalade av gudarna. Hennes släktskap är något oklart, men enligt Snorre är hon
dotter till Njord och syster till Frey. Hon kom till Asagård som gisslan efter
en kamp mellan vanerna och asarna, men hon kom snabbt att bli en av Odens
förtrogna. Av Oden lärde hon sig sejda, och hennes uppgifter var många och
mångtydiga (Näsström 2001:145).
Freyja (stavning efter Näsström 2001) var gudinna för fruktbarhet och
sexualitet och hon var kärleksgudinnan framför andra, samtidigt som hon var
förknippad med döden. Tillsammans med Oden delade hon krigarnas själar
efter slag, och både Odens och Freyjas rike var förknippade med goda dagar.
Hon tog även emot kvinnor som hade dött, särskilt om de hade dött en ärofull
död. Freyja var gudinna över silver och guld (eller rikedomar) och hade två
döttrar kallade Hnoss (juvel) och Gersimi (ädelsten), något som tolkas som
ytterligare en aspekt av hennes uppgift som rikedomsgudinna. Hennes strålglans var stor och kring halsen hade hon den skinande halsringen Brisingame
(”det ﬂammande smycket”) (Steinsland & Meulengracht Sørensen 1994:67;
Spangen 2005:102f; Näsström 2001:147f). Hon omtalas ofta som översteprästinna eller offergudinna, och hon ansågs ha starka sejdkunskaper eller
magiska krafter något som efter Kristendomens införande naturligtvis demoniserades. Precis som Sáráhkká (den samiska gudinna som var kopplad till
fruktbarhet och reproduktion, se Bäckman 1984; Fossum & Karlsson 2003c),
var hon födande kvinnor till hjälp och precis som för Sáráhkká ﬂyttades
många av hennes kunskaper och uppgifter över till jungfru Maria (Näsström
2001:149; Rydving 1995a; Myrhaug 1997:86f, 89f). Freyja uppträdde under
många namn under sina vandringar på jorden när hon sökte sin make Od,
och är den enda av gudarna (undantaget Oden) som har haft så många olika
namn (Näsström 2001:145-161). Ett av de namn hon enligt Snorre hade var
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Skjalf, och mycket intressant blir den berättelse från Snorre som berättar om
när kung Agne rövade bort Skjalf (Näsström 2001:150f). Skjalf omnämns
som den samiska eller ﬁnska kungadottern Skjalf eller skalv (Skjolv på norsk
i Snorre Sturlason 1995:27). På natten när kung Agne var drucken varnade
hon honom för att tjuvar kunde stjäla den skinande halsring han hade runt
halsen, varpå kungen band den noga fast kring sin hals. På natten hängde
Skjalf honom i halsringen (efter Britt-Marie Näsström 2001:151).
Det skulle vara underligt
om Agnes här
ansåg att Skjalfs dåd var goda
När Loges syster lyfte kungen
Upp i luften med guldsmycket
Hängd i smycket skulle han kvävas

Näsström ställer sig frågan om man inte skall tolka det så att det är Freyja
texten omtalar under namnet Skjalf, dels genom att hon refereras till som
Loges syster. Vidare frågar hon om man kanske skall översätta ursprungstextens loga ddíís
ís som äktenskapets dis eller kärleksgudinnan, vilket skulle tyda på
att det var Freyja. Guldsmycket är ju som tidigare nämnt också ett av hennes
attribut (ibid:151).
Freyja var en av vanerna, men kom till åsgård i samband med att vanerna
och asarna slöt fred och hon och Njord blev gisslan (Spangen 2005:102;
Snorre Sturluson 1995:16f). Även Oden förknippas med halsringar och relationen mellan Freyja och Oden var nära och det var han som lärde henne
sejda. Odens halsring Draupne var även den nära förknippad med asarnas
fruktbarhet och skapande förmåga och den sågs som en härskarsymbol.
Draupne färdades med Balder in i dödsriket och anses därför kunna sättas
samman med den övergångsperiod som äger rum när en härskare dör och en
annan kommer till makten (Spangen 2005:103ff; Steinsland & Meulengracht
Sørensen 1994:67; Sturluson 1995).
I den samiska mytologin hittar man inte associationer till halsringar,
även om man kan se likartade uppfattningar kring världen och världens
centrum. Samisk religion och världsbild har naturligtvis inte varit den samma
över tid och rum i Sápmi men samtidigt så verkar uppfattningen om boplatsen och världen omkring ha haft likartade drag. Utifrån ett 1600-tals källmaterial kan vi se att världen var indelad i olika skikt, i de ﬂesta områden tre,
men i några även fem. I den övre världen fanns gudarna och de andliga krafterna, medan mellanvärlden var människornas hemvist. I den undre världen,
i sfären närmast mellanvärlden, hittade man de dödas rike. Dit kom själarna
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från de som hade avlidit fysiskt och i vissa områden fanns uppfattningen om
att här ﬁck de en ny kropp. De som fanns i dödsriket var en del av livet och
det var man på olika sätt tvungen att förhålla sig till. De betraktades ofta som
släktingar som man sökte stöd och råd från och i vissa fall kunde de även
fungera som renvaktare. Som centrum i kosmos fanns kåtan, som stod för
det trygga, bekanta och positivt laddade. Området utanför kåtan och boplatsen var farligt, otryggt och negativt laddat. P.g.a. den i många fall nomadiska
livsstilen som man hade på 1600-talet, var anpassningen till omgivningen
dynamisk - när man ﬂyttade kåtan ﬂyttade man även centrum i kosmos och
det som tidigare var ett tryggt område blev nu farligt (Rydving 1995; personligt meddelande).
Det är alltså lika troligt att även för de samiska grupperna representerade platserna för ädelmetalldepåerna i ett område som betraktades som farligt
och kaotiskt, men som man vid många tillfällen var tvungen att övervinna.
Ser man på andra samiska rituella lämningar ligger de som tidigare nämnts,
ofta i områden som är separerade från boplatserna. I ﬂera fall har ädelmetalldepåerna hittats i områden med andra rituella lämningar som t.ex. samiska
björngravar (i bl.a. Tysfjord där man känner till två ädelmetalldepåer, känner
man också till tre björngravar se Myrstad 1996: 41f; Spangen 2005: Appendix
s 36 och 39) och det förefaller som att områdena fungerade som gränsområden på mer än ett plan. Samtidigt ligger ﬂera av lokalerna vid naturliga mötesplatser vid färdvägar (Olsen 2000a; Hansen & Olsen 2004; Spangen 2005).
Så genom både fyndsammansättning, geograﬁsk och topograﬁsk lokalisering
är det mycket som talar för att de ingick i en rituell och social kontext, där
både medlemmar av de norröna och de samiska samhällena agerade. Även
lokalerna i sig själva kan sägas vara placerade i gränsområden eller i liminala
zoner (Spangen 2005).

Ädelmetalldepåerna – allianser knyts
Längs kusten av Troms och Nordland fanns under järnålder en etablerad
norrön bosättning, med ﬂera maktcentra framförallt i Lofoten, på Bjarkøy och
i Steigen. Om de nordnorska ädelmetalldepåerna hade varit knutna enbart till
den norröna befolkningen är det sannolikt att ädelmetalldepåerna även skulle
ha hittats i kärnområdena och vara knutna till gårdar eller centra etc. Endast
enstaka osäkra fynd har gjorts i Lofoten och på Bjarkøy, något som tyder på
att den sydskandinaviska traditionen att deponera ädelmetall i anslutning till
bosättningen inte var praxis i de nordnorska norröna samhällena (Spangen
2005:85). Istället var de ﬂesta metalldepåerna lokaliserade till de s.k. ”ﬁnnfjordarna” och områden som man utifrån arkeologisk och historisk forskning
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anser vara samiska. De låg inte placerade i kärnområdet, utan var placerade
i utmarker gärna i områden som fungerat som gränser eller mötesplatser
mellan de två befolkningarna (Schanche 1986, 1989; Holdø 2004; Hansen &
Olsen 2004:83; Spangen 2005:85f)
Samtidigt visar Spangen att ﬂera av dessa områden har gjorts ﬂera
fynd av fornlämningar som innehåller en materiell kultur som är en blandning mellan norrönt och samiskt. Hon diskuterar möjligheten att se dessa
lämningar som ett uttryck för en blandkultur där man tar till sig en blandning
av element från båda grupperna för att medvetet stå emellan dessa; som en
vad hon kallar ”In-between-group”, som väljer kulturella uttryck som visar
goda relationer (kanske som mellanhänder) med både norröna och samiska
grupper. Hon föreslår att dessa kan ha deﬁnerat sig själva som en egen grupp
med en egen identitet (ibid:135f).
Bjørnar Olsen (Olsen 2000:36; Hansen & Olsen 2004:83f) tolkar dessa
på liknande sätt som Torun Zachrisson (1998) gör med sydskandinaviska ädelmetalldepåer - att de ingår i en kontext där de markerar gränser. De sydskandinaviska depåer som Zachrisson studerar lades i utkanten av gårdarna för
att markera gränsen mellan inmark och utmark. De nordnorska skattfynden
tolkas som gränsmarkörer i områden där det samiska och det norröna (möjligen grupper med andra etniska och kulturella identiteter också) möts (Olsen
2000:37; Hansen & Olsen 2004:86f)
I Lyngen i norra Norge, som är den nordligaste gränsen för en norrön
bosättning, kan man se en koncentration av depåer och de ﬂesta depåernas
placering i terrängen påminner om de man hittar vid samiska heliga platser
som offerplatser, urgravar och björngravar (Olsen 2000:36f; Spangen 2005),
alltså i områden som kan betraktas som gränszoner i en annan bemärkelse
i den lokala topograﬁn, både på en fysisk och symbolisk nivå. Många ligger
längs mindre färdvägar (åtta stycken), och även om de ﬂesta av dessa vägar
var moderna så antyder topograﬁn att de har fungerat som vägar och stigar
även under forntiden. Tio var lokaliserade till övergångar mellan halvöar eller
näs och fastlandet, som hade en symbolisk betydelse som liminala zoner. De
ﬂesta depåerna är lokaliserade till topograﬁska lägen som är likartade med
hur urgravar, björngravar och offerplatser är lokaliserade - de var placerade
under stora stenar eller hällar, i ur eller moras, i fjällsprickor, vid vatten, dvs.
i områden som har fungerat som tänkta ingångar och passager mellan olika
världar och sfärer.
Ädelmetalldepåerna representerar en rituell handling som var förbehållen en elit med hög status inom både de norröna och samiska samhällena,
vilket föremålens status och symbolik talar för. Det norröna samhället var
starkt hierarkiskt där både rituella aktiviteter och rikedom var knutna till en
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maktelit och där ekonomin var nära förknippad med sociala, religiösa och
politiska förhållanden. Hals- och armringar verkar i det norröna samhället
sällan blandas med andra ekonomiska medel som mynt. Depåer av guld innehåller oftast enstaka föremål, och dessa har tolkats som icke-kommersiella.
Föremålen av ädelmetall uppnådde inte nödvändigtvis sitt värde utifrån vikt
och metallhalt, utan snarare utifrån symbolisk status och värdighet. Ett värde
låg också i deras förmåga till transformation från värdeföremål, till statusföremål, till värdeföremål igen (T. Zachrisson 1998:84f; Spangen 2005:114).
Silver, men framförallt guld, var i den norröna mytologin mytomspunnet,
möjligen p.g.a. myter som uppstod under folkvandringstid – Skandinaviens
guldålder (T. Zachrisson 1998:30ff; Spangen 2005:115). Ringar och ädelmetall
var generellt associerade till gudar och med rika, mäktiga och framgångsrika
kvinnor och (Spangen 2005:119).
Silverföremål har i de samiska samhällena under historisk tid haft både
en praktisk, ekonomisk och social funktion. Under stora högtider kom det
till användning, genom att man ville skänka glans åt högtiden. Bröllopsgåvor och friargåvor bestod ofta av kåsor, bägare och skedar av silver. Det var
också vanligt att man förvandlade sitt överskottskapital till silverföremål, som
var lätt att frakta med sig och fungerade som ens förmögenhet (Fjellström
1985:505).
Spangen ser depåerna som ett offer, där offret var till för att skapa en
allians med gudarna i en förhoppning att få en gengåva (Spangen 2005:119).
Samtidigt måste offrandet ses som en gemensam ritual, där offrandet till
gudarna var till för att bekräfta de allianser och relationer man ingick. Ett
viktigt sätt att skapa politiska, religiösa och ekonomiska allianser inom det
norröna samhället var genom äktenskap och det ﬁnns tecken på att även
interetniska relationer upprättades eller upprätthölls genom äktenskap mellan
personer av hög status (Storli 1991, 1994; Hansen & Olsen 2004). Vidare kan
man tänka sig att ringarnas betydelse, då inte enbart halsringarna, har fungerat som gåvor mellan de två grupperna som symboler för vänskap, något som
bekräftades genom offrandet. Att ringar, då framförallt guldringar fungerade
som dyrbara gåvor kan man läsa om på ﬂera ställen i Snorres kungasagor (se
t.ex. Snorre Sturluson del I:145, 168).
Att äktenskap har ägt rum mellan individer från de norröna och de
samiska samhällena har vi ﬂera indikationer på i det arkeologiska materialet.
Undersökningar, osteologiska och genetiska analyser från gravfältet i Vivallen i Härjedalen visar att några av de gravlagda troligen har både norrön och
samisk härkomst (Iregren 1997:98). Även undersökningar av ett kristet gravfält från medeltid i Ådalen visar att individer som även har samisk härkomst
har begravts där (Zachrisson 1997; Grundberg 2005). Man skall naturligt169

vis vara försiktig med att knyta etnicitet till genetik och därigenom uttala
sig om de gravlagdas identitet, men man kan ändå ta det som en indikation
på att interetniska äktenskap förekom. Inger Storli framlägger idén om att
släktskapsallianser har etablerats genom äktenskap mellan individer av hög
status i de två samhällena (Storli 1991; 1994). Hon visar på att man i samiska
områden hittar kvinnogravar med smycken av skandinaviska former och att
man i norröna områden hittar kvinnogravar med smycken av samiska former
(Storli 1991:99). I de norröna källorna ﬁnns också uppgifter som tyder på att
äktenskap förekom över de etniska gränserna. Bl.a. berättar Snorre i Haraldhårfagres saga om hur Harald var gift med Snefrid, som var den på Dovre
bosatta samiska ”hövdingen” Svåses dotter (Snorre Sturlason 1995:72f). Kung
Harald älskade Snefrid så högt att efter att hon dog lät han henne ligga kvar
i hans säng. Hon låg kvar i hans säng i tre år och förändrade inte utseende,
allt medan kungen vakade över henne och misskötte sitt rike. Till slut beslöt
man att ﬂytta på Snefrid för att få slut på kungens vansinne. Så fort hon ﬂyttades ur han säng började hon lukta illa och då man brände henne blev röken
blå och ormar, ödlor, grodor och paddor välde ur hennes kropp. Då väcktes
kungen ur sitt vansinne och Snorre skriver:”Etter at kong Harald hade funnet ut
om ﬁnnejentas svik, ble han sså sint at han jaget fra seg alle de sønnene han hade med henne
och ville ikke se dem” (Snorre Sturluson 1995:73)
Det som verkar ha varit det viktigaste föremålet i depåerna är halsringen, som var nära förknippad med Freyja, som var kärleks-, fruktbarhets och
den kvinnliga sexualitetens gudinna. Det är därför troligt att ritualerna kom
till som en bekräftelse på släktskapsallianser som knöts genom äktenskap
mellan eliten i de två samhällena. Jag ﬁnner det troligt att den specialisering
som äger rum i andra delar av Sápmi och som under järnålder medförde en
viss stratiﬁering även inom det samiska samhället (se kapitel 6.5), även har ägt
rum här. Det var en anpassning till den ökade efterfrågan efter skinn, pälsverk
och maritima produkter från norr, där en specialisering blev nödvändig för att
möta den ökade efterfrågan.
Till en början var drivkrafterna bakom upprättandet av relationerna
mellan grupperna av stark ekonomisk och politisk karaktär. Produkterna
från de samiska områdena var eftertraktade i Skandinavien och genom att
kunna tillhandahålla dessa säkrade hövdingarna i norr sin makt och status. I
samband med den ökade specialiseringen och den begynnande stratiﬁeringen
av de samiska samhällena, blev kontakterna med de norröna grupperna ett
sätt att bibehålla ökad stratiﬁering. Relationerna blev därför mycket viktiga
för ”eliten” i båda norröna och samiska samhällen. Man kan tänka sig att
dessa relationer till en början bekräftades genom äktenskap och därigenom
släktskap. Så småningom kan själva ritualen med nedläggelserna i ädelme170

talldepåerna ha fungerat som ett symboliskt äktenskap eller släktskap för att
bekräfta relationen mellan grupperna.
Det står klart att samerna var kända inom de norröna samhällena som
duktiga och mäktiga på att ”sejda”, vilket gjorde allianser med dem fördelaktiga. Att det har skett ett rituellt utbyte mellan de etniska grupperna är tydligt.
På ﬂera ställen i Snorres kungasagor (1995) hittar man exempel på sådana
relationer.
I hans Kungasagor (1995) kan vi hitta ﬂera berättelser om samarbete
eller utbyte mellan stormän och samer. När kung Olav reste norrut för att
kristna den nordnorska bondebefolkningen kom han till Hårek av Tjøtta, där
även en man vid namn Øyvind fanns. Kungen fångade Øyvind och försökte
övertala honom att blir kristen först genom gåvor och lockelser, men när
Øyvind stod emot tog kungen till hårdare metoder (Snorre Sturluson Del
I:177):
Nå lot kongen bære inn et fat fullt av glør, og det ble satt på magen till
Øyvind. Rett etter revnet buken. Da talte øyvins: ”Ta fatet av meg, jeg
vil si noen ord før jeg dør” Det ble gjort, og kongen spurte: ”Vill du nå
tro på Kristus, Øyvind?” ”Nej”, sa han ”jeg kan ikke ha noen dåp. Jeg
er en ånd skapt i menneskeham ved ﬁnnars trolldom, fordi min
far och mor ikke kunne ffå noen barn ffør” Så døde Øyvind, han var
den mest trollkyndige blandt menn

Man kan också läsa om stormannen Raud den rame, som genom ”trolldom”
länge kunde hålla kung Olav borta från fjorden där hans gård låg, genom att
med hjälp av ”trolldom” skapa oväder. Han var också en mycket trollkunnig
man och om honom berättas (Snorre Sturluson Del I 1995: 177):
Raud den Rame het en bonde. Han bodde på Godøy i en fjord som
heter Salten. Raud var en meget rik mann og hade ﬂere huskarer. Han
var en mektig mann och en stor skare ﬁnner fulgte ham og hjalp han
strax han trengte det. Raud var ivrig til å blote og svært trollkyndig

I Snorres kungasagor berättas alltså på ﬂera ställen om nära samarbete mellan
hövdingar och samer och det är tydligt att den norröna eliten hade stor
respekt för samisk nåjdkonst, även om den i Snorres berättelser omtalas i
negativa ordalag. Man måste dock tänka på att Snorre som nedtecknade sina
berättelser på 1200-talet var kristen, och hade därigenom ett något tvetydigt
förhållande till norrön (samt troligen även samisk) religion (Hansen & Olsen
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2004).
Hos Snorre kan man också läsa om den nordnorska stormansdottern Gunnhild, som senare blev Eirik Blodyxas drottning. När Eirik Blodyxa
träffar henne första gången är hon i Finnmark, Snorre berättar (Sturluson
1995, Del I:77):
”Da han ((Eirik
Eirik Blodyxa, min kommentar
kommentar)) kom tillbake til Finnmark, fant
mennene hans en kvinne i en gamme. Hun var noe av det vakreste
de noen gang hade sett. Hun kalte seg Gunnhild og sa at far hennes
bodde på Hålogaland og hette Ossur Tote: „ Jeg har vært her for å lære
trollskap hos de dugligste ﬁnnene her i Finnmark“

Under 1100-talet stiftas lagar som förbjuder den norröna befolkningen
att åka till samerna för att låta sig spås. Det är tydligt att de religiösa, rituella
och sociala relationer som fanns i de nordliga områdena av kungamakten
upplevdes som ett hot och förmodligen stod i vägen för det ekonomiska och
politiska övertagandet i norr.
I det samiska språket ﬁnns också ordet skeangka som betyder gåva och
som är ett låneord från det fornnordiska vars betydelse där är knuten till att
dricka (”Skjenke”). I den norröna och germanska kulturen var gåvobyten nära
förknippade med dryckesritualer, vilket kan ha inneburit att dessa dryckesritualer var en del av bytesrelationerna med samerna (Schanche 2000:333;
Olsen 2000:40; Spangen 2005:119f; Hansen & Olsen 2004:87). Även likheter
mellan samisk och norrön religion tyder på att man under järnålder har haft
religiöst och rituellt utbyte (Price 2002; Mundal 2004).
Om man ser ädelmetalldepåerna som ett resultat av nära relationer
mellan norröna hövdingar och en samisk elit, är det logiskt att de minskar
efter 1200 för att helt upphöra under 1300-talet. Vid den tidpunkten har relationerna som funnits mellan samerna och en lokal norrön befolkning mer
eller mindre upphört, genom att kungen hade både den ekonomiska, politiska
och religiösa makten i norr. Genom kristnandet av den norröna befolkningen
försvann dessutom det religiösa utbytet. När hövdingarnas makt bröts och de
förlorade rätten att handla med samerna upphörde också de tidigare så viktiga
relationerna och därmed också ritualerna för deponering av ädelmetall.

Björnceremonin – upprätthållande av etnisk identitet
Samtidigt ser vi längs kusten av norra Norge att antalet björngravar ökar
igen och att de för första gången också uppträder i norra Sverige. Den ökade
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efterfrågan efter skinn, däribland troligen också björnskinn gör att jakten på
björn ökar. Redan på 900-talet, men framförallt under 1000- och 1100-talet,
ökar efterfrågan efter skinn som lyxvaror inte bara i väster utan även från
öster och den framväxande staten Novgorod (Hansen & Olsen 2004:138;
Spangen 2005:125).
Samtidigt som björnen spelade en viss roll som en ”ekonomisk” produkt
hade den som tidigare nämnts en stor social och religiös roll, där ritualerna
användes för att upprätthålla och stärka gruppernas identitet. Gravläggningarna av björn fortsatte på den norska sidan att placeras i likartade lägen som
tidigare, i topograﬁskt avgränsade område – områden som har fungerat som
liminala zoner. Som jag ser det har ritualen kring björn under hela järnålder
varit intimt förknippad med en inom gruppen identiﬁerad identitet – alltså
den uppfattning av identitet man har om sig själv. Religiös tro och värderingar
påverkar människors förhållande till varandra, inﬂuerar och reglerar familjeliv,
genusroller, samhälle, ekonomi och politiskt liv. Den motiverar och värderar mänsklig handling och organiserar religiösa gruppers kollektiva religiösa
uttryck (McGuire 1992:3; Bell 1997:198). Religion (särskilt praxis) är en del av
människors identitet som har stor betydelse i etniska och kulturella processer,
bl.a. upprätthållandet och skapandet av etniska grupper och gränser (Bowie
2000:26; Insoll 2004:8). Samtidigt så behöver inte de ursprungliga religiösa
intensionerna eller tankarna ﬁnnas i de utövande människornas medvetande
utan handlingen har blivit en tradition. Björngravarna på norsk sida, från
Kvænangen och nedåt landet, ligger i områden som kan uppfattas som gränsområden mot den norröna befolkningen (Myrstad 1996; Hansen & Olsen
2004) på samma sätt som ädelmetalldepåerna, även om dess funktion varit
delvis en annan. Björngravarnas placering vid gränserna, både de etniska och
de liminala, var en påminnelse om den egna gruppens särart. För det första
så ﬁnns det tomtningar längs hela svenska kusten och sedan upp längs norska
kusten.
Om vi åter tar en titt på björnbenen i tomtningen i Lövånger sn, så
anser jag inte att man per automatik kan säga att själva tomtningen är samisk
även om depositionen av björnben är det. Ser man närmare på Thomas
Wallerströms resonemang om en kvänsk kultur i de nordligaste delarna av
Bottenviken, så är en trolig tolkning att tomtningarna skulle kunna ha använts
av dessa (Wallerström 1995a). Det är också en möjlighet att de nordligaste
tomtningarna har använts av en samisk befolkning som under järnålder och
tidig medeltid har haft maritima resurser som en viktig del av sin näring.
Även om tomtningarna har tillhört någon annan befolkning än den samiska,
behöver det inte innebära att den samiska befolkningen inte var närvarande
i området.
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Jag anser att det behövs betydligt ﬂer undersökningar av och forskning kring tomtningarna för att trovärdigt kunna hävda vilken etnisk identitet
deras anläggare hade samtidigt som jag anser att det har funnits en samisk
närvaro i området under järnålder, medeltid och historisk tid. Området längs
kusten kanske var ett gränsområde där både en samisk befolkning och en
befolkning med en annan etnisk identitet uppehöll sig. Möten mellan dessa
grupper har naturligtvis ägt rum, något material från vissa metalldepåer (t.ex.
Unna Saiva) kulle kunna tyda på enligt Wallerström (1995a:187-211). Dessa
grupper har i så fall levt i samexistens, då man egentligen inte har konkurrerat
om resurserna eftersom de som anlade tomtningarna i huvudsak jagade säl.
Den samiska befolkningen i området har livnärt sig på jakt av landdjur (ren)
och ﬁske. Även om samexistensen har varit fredlig, så har det ändå funnits ett
behov av att markera sitt territorium, vilket skulle kunna vara förklaringen till
gravläggningen av björn i tomtningen. Att gravlägga björnbenen i den andra
gruppens lämning kan ha varit ett sätt att markera sin närvaro i området. Det
kan också helt enkelt ha varit ett bra ställe att gravlägga björnen genom bra
tillgång till sten.
Ytterligare en förklaring kan vara att det rör sig om ett möte mellan
två grupper, där ceremonin kring att björnbenen begravs i tomtningen var
ett sätt att stärka och upprätthålla relationen mellan grupperna. Om så skulle
vara fallet, borde det ha rört sig om ett möte mellan två olika samiska grupper,
eller två grupper som har känt släktskap då björnjakten och björnceremonierna har fungerat som en inometnisk ritual. Jag anser att man inte skall se bort
ifrån att området kan ha använts av två olika etniska grupper, vilket indikeras
av förekomsten av både tomtningar och (samiska) härdar (Broadbent 1987).
Sammanfattningsvis kan man säga att att björngravarna från 200-talet
och fram till tidig medeltid har haft en stor betydelse i de etniska processerna,
både för att skapa, deﬁniera och upprätthålla den samiska identiteten mot
andra samhällen i omgivningen; framförallt mot de norröna. I oroliga tider
kan etnisk identitet förstärkas och överkommuniceras (Eriksen 1998), men
även omförhandlas vilket kan medföra både ett bevarande av traditionellt
viktiga värden likaväl som den kan få ett nytt innehåll och mening. Björnens
betydelse i tradition och myt, bl.a. som en ”individ” som symboliserar urmänniskan eller förfäderna, kan ha gjort att ceremonierna kring dem blev oerhört
viktiga för upprätthållandet av den kulturella, sociala och etniska identiteten.
Ritualen blev alltså ﬂertydig; dels förnyade eller upprätthöll den björnstammen
och dels användes den för att skapa, deﬁniera och upprätthålla etnisk identitet
i interaktion med grupper med en annan etnisk och kulturell identitet. Ritualens ”uppgifter” var inte separerade från varandra, utan de var snarare alla en
del av en större helhet. Att upprätthålla björnstammen hade betydelse för att
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bevara det egna folket, där kopplingen mellan anfäder/förfäder och björnen
kan ha gjort att föreställningen om björnens undergång var nära förknippad
med föreställningen om den egna gruppens undergång (jmf Ingold 2000).
Därmed blev ritualer viktiga i en period då traditioner, myter och traditionella
levnadssätt utsattes för ”omförhandlingar”, genom mötet med andra grupper
och med de nya ekonomiska och sociala villkor det innebar.
Vikingatid var en period där en rad sakrala och profana lämningar ökar
i antal. Urgravskicket börjar på allvar att sprida sig, de metallförande offerplatserna börjar uppträda, och ädelmetalldepåerna i Norge uppträder längs
kusten. Att gravlägga björn verkar också vara viktigare nu än under tidigare
perioder. Under denna period intensiﬁeras kontakterna med omkringliggande
samhällen, samt även kontakterna mot t.ex. Novgorod. Inom Sápmi kan man
se ett ökat resursutnyttjande av nya områden, som t.ex. fjällvärlden samtidigt
som man verkar få en ökning av antalet både profana och sakrala lämningar i
det arkeologiska materialet. Det framstår tydligt att man under denna period
får ett stort behov av att uttrycka och manifestera den kulturella identiteten som samisk - en identitet som är starkt knuten och kopplad till en jakt-,
ﬁske- och fångstekonomi. Under yngre järnålder är jakt och fångst i synnerhet viktigt, då det är skinn och pälsverk som efterfrågas av de samhällen man
har utbytesförbindelser med både västerut och österut. I samband med en
spridning av materiella uttryck måste man också räkna med en spridning av
föreställningsvärld och en bild av vad en samisk identitet innebär.

6. 4. Medeltid
Kåtans kosmologiska betydelse
I den samiska mytologin som vi känner den utifrån det skriftliga källmaterialet var kåtan i sig ett viktigt uttryck för samisk kosmologi. Kåtans rumsliga
indelning blev en konkret avspegling av religiösa och ideologiska aspekter i
de samiska samhällena och kom därigenom att spela en viktig roll i socialiseringen av de uppväxande generationerna i en samisk livsvärld. Som tidigare
poängterats måste man vara medveten om de regionala variationer som ﬁnns
i samisk religion, men den samiska världsbilden verkar ha varit rätt likartad
över stora delar av Sápmi (Rydving 1995a; Hansen & Olsen 2004)
I samisk kosmologi stod kåtan i centrum för universum. Kåtan och
boplatsen stod för det trygga och det kända, medan den omgivande naturen
utanför kåtan var farlig och skrämmande (Rydving 1995a). Samtidigt som
kåtan var relaterad till omgivningen var också de olika delarna av kåtan
relaterade till varandra. På det horisontella planet var härden i mitten en
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Fig. 28. En tältkåtas indelning.
Efter Rydving 1995a:101
A. Den främre dörren, uksa B. Härden, árran C. Boaššjo

symbol för solen som en värmande och livgivande källa. Utifrån eldstaden
löpte härdarmar, ofta två fram till den främre dörren och två mot bakdörren. Många gånger var de markerade med trästockar eller stenar men ibland
enbart symboliska utifrån indelningen av kåtans ”rum” (Ränk 1949; Rydving
1995a:100f; Hansen & Olsen 2004). Solen med fyra strålar ﬁnns också ofta
symboliserad på trummor från framför allt det sydsamiska området. Den
bakre och den främre delen av kåtan stod som två spänningsfält mot varandra, där dörren i den främre delen och en eventuell bakdörr i den bakre, fungerade som poler i de två spänningsfälten. I det historiska materialet kan vi se
att de två delarna var knutna till kvinnor respektive män. Medan den främre
”kvinnliga” delen av kåtan var förbjuden för männen endast i sakrala stunder
var den bakre ”manliga” delen alltid tabubelagd för kvinnor. Den bakre delen
av kåtan var omtalas också ofta som det heliga rummet och det var där jaktredskap och även trumman förvarades. Bakdörren ledde in dit och det var
genom den som allt jaktbyte, t.ex. björnkött togs in. Även hanteringen av
köttet var männens uppgift. Genom den främre dörren togs produkter från
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tamdjurshållningen in – produkter som t.ex. mjölk och ost. Rydving påpekar
att tabuföreställningarna för kvinnorna inte var strikt kopplade till biologiskt
kön, utan påverkades även av faktorer som om man hade börjat menstruera,
var gravid etc. (Rydving 1995:100).
På det vertikala planet var de olika delarna i kåtan relaterade till den övre
och undre världen. Axen mellan eldstaden och rököppningen representerade
världspålen med dess himmelska ändpunkt i polstjärnan, samtidigt som man
under golvet hittade både gudinnorna men även den undre världen. Genom
indelningen av kåtan och dess relation till omgivningen blev sociala och religiösa aspekter konkretiserade (Ränk 1949; Yates 1989; Rydving 1995a; Hansen
& Olsen 2004:97ff). Det var inte enbart den undre världen som befann sig
under golvet i kåtan, utan det var (framförallt i sydsamiskt och Lulesamiskt
område) också modergudinnan Máttaráhkkás och hennes tre döttrars hemvist
(Bäckman 1984:32f).
Oksaahka – Uksáhkká – dörrkvinnan som var den yngsta dottern hade
ansvaret för den främre ingången och det var hon som skyddade hemmet
och barnen från onda andar. Hon ansågs bo under golvet vid ingångsdörren.
Joeksaahka – Juksáhkká – bågkvinnan (den andra dottern) var den gudinna
man offrade till om man ville att det barn man väntade skulle bli en pojke.
Ursprungligen var alla barn skapta till ﬂickor, men Juksáhkká kunde skapa
om barnet till en pojke. Hennes tillhåll var under det bakre rummet i kåtan.
Saaraahka – Sáráhkká – födselgudinnan, var den äldsta dottern och hon var
också den som var högst ärad. När en själ skulle födas skickades den till
Sáráhkká (via modern) för att hon skulle ge den en kropp. Hon skyddade mor
och barn vid förlossning, kvinnorna under menstruation och graviditet. När
man offrade till henne gjorde man det i härden, som hon ansågs bo under.
Sáráhkká var den enda av gudinnorna som även männen kunde offra till, och
hon ansågs också stå för fruktbarhet hos renar och hon skyddade renarna vid
kalvning. (Bäckman 1984:32f; Rydving1995a; Hansen & Olsen 2004:97ff).
Den undre världen eller dödsriket befann sig direkt under marken, och
i de avlidnas värld (de fysiskt avlidna) gick man upp och ned med fötterna
mot fötterna på de i mellanvärlden. Dödsriket var en ganska bra plats att
vistas på, men där var ganska tråkigt så många gånger kom de som vistades
där att längta efter de ”levande”, något som kunde medföra att den de längtade efter dog (fysiskt). Synen på liv och död var inte lika dualistisk som hos
oss utan det fanns ﬂera nyanser. En person som hade avlidit rent fysiskt var
fortfarande levande så länge man mindes honom/henne – och därmed jojkades. Man trodde också att avlidna personer kunde återfödas, så en ”rite de
passage” kunde äga rum åt ”båda håll” från levande till fysisk död, från fysisk
död till att återfödas (se Bäckman 1983; Rydving 1995a:140ff).
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Kåtan i sig kom alltså att fungera som ett mikrokosmos, som ständigt
påminde människorna om hur de olika delarna i universum förhöll sig till
varandra. Den var en ständig påminnelse för individerna om deras plats i
världen men även om deras relation till varandra. Den stora frågan är om den
bild vi kan ge utifrån 1600- och 1700-talsmaterialet kan projiceras tillbaka i
tid till då de första kåtorna uppkom vid Kristi födelse? Som jag har varit inne
på många gånger har samisk kultur och trosföreställningar sett olika ut i olika
delar av Sápmi och genomgått stora förändringar över tid. Samtidigt är det
slående att notera att den karakteristiska indelningen av kåtans golv uppträder
i Finnmark och vid kusten av Kola-halvön redan i tiden före Kristi födelse
(Hansen & Olsen 2004)
Boplatsen blir rituell arena
Det ﬁnns inte mycket i det arkeologiska materialet före medeltid som tyder på
att det har utförts ritualer (som har lämnat synliga spår) på boplatserna. I det
skriftliga källmaterialet omtalas en del ritualer, där man t.ex. offrade vätskor
etc., vilket naturligtvis inte lämnat spår efter sig. Men om man placerar boplatserna in i den övriga rituella kontexten så ser man att i samband med att de
”stora” rituella lämningarna (som t.ex. ädelmetalldepåer) antingen upphör
eller förändrar karaktär (även minskar i antal) ﬂyttas en del av den rituella
verksamheten till boplatsen under 1300-talet. Detta verkar dock inte äga rum
över hela Sápmi, utan är något som främst sker längs norska kusten.
När de norröna hövdingarna förlorade kontrollen över handeln i norr,
upphörde deras skydd mot en expansion av norrön bosättning in i de tidigare samiska områdena. Den norska kungamakten var till en början inte lika
intresserad av samernas pälsverk och skinn, vilket medförde att de tidigare
samiska områdena inte längre skyddades mot en norrön expansion. Längs
kusten, kanske framförallt i Troms, kom de samiska grupperna nu att bo
grannar med en norsk jordbrukande befolkning och i många fall torde jordbruksexpansionen in i tidigare samiska områden ha upplevts som ett hot mot
det egna resursutnyttjandet. Under 1300-talets ökade dessutom efterfrågan
efter ﬁsk genom den stora torrﬁskexporten till Europa, och snart var både
norrmännen och samerna inblandande i ﬁsket längs kusten av Nordnorge
(Hansen & Olsen 2004:165ff).
Expansionen av en norsk bofast befolkning mot norr skärpte också
konﬂikten med Novgorod och Karelen om landområdena, och från 1300och 1400-talet ﬁnns ﬂera uppgifter om oroligheter och rajder mot den nordnorska kusten. Men redan kring 1250 ingicks ett fredsavtal mellan Novgorod
och kung Håkon Håkonsson, ett avtal som dock inte hölls i kraft länge. På
1320-talet slöts nya avtal som medförde att de samiska områdena blir gemen178

samma skatte- och inﬂytelsesfärer för de omliggande staterna (Hansen &
Olsen 2004:172f).
Under kanske framförallt 1400-talet verkar det återigen ske en ökning
i efterfrågan av pälsverk och skinn. I Varanger ökade jakten på vildren och
så småningom kom renskötseln. I dessa föränderliga och i vissa avseenden
oroliga tider är det troligt att de samiska samhällena upplevde sig hotade.
Samtidigt innebar introduktionen av ett nytt resursutnyttjande en viss konﬂikt
med traditionella levnadssätt och strukturer. Man fortsatte att använda de
traditionella boplatserna, trots att de inte låg bra till för utövandet av den
”nya ekonomin”. Genom att använda förfädernas boplatser, genom att offra
åt dem söker man deras samtycke samtidigt som de får del av överskottet och
blir delaktiga i ”det nya livet”. Att man fortsätter att använda kustboplatserna
ser Odner som ett medvetet val av förfädernas boplatser. Trots omfattande
omläggningar i ekonomi och expansion in i nya resursområden, valde man
att fortsätta använda de traditionella boplatserna och följa samma ﬂyttmönster som tidigare generationer. Vidare tolkar han det som ett försök att inte
bli beroende av vad han kallar kapitalism och statens krav på päls (Odner
2001:40ff). Han menar också att en del av de ritualer som ägde rum på boplatserna, både vid sejtar och inne i kåtan skall ses i det ljuset. På ﬂera boplatser
i Varanger kan man se att ﬂera kåtor har två användningsperioder, där en
ligger i järnålder och den andra i medeltid. Det ﬁnns indikationer på att det
inte rör sig om två bosättningsfaser, utan snarare om en rituell användning av
förfädernas kåtor som Odner föreslår. Boplatslämningarna var sedan länge
övergivna men mycket väl synliga. I det sammanhanget kan också nämnas
en mycket välgjord baltisk kniv från 1400-talet, som hittades i en huslämning från äldre metalltid på Mortensnes, något som av Odner tolkas som
en rituell deponering av ett statusföremål på förfädernas boplatser (Odner
2001:43; Hansen & Olsen 2004:191). Genom ritualer knöt man det förﬂutna
och förfäderna till nutiden och sig själv, man bekräftade sina förpliktelser till
förfäderna samtidigt som man uttryckte en opposition mot det nya och att
överge traditionella boplatser (Odner 2001:43). Hansen och Olsen (2004:192
) påpekar att den stoskaliga vildrensjakten och transporten av köttet till kustboplatserna måste ha krävt en stor arbetsstyrka, vilket bör ha medfört att
stora delar av samhället var involverad i arbetet. Precis som Odner (2001:43f)
påpekar verkar det vara viktigt att använda de traditionella boplatserna av skäl
som snarare var sociala och religiösa än praktiska och ekonomiska. Men istället för att se det som en opposition mot det nya så föreslår jag att man bör se
det som ett sätt att integrera det nya med det traditionella.
Kåtan och boplatsens symboliska betydelse förstärks genom ritualer
där offer av både vilt och tamboskap blir en viktig del. Ritualerna fungerar
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för att påminna om ursprunget och bevara länken till förfäderna för att därigenom få framgång. I en källa från 1700-talet kan man läsa att en ande genom
en nåjd säger till samerna att man skall leva på samma sätt som förfäderna,
hålla sig undan norrmännen och ryssarna, endast använda samiskt språk och
samiska kläder, bygga hus i torv som deras förfäder hade byggt dem. Följde
man dessa regler skulle man ha ﬁskelycka och bra jakt, men om man inte
följde dem skulle man hånas och anses ovärdig att leva bland sitt folk (Olsen
1910; Odner 2001:44). Det här skulle stödja teorin att ritualerna på boplatserna blir ett medium i försöket att bevara den traditionella kulturen, levnadssättet och religionen.
Längre västerut vid kusten, som på Spildra, kom tamdjur att integreras i
ekonomin, till en början kanske inte så mycket av näringsmässiga eller ekonomiska skäl som av sociala. Det är möjligt att det ligger något i vad Hansen
& Olsen (2004) föreslår, man tog till sig det nya och integrerade det i rituella
sammanhang för att överbrygga ”klyftan” till de nya grannarna. Det ﬁnns
antydningar om att får blev integrerade i den rituella verksamheten redan på
900-talet, bl.a. genom fyndet av ben från ett helt får på en härd på Vapsgedden (Grydeland 1996; 2001) Fyndet har tolkats som ett brännoffer och det är
svårt att att hitta någon bättre förklaring (Schanche 2000).
I tillägg till de förändringar av ekonomin som ägde rum, förlorade de
samiska och de norröna grupperna också sina gemensamma religiösa och
sociala kopplingar genom religionsskiftet bland den norröna befolkningen.
Därmed löstes alla de kognitiva gränser som existerat i ett gemensamt ekonomiskt, socialt och religiöst/rituellt intresse (Hansen & Olsen 2004).
Under medeltid etableras också större boplatser med mer permanenta
torvkåtor, vilket verkar ske över stora delar av Finnmarkskusten samt även
i norra Troms. Schanche föreslår (2000) att redan under vikingatid sker en
separation mellan jaktkult och offerkult, vilket också har inneburit en separation mellan manliga och kvinnliga sfärer. Om man kommer längre in i historisk tid kan man också se att kåtan snarare är kvinnornas domän än männens,
framförallt i rituella sammanhang. De ﬂesta ritualer med kvinnligt deltagande
under 1600-talet äger rum i kåtan (Mebius 2003, Rydving 1995a). Som jag
har varit inne på ändras ju även de sociala relationerna mellan den tidigare
norröna befolkningen och samerna, relationer där bl.a. allianser mellan grupperna knöts och då även allianser i form av äktenskap. Kvinnornas ställning
i det vikingatida norröna samhället var starkare än under tidig medeltid, bl.a.
förändrades kvinnornas roll i religionsutövningen. I det norröna samhället
fanns kvinnliga sejdare, men i den medeltida kristendomen fanns inga kvinnliga präster. I både de samiska och de norröna samhällena fanns kvinnliga
gudinnor, inom kristendomen under medeltid fanns kvinnorna i underkas180

tade positioner – där lydnad och dygd var viktiga egenskaper.
Jag tror att en del av den förändring vi ser i religionsutövandet även
inom de samiska samhällena i framförallt Nordnorge beror på att det skedde
en allmän förändring i samhällsstrukturen, möjligen nära förknippad med
religionen. I de nya relationerna var det kungens utsände som de samiska
grupperna mötte, grupper som inte längre bestod av män och kvinnor utan
enbart män. Kvinnorna förlorade stora delar av sitt inﬂytande i ”ofﬁciella”
sfärer och blev nu hänvisade till den privata sfären – boplatsen. De blev
exkluderade från ﬂera olika rituella sfärer, och ﬂyttade sin rituella verksamhet
till boplatsen. Istället för att hela samhället i de nordnorska kustområdena är
rörliga, är det den manliga delen av befolkningen som rör sig till områden
för jakt medan man i övrigt blir mer bofast. Det är nu som kåtan i huvudsak blir en kvinnlig rituell domän. En invändning mot detta är att det mesta
av den rituella verksamhet man ser i kåtan sker i den bakre (under historisk
tid) manliga delen av kåtan. Det måste ha inneburit att även en del av den
manliga rituella aktiviteten har ﬂyttats till boplatsen, eller kanske ritualer där
både kvinnor och män deltog.
Under tidig medeltid och framåt etablerades kyrkor i Nordskandinavien, och vid 1300-talets början fanns fästningar och kyrkor på ﬂera håll i
nordligaste Norge. Kloster- och kyrkoetableringen från ryskt håll kom något
senare, främst under 1400- och 1500-talet. 1420 etablerades klostret på Solovetskijöarna, ett kloster som kom att bli en central maktfaktor i området. Från
detta kloster initierades etableringen av nya kloster på nordsidan av Kola under
mitten av 1500-talet, nära den sentida gränsen mot dagens Norge. Under
1500-talet fanns det också etablerade ortodoxa kapell i de ﬂesta östsamiska
sii’daene (Tanner 1929; Hansen & Olsen 2004:222). Kyrko- och klosteretableringen och de tidiga försöken till missionen i norr hade ingen direkt effekt
i kristnandet av samerna, men det är mycket möjligt att den medförde en viss
motreaktion genom en ny våg av ökad ritualisering i de samiska samhällena.
Ringformade offerplatser och labyrinter – synlig opposition
I Finnmark ser man förutom ﬂer ritualer på boplatsen att nya typer av
lämningar börjar uppträda. De ringformade offerplatserna, som i huvudsak
bara ﬁnns i Finnmark, ligger ofta i områden nära urgravfälten. Inne i de stenmurade ringarna fanns ofta ett uppmurat altare i mitten, troligen för placering
av sejtar (Vorren og Eriksen 1993; Hansen & Olsen 2004:223). Det ﬁnns
endast dateringar från en av dessa ringformade offerplatser från Angsnes i
Varanger, en datering som placerar den till tiden 1425 – 1615 e. Kr (Vorren
og Eriksen 1993; Hansen & Olsen 2004:223). De är inte kända från sentida
skriftligt material i någon större utsträckning, vilket tyder på att de kan ha
slutat att användas innan 1600-talet.
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Längs kusten av Finnmark och österut längs kusten av Kolahalvön
uppträder de s.k. labyrinterna. Även dessa är starkt knutna till gravar och
användandet av dessa verkar intensiﬁeras mot slutet av medeltid (Olsen 2002;
Hansen & Olsen 2004). Olsen är inne på att de kan ha ingått i samiska, förkristna gravriter och under medeltid fått en ökad rituell betydelse som opposition
mot försöken att kristna samerna. Etableringen av klostren och kyrkorna blev
en fysisk manifestation i området och kan mycket väl ha upplevts som hot
mot centrala kulturella och religiösa värderingar. De synliga rituella uttrycken
– offerplatser och labyrinter - kanske skall ses som ett sätt att försöka motvärka hotet från kristendomen, genom att utföra ritualer som gav iögonfallande
materiella uttryck (Hansen & Olsen 2004:226).
De samiska samhällena i Finnmark och Troms upplevde nu både ett
yttre och inre hot mot den egna kulturen. De genomgick stora ekonomiska förändringar som en följd av en ökad efterfrågan efter skinn och pälsverk. Det medförde ett utnyttjande av nya resurser, vilket också hade kunnat
medföra ändringar i bosättningsmönster. Istället fortsätter man att använda
traditionella boplatser, samtidigt som det sker en ökad ritualisering på dessa.
Introduktionen av ett nytt (eller delvis nytt) resursutnyttjande kom i konﬂikt
med traditionella levnadssätt och strukturer. Ritualerna blev ett sätt att både
integrera det nya med det traditionella, samtidigt som de blev en påminnelse
om identitet – man bekräftade både den etniska, kulturella, sociala och religiösa identiteten. Dels börjar nya rituella anläggningar att uppträda i området,
anläggningar som på ett helt annat sätt är synliga i terrängen. De anläggs vid
gravplatser och får därigenom en stark koppling till förfäderna, samtidigt som
de symboliserar en tillhörighet till landet.
Ökad rituell aktivitet på den svenska sidan av Sápmi
Något som skulle stödja min hypotes att det är under medeltid som de manliga
och kvinnliga rituella sfärerna separeras är de nya dateringarna av benmaterial
från offerplatsen Rautasjaur. Tio 14Cdateringar visar att från 1450 (alltså efter
att offrandet av metall upphör) börjar man offra kött av framför allt ren på de
metallförande offerplatserna (Mulk 2005). På ﬂera av de andra offerplatserna
har även ben av ren och annat vilt framkommit, men dessa är ej daterade.
Det är troligt att offrandet av ren och andra djur på offerplatserna uppstår
under 1400-talet. De metaller som lades ned på offerplatserna var till stor del
smycken, samt även jaktvapen. Troligen deltog hela samhället i ritualerna där
metall offrades, men under medeltid blev det kött och andra produkter som
offrades, vilket mer associeras till en manlig sfär. Mycket tyder på att man
under 1400-talet på den svenska sidan av Sápmi har haft en viss renskötsel
och därigenom också fått en ökad specialisering inom samhällena. Skillnaden
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mellan den norska och svenska sidan av Sápmi är (enligt det religionshistoriska materialet) att man i Norge hittar uppgifter om nedgrävningsoffer i det
norska materialet men inte i det svenska (Mebius 1968; 2003). Möjligen skall
man se denna skillnad som början på skillnader i samhällsstruktur. På den
norska sidan blir man mer bofast särskilt ute vid kusten, samtidigt som man
använder inlandet som resursområde.

6. 5. Rituellt motstånd under 1600-talet
Under 1500-talet höjde kung Gustav Vasa skatten i Sverige. Kungen hade
blivit medveten om vilka rikedomar som fanns att hämta i Sápmi, rikedomar som tidigare främst hade gått till birkarlarna som enbart hade betalat en
avgift för att handla och skattlägga samerna. Kung Gustav Vasa bestämde att
skatten skulle betalas direkt till honom, ute vid kusten via en fogde medan
det i inlandet utsågs en birkarl i varje område som skatteindrivare. Birkarlarna
förlorade alltså sin skatterätt och ﬁck betala stora summor för sin ensamrätt att handla med samerna. Samtidigt ökade skattetrycket på den samiska
befolkningen, även om man anser att den på 1500-talet inte var för betungande. Fortfarande betalades skatten i skinn och pälsverk, samtidigt som det
under 1500-talet var ökande skinnpriser i Europa, och samerna ﬁck rätt bra
betalt för sina skinn (Lundmark 1982; 1998). En del av skinnen betalades
med matvaror som smör och mjöl, men även silver, vadmal, tältdukar, hampa
till nät etc., vilket i sin tur medförde förbättrade villkor och en befolkningsökning (Lundmark 1998:29f).
Under 1600-talet ändrades förhållandena i Norrland radikalt genom ett
ökat intresse för naturresurserna, vilket föranledde att kronan etablerade sig
starkare i norr samtidigt som skatteuttaget ändrades. Den tidigare nämnda
ishavspolitiken, vilket var ett försök att nå ishavskusten för att bl.a. komma åt
den ryska handeln med Arkhangelsk, medförde bl.a. en etablering av kyrkor
i norr och en befallning om att samerna skulle kristnas. Till en början var det
viktigaste att de gick i kyrkan, då besökare i svenska kyrkan gjorde befolkningen svensk. När Karl IX dog förlorade man intresset för ishavspolitiken,
men intresset för Norrland och kyrkobyggandet fanns kvar. Vid den här tiden
var Sverige också inblandat i krig på kontinenten, vilket medförde ett behov
av mat till arméerna. Skatteuttaget bland samerna ändrades från skinn och
päls till matvaror i form av ﬁsk och kött. Samtidigt infördes det Norrbottniska handelstvånget som innebar att samer, bönder och handelsmän var
tvungna att åka till marknadsplatser för att handla. Detta var ytterligare ett
led i kontrollen över handeln i norr. Samtidigt som man tvingade samer att
arbeta i samband gruvdriften under 1630-talet, många gånger under vidriga
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förhållanden (Lundmark 1998; Wallqvist 1985; Berling 1964; Fossum 2001).
Lennart Lundmark (1982; 1998) anser att det var nu renskötseln uppstod, i ett
försök att säkra tillgången på kött.
I samband med krigföringen på kontinenten uppstod ett rykte om att
den svenska armén hade sin framgång p.g.a. trolldom, och för att få slut på
ryktet gav Magnus Gabriel de la Gardie i uppdrag åt Johannes Schefferus att
redogöra för förhållandena i de svenska lappmarkerna. Boken Lapponia, som
byggde på redogörelser från präster i norr, berättade bl.a. om religion bland
samerna. Syftet med boken vara att avliva myterna om att den svenska arméns
framgångar berodde på samisk ”trolldom” och boken innehöll omfattande
beskrivningar av levnadsförhållanden och topograﬁ. Dessa delar förblev relativt ointressanta i Europa, utan det var kapitlen som religion, eller som man
ansåg då kapitlen om ”trolldom, magi och häxeri” som väckte störst intresse
(http://www.uib.no/northernlights/eng/scefferus.htm)
Mot 1600-talets slut tog kristnandet av samerna fart, och nu skärptes
också tonen mot s.k. häxeri. Även om den samiska befolkningen inte var
de som drabbades hårdast av anklagelser, rättegångar och dödsdomar för
trolldom så måste det ändå ha skapat en viss rädsla bland befolkningen. I
Sverige känner man endast till en same som dömdes till döden och avrättades för trolldom, medan det i t.ex. Finnmark var 26 stycken som anklagades
och 19 som dömdes till döden (Hagen 2001:23ff). I Sverige var de ﬂesta
som dömdes till döden för häxeri kvinnor, och de områden som var absolut
hårdast drabbade var Bohuslän, Värmland; Dalarna; Hälsingland och Ångermanland (http://www.algonet.se/~hogman/slhaxor.htm).
Till trots för pålagorna att gå i kyrkan och låta sig döpas fortsatte
samerna att utöva sin religion hemma i hemlighet (Rydving 1995a). Dopet är
ett exempel på hur man först lät sig döpas i kyrkan, för att sedan när man kom
hem tvätta av sig det svenska namnet för att sedan genomgå Sarakkas dop där
man ﬁck ett samiskt namn (Rydving 1995a )
Orsaken till att björngravar börjar uppträda i det sydsamiska området
anser jag vara en kombination av ovannämnda faktorer, dels de ändrade
ekonomiska förhållandena men även den yttre pressen från kristendomen.
Religionshistoriker brukar diskutera att man generellt kan säga att den stora
skillnaden mellan kristnandet i Sverige under 1600-talet och i Norge under
1700-talet handlar om vad det var man riktade in sig på i kristnandeprocessen
(Rydving 1995b). Medan de svenska prästerna var inriktade på att folk skulle
gå i kyrkan och överge sina ritualer, för att de skulle kunna ses som kristna så
var de norska missionärerna mer intresserade av att komma åt trosföreställningarna, för att genom sin kunskap kunna demonisera den samiska religionen (ibid.). Från de svenska lappmarkerna fanns en mängd berättelser om hur
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man gick till kyrkan och där genomgick de ritualer som förekom, för att sedan
gå hem och utföra sina egna. Under 1600-talets slut kan man också tänka sig
att de trolldomsprocesser som ägde rum runt omkring i Sverige, t.ex. i Torsåker i Ångermanland, kan ha upplevts som ett hot mot de samiska samhällena
och dess trosföreställningar, även om de inte drabbade samerna direkt till
en början. I de nordliga delarna av svenska Sápmi förstördes samiska heliga
platser av präster, bl.a. sejtar på offerplatser .
Hotet mot den egna samiska religionen, samt även genom faran för att
ställas inför rätta för trolldom, måste ha haft effekt på den samiska religionen.
Till en början var nog inte effekten den som prästerna hade väntat sig, utan
istället för att man övergav sina ritualer så ﬁck de större betydelse samtidigt
som de genomgick förändringar för att passa de nya förhållandena. I vissa
områden tog man också till sig helt nya ritualer, för att genom dessa knyta sin
egen grupp starkare till de övriga samiska samhällena och därigenom stärka
den egna samiska identiteten. Det ﬁnns alltså som jag ser det två möjliga
förklaringar till de sydsamiska björngravarnas uppkomst i det arkeologiska
materialet.
Det verkar alltså som att man i området tog till sig en ny ritual som en
följd av ett behov av att stärka den egna identiteten och trosföreställningarna som en motreaktion mot kristnandeprocessen. De sydsamiska områdena
ligger också i gränszonen mot det svenska och norska samhället under historisk tid, och det sker en viss kolonisering av svenska och norska bönder eller
samer som blev nybyggare. I kolonisationens fotspår uppstod en del konﬂikter mellan bönderna och de samiska renägarna, konﬂikter som har fortlevt
fram till i dag. Detta sammantaget medförde ett behov av att genom samiska
ritualer inte bara stärka, ena och upprätthålla sin identitet, utan också försvara
sin nyttjandeträtt av landet.
Frågan är om det var en ny ritual eller om det var en förändring av en
beﬁntlig ritual. En hypotes är att det har funnits en gammal tradition och
ceremoni kring björn och björnbegravningar, men som har tagit sig sådana
uttryck att de inte har lämnat spår efter sig som vi dag har hittat. Utifrån
ett etnograﬁskt och historiskt material och senare tids dokumentationer i
Finland har man kommit en tradition kring björnjakten och begravningen
av den på spåret. Det ﬁnns uppgifter om vad man kallar för björnskalletallar, där man efter ceremonin har placerat björnens kranium. Möjligen har de
övriga björnbenen gravlagts under tallen sedan, men det är få undersökningar
gjorda kring detta. Dessa tallar märktes i Finland med ett speciellt märke, och
det berättas hur prästerna beordrade att dessa tallar höggs ned. Trots det har
man hittat några sådana tallar bevarade i senare tid (Pentikäinen föredrag 9.
juni 2006 i Lycksele). Även i det svenska materialet ﬁnns sentida uppgifter om
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att döda har gravlagts i ackjor på ställningar ovan mark (Manker 1961), utan
att det behöver betyda att det är ett gravskick som funnits tidigare. Från den
svenska sidan ﬁnns det inga berättelser om liknande företeelser när det gäller
björn. Det kan vara så att innan missioneringen av de svenska lappmarkerna
påbörjades på allvar, så ”gravlades” björnen på ett annat mer synligt och
därmed också ett mer förgängligt sätt. Man placerade kraniet i ett träd eller
på annat synligt ställe och man deponerade de övriga benen på ett annat sätt,
möjligen så att de låg mer öppet i dagen. På så sätt blev platserna för ritualen
synlig och därmed också lätta att upptäckas och förstöras av prästerna. När
kristnandet tog fart så ändrade man sättet att gravlägga björnen - nu lades den
istället i en grav under jord som inte var synlig på samma sätt och som var
känt längre norrut. Vad som skulle tala emot en sådan tolkning är dels bristen
på empiriskt material och dels att de björngravar som är kända påminner
om ett gravskick för människor som har rötter långt tillbaka i tid. Samtidigt
så bör man vara öppen för att traditionerna har tagit sig olika uttryck i olika
delar av Sápmi under olika tider, för att i kristider enas något. Graven i Karats
(Mulk & Iregren 1993), Jokkmokk sn tyder på att det i de nordliga områdena
kan ha förekommit en äldre tradition att gravlägga björnen under mark, och
att det är denna tradition som eftersträvas under 1600-talet antingen genom
att traditionen av björn uppstod då eller förändrades från något vi inte har
belägg för i det arkeologiska materialet.
Säkert är dock att björnen har haft en stor betydelse i de samiska
samhällena, en tradition från förfäderna.
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7. Sammanfattning
I min avhandling har jag studerat och analyserat de rituella lämningar som
förekommer i norra Fennoskandien från förromersk järnålder och fram till
1600 e. Kr. Jag börjar min avhandling med att ge en mycket kort, översiktlig
och icke-fullständig genomgång av det skriftliga källmaterialet om samisk religion för att visa på problemet med källorna. Därefter diskuterar jag de skriftliga källorna kontra det arkeologiska källmaterialet för att visa på det senare
materialets potential i studiet av samisk religion. Det skriftliga källmaterialet
omfattar ett mycket kort tidsavsnitt i samisk historia, och bilden som framträder är ofta av en relativt enhetlig bild av samisk religion över både tid och
rum. Genom min studie, som sträcker sig över 1800 år vill jag ge en bättre
bild av de likheter och skillnader som faktiskt ﬁnns över det stora geograﬁska
området. För att fånga upp en del av de förändringar och den kontinuitet som
har ägt rum är det också nödvändigt att göra studier i ett långtidsperspektiv.
Med min studie har jag också analyserat och visat hur religion och ritualer kan
och har använts i politiska, ekonomiska och sociala strategier. Ritualerna har
varit viktiga redskap att upprätta och upprätthålla identiteter, hålla samman
egna samhällen, skapa opposition mot förändring men även för att knyta
sig starkare mot andra grupper. Genom min studie har jag visat att många
förändringar i olika rituell verksamhet har ägt rum vid relativt likartad tid
över olika delar av Sápmi, och att det ﬁnns tidpunkter och tidsperioder som
framträder särskilt.
Den första perioden omfattar tiden 300 f. kr-300/400 e. Kr, en tid då
ﬂera av de rituella lämningar som knyts till de framväxande samiska identiteterna uppträder för första gången. Från perioden, 300-800 e.Kr är antalet
kända lämningar inte så stort, och det verkar inte ha skett några större förändringar med undantag för de sydligaste delarna av Mellannorrland där det s.k.
insjögravskicket genomgår relativt omfattande förändringar. Vid ingången
till vikingatid ökade antalet rituella lämningar samtidigt som helt nya former
uppträdde, och fram mot 1000-talet eskalerar antalet lämningar ytterligare.
Detta sker samtidigt som man ﬁck ett ökat intresse för de nordliga områdena,
både från norrönt håll och den framväxande Novgorodstaten. Mot slutet av
1200-talet inträffade nästa period med synliga förändringar. Antalet rituella
lämningar minskade kraftigt och det skedde stora förändringar i vad som
t.ex. offrades på de metallförande offerplatserna samt även i det material
som läggs ned i gravar. Fram mot 1400-talet kommer ytterligare en våg med
ökad ritualisering, men till skillnad från tidigare äger den nu rum på eller
nära boplatserna framförallt i Finnmark i Norge. Det sydsamiska området
skiljer sig något från de nordliga genom att det är först under 1500-talet som
de ”typiskt” samiska lämningarna (som urgravar och björngravar) börjar att
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uppträda i materialet, och det var också i detta område som de yngsta kända
lämningarna ﬁnns.

Tiden kring Kristi födelse fram till vikingatid
Min studie visar tydligt på skillnader i rituell verksamhet och i den avsatta
materiella kulturen över tid och rum i det samiska området, Sápmi. Samtidigt
kan man se att många av de förändringar som sker (både i form av uppkomsten av eller förändringen av rituella lämningar) verkar sammanfalla relativt
väl tidsmässigt över stora delar av området.
Tidigare forskning har visat att urgravarna kan ha uppkommit redan
vid ingången till det sista årtusendet före Kristus. Dessa tolkningar baseras i
huvudsak på förekomsten av skiffer, samt asbestkeramik av Kjelmøytyp och
föremål som vanligen förekom på Kjelmøyboplatserna. Jag anser dock att
skiffer inte kan användas som en bra indikation på en bakre datering, då
det försvinner redan vid vid 1800 – 1600 f. Kr i det arkeologiska materialet
från hela norra Fennoskandien. Vidare kan den keramik som framkommit i
gravkontext skilja sig något från den från boplatserna, genom att kärlen dels
är mindre och av sämre kvalitet. Jag ﬁnner det sannolikt att urgravskicket
började uppträda i århundradena strax före Kristi födelse, vilket sammanföll
med att keramiken förlorade sin symboliska och kommunikativa roll genom
att de östliga kontaktnäten minskade och nya etableras åt väster.
I det arkeologiska materialet minskade det östliga inﬂytandet i de norra
och inre delarna av norra Fennoskandien, och det verkar istället som att man
i många områden knöt nya kontakter mot kustsamhällena. Kustområdena i
Nordland, Troms och Mellannorrland knöt sig istället starkare mot söder och
de sydskandinaviska samhällena. Som ﬂera andra forskare ser jag de ökande
kontakterna mellan inland och kustområdena som ett resultat av en ökad
efterfrågan av samiska produkter i det sydskandinaviska samhället, produkter
som hövdingarna i norr kunde tillhandahålla genom sina kontakter med jaktsamhällena längst i norr. Fram mot Kristi födelse kan man dessutom se att de
stora nedgrävda husen försvann, och istället uppträdde lättare konstruktioner
som påminner om de historiskt kända kåtorna - en följd av en ökad mobilitet
bland jakt- och fångstsamhällena i norr.
Keramikens roll blev under förromersk järnålder i huvudsak religiös
och rituell, och fungerade i sin slutfas snarare som ett materiellt minne om
tradition och myter. Fram tills urgravskicket uppstod, förefaller det som att
det mesta av den rituella aktiviteten ägde rum på boplatserna, även begravningar. Med urgravskicket separerades gravplatserna tydligt från boplatserna,
genom att gravarna placerades en bit från boplatsen, på väl deﬁnierade topo188

graﬁska platser. Det uppstod ett kollektivt och relativt autonomt dödsrike,
och kommunikationen med de döda blev en rituell specialitet.
Samtidigt som urgravarna dök upp i det arkeologiska materialet i
norra Norge, uppstod ett brandgravskick i inlandet av Mellannorrland och
södra Norrland, till en början främst i Dalarna, Jämtland och Härjedalen.
De äldsta insjögravarna dateras tillbaka till 300/200 f. kr, och som gravskick
upprätthålls det i Mellannorrland fram till tidig medeltid. Gravskicket kan
delas in i tre perioder, som alla tar sig olika uttryck men som ändå uppvisar
en kontinuitet i framförallt hur de placerats i landskapet till uddar, näs och
öar i sjöarna i inlandet och vid ﬂera tillfällen till lokaler med äldre boplatser.
Endast under den yngsta perioden ﬁnns det gravfält där man också har hittat
samtida boplatser i närheten.
Under den äldsta perioden var de små runda eller triangulära stensättningarna placerade i gravfält med runt 30 gravar. Det verkar ha varit en relativt jämn könsfördelning och även barn ﬁnns representerade. På gravarna
har stora mängder av framförallt horn från älg, men även horn och ben från
ren samt några ﬂer arter av vilt deponerats, och mycket tyder på att jakt och
fångst var basen i ekonomin. Vi känner inte till gravskicket i området innan
förromersk järnålder, så det är helt klart ett nytt sätt att gravlägga sina döda.
Det ﬁnns ingen koppling till samtida boplatser, så även här verkar det
som att gravläggningarna ﬂyttades till egna rituella arenor. Arenor placerade
vid vatten, som precis som med urgravarnas topograﬁ (stenrasen, hålrum
och grottor i berg) kan uppfattas som liminala zoner där en kommunikation
mellan den ”levande världen”, förfäderna och gudarna kan ha ägt rum. Att
gravfälten dessutom placerats på ”förfädernas” boplatser visar hur viktiga
kopplingen till förfäderna var.
Ytterligare en rituell lämning uppträdde för första gången under
romersk järnålder, nämligen björngraven. Björnen som ansågs ha mänskliga
egenskaper, och som var förknippad med förfäderna och/eller anfäderna hade
även tidigare varit en viktig del av traditionen och myterna. Under romersk
järnålder läggs björnskinn ned i norröna stormansgravar, vilket tyder på att
björnskinn blev en statussymbol i det norröna samhället vid den här tiden.
Den ökade efterfrågan efter björnskinn medförde en jakt som var ett brott
mot tidigare tradition, där björnen har haft en social och religiös tradition i
myter och berättelser om urmänniskorna. Det blev därmed ännu viktigare
att ge björnen ett värdigt avslut och säkra dess reproduktion och genom dess
mänskliga egenskaper och koppling till urmänniskan kom den att stå som en
symbol även för människornas fortlevnad och reproduktion. Samtidigt som
ritualen blev ett led i att förklara och rättfärdiga de nya förhållandena, kom
den också att fungera som en inometnisk ritual för att stärka och konsolidera
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social, kulturell, etnisk och religiös identitet.
Jag anser att man skall man se den ökade ritualiseringen och den ökade
religiösa specialiseringen, som ägde rum under förromersk och romersk järnålder som ett resultat av en anpassning till och effekt av de nya kontakter, som
upprättas på ﬂera håll i Sápmi. Ritualerna fungerade som ett sätt att manifestera, agera ut och förklara de rådande förhållandena samtidigt som den gav
upphov till nya synsätt och sociala relationer som omdeﬁnierade samhälle
och kultur. Det var viktigt att ritualerna och trosföreställningarna framstod
som något som hade funnits sedan urminnes tider och kopplingen till förfäderna blev viktig i de ekonomiska, sociala och rituella förändringar som ägde
rum kring Kristi födelse.
Från perioden mellan romersk järnålder och folkvandringstid känner vi
inte till särskilt många rituella lämningar, med undantag från de södra delarna
av mitt undersökningsområde där insjögravskicket genomgår stora förändringar kring 200 e. Kr. För det första förskjuts kärnområdet något norrut mot
Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland samtidigt som gravfälten
minskar i storlek. Antalet gravar på fälten varierar från 4 till ungefär 10 gravar,
och man kan se utifrån det undersökta gravmaterialet att kön- och åldersfördelningen i gravarna blir mer ojämn. Det verkar som att det i huvudsak
var vuxna män som gravlades i stensättningarna, medan tidigare var både
kvinnor och män, vuxna och barn representerade. Det osteologiska materialet från gravarna består, förutom av människobenen, främst av får/get, vilket
har gjort att många anser att gravarna var knutna till kustens befolkning.
Det ﬁnns dock en kontinuitet som jag anser vara viktig, nämligen gravarnas
lokalisering till äldre boplatser eller liknande lägen vid uddar, näs och öar i
sjöarna.
Även i övre Norrland uppträder det brandgravar från Kristi födelse
fram till vikingatid, vilket visar att kremering har varit ett gravskick som
funnits även i Norr- och Västerbottens kust och inland. Det bör också ses
som en stark indikation på att det samiska gravskicket på den svenska sidan
av Sápmi bestod av brandgravskick under stora delar av järnålder.
Som många före mig anser jag att man skall se brandgravskicket i de
södra delarna av Norrland under den andra perioden av insjögravarna som
knuten till framställningen och hanteringen av järn. Under denna period ökar
efterfrågan efter järn från inlandet av den bofasta befolkningen vid kusten
och järnet kom att bli en viktig del av inlandets ekonomi. Kontakterna med
kusten gav nya inﬂuenser och medförde att de som upprätthöll dessa ﬁck en
särskild status i samhället. Det skedde en ökad ekonomisk specialisering och
stratiﬁering, som även kom att medföra att man började bedriva viss fårskötsel, som gav tillgång till mat när jakten minskade i betydelse. Jag anser att de
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som gravlades inom insjögravfälten var den grupp som bedrev järnframställning, hantering och transport av järn.

Vikingatid
Under vikingatid ökade antalet rituella lämningar avsevärt i det arkeologiska
materialet, samtidigt som två nya typer av lämningar uppträder, nämligen de
metallförande offerplatserna och ädelmetalldepåerna.
Kring 900-talet ökade den ekonomiska specialiseringen inom de samiska
samhällena för att svara mot den ökade efterfrågan av samiska produkter
både från den framväxande Novgorodstaten och hövdingarna längs både den
nordnorska och mellannorrländska kusten. Dels var det en stor efterfrågan
efter pälsverk och skinn från inlandet och dels på marina produkter från de
nordligaste delarna av norra Norge. Den ökade handeln medförde att stora
mängder av metaller kom in i de samiska områdena, och metaller kom att ha
en viktig materiell symbolik i ﬂera olika ritualer.
I de centrala delarna av det samiska området (dagens Norr- och Västerbotten) ﬁnns det totalt 12 metallförande offerplatser kända, alla daterade till
vikingatid – tidig medeltid. De uppkom i en period då stora förändringar
ägde rum i bosättningsmönster både i skogsområdena av Norrbotten och i
fjällvärlden. I skogsamiskt område överges bosättningar vid ﬁskrika lägen vid
sjöar och älvar för platser som snarare lämpar sig för renbete under 700/800talet och det har tolkats som en omläggning från jakt och ﬁske till renskötsel.
Jag ställer mig tveksam till att det rör sig om någon form av renskötsel i större
skala, utan snarare att varje familj börjar hålla 10 – 15 renar som hjälpmedel
för transport och som lockdjur för att intensiﬁera och effektivisera vildrensjakten.
Samtidigt skedde det en expansion av bosättningar till fjällområdena,
där stalotomterna anlades främst under vikingatid och tidig medeltid, alltså
vid samma tidpunkt som metaller offrades på offerplatserna. Det har diskuterats huruvida expansionen upp i fjällvärlden hängde samman med en
intensiﬁering av vildrensjakten eller om det berodde på tamrenskötsel. Nya
arkeologiska undersökningar (som kommer att publiceras inom snar framtid)
kan möjligen ge oss nya tolkningar. Oberoende av vilken näring fjällvärlden
användes för, anser jag att man skall se expansionen dit som ett resultat av en
ökad efterfrågan efter samiska produkter, som skinn, när gamla resursområden har överexploaterats och nya behövs.
Man kan säga att de förändrade bosättningsmönstren både i skogsområdet och i fjällområdet orsakades av en ökad efterfrågan efter skinn, något
som kan ha varit ett incitament för en begynnande renskötsel i vissa områden.
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I samband med den ökade specialiseringen försköts kontrollen över resurserna till färre händer - de som kontrollerade ”skinnproduktionen” (oavsett om
det var genom jakt eller renskötsel) var också de som kontrollerade handeln
öster- och västerut. För att motverka den ökade stratiﬁering som både specialiseringen och en framväxande renskötsel innebar, offrade man till en början
en del av överskottet från skinnhandeln på offerplatserna. Man försökte
att motverka en uppluckring av de traditionella samhällsstrukturerna, som
byggde på kollektiv äganderätt och ad hoc ledarskap. Så småningom gick den
ursprungliga intensionen bakom ritualerna förlorade, ritualen ändrade innebörd och blev en del av den religiösa repertoaren. När kontakterna med både
de norröna och östliga samhällena var etablerade som en del av kulturen och
inte upplevdes som hotfulla, kan innebörden av ritualerna ha varit att ge god
jaktlycka, framgång i handel och/eller som krishanteringsritualer.
En ny fornlämningskategori som uppträdde under vikingatid är de s.k.
ädelmetalldepåerna som har en datering från 900 – tal till slutet av 1200tal. Dessa var ofta placerade i gränsområden, både gränsområden mellan de
norröna och samiska bosättningsområdena och gränsområden som kan sägas
representera liminala zoner i landskapet; som stenras, vid vatten, vid övergångar mellan halvöar och fastland etc. Ädelmetalldepåer är också kända från
norröna kontexter i södra Skandinavien där de ofta ligger knutna till bosättningarnas kärnområden, som urbana centra eller gårdsbebyggelse.
Föremålen som har framkommit i ädelmetalldepåerna består till övervägande del av silver och den vanligaste föremålskategorin är halsringar av
silver. Halsringar i sig själva, men även silver hade en stor mytologisk, religiös
och social betydelse inom det norröna samhället. Genom de norröna källorna
och de mytologiska berättelserna kan man se att halsringen var nära förknippad med gudinnan Freyja, som bland annat var kärlekens och fruktbarhetens
gudinna. Tillsammans med hals- och armringar som var viktiga föremål i
depåerna hittar man även östliga föremål som t.ex. hängen; i ett fall hittade
man anglosaxiska mynt fäst på ett väskformigt hänge. Lämningarnas lokalisering till de perifera samiska områdena, och klart utanför de norröna kärnområdena tillsammans med föremålens sammansättning i depåerna, gör att
jag tolkar att dem som element i alliansskapande ritualer, möjligen i samband
med upprättande av äktenskaprelationer. I norröna källor ﬁnns ﬂera uppgifter som tyder på att eliten inom de norröna samhällena genom bl.a. äktenskap knöt allianser med de samiska samhällena. Arkeologiska indikationer,
som t.ex. urgravfynd på Ekkerøy i Varanger, tyder på att den gravlagde hade
norrön identitet och DNA- analyser på bl.a. insjögravfältet Vivallen visar att
äktenskap över kulturgränserna förekom.
Under vikingatid och tidig medeltid sprids också urgravskicket till stora
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delar av det samiska området och de äldsta skelettgravarna vi idag känner till
från den svenska sidan av det samiska området härrör från yngre järnålder.
Under vikingatid skedde det en tydlig förändring i gravmaterialet, där vapen
försvann helt från gravarna och istället blev de huvudsakliga föremålen östliga
smycken. Vapen (främst i form av pilspetsar för jakt) har istället framkommit
i stora mängder på ﬂera av de metallförande offerplatserna och det är möjligt
att det sker en separation mellan döds- och offerkult.
De äldsta kända björngravarna från svensk sida av Sápmi härrör också
från vikingatid, samtidigt som de ökar i antal på den norska sidan. Björnceremonin skall ses som en inometnisk ritual som under hela järnåldern har
haft stor betydelse för att skapa, deﬁniera och upprätthålla den etniska identiteten mot andra samhällen i omgivningen. I perioder då stora förändringar
ägt rum, där de samiska samhällena kan ha upplevt sin identitet och existens
hotad enligt traditionella levnadssätt, kan ritualer av denna typ ha använts
för att förstärka och omförhandla den etniska identiteten och nu verkar det
som att det blir viktigt för grupper över stora delar av Sápmi att knyta sig till
varandra.

Medeltid
Mot slutet av 1200-talet verkar det som om kontaktnäten både mot öster och
väster ändrar karaktär, något som blir synligt i de rituella lämningarna. Depositionerna av importerade metallföremål verkar upphöra både på offerplatser,
i ädelmetalldepåer samt i gravar. Redan under början av 1200-talet slutar man
offra mynt, vilket till stor del berodde på den norska kungamaktens försök
att bryta de norröna hövdingarnas inﬂytande och relationer i norr, genom
både administrativa och politiska förändringar. Mynt blev det enda gångbara
betalningsmedlet i städerna, och handeln ﬂyttas till in till köpstäderna. Det
medför att även de samiska samhällena kom att knytas till det monetära systemet. Det är mycket som tyder på att man under 1300-talet i huvudsak börjar
offra lokalt tillverkade föremål av tenn-bly på offerplatserna, samtidigt som
ädelmetalldepåerna upphörde och importerade föremål i gravarna försvann.
Vid ingången av 1300-talet hade de nordnorska hövdingarnas inﬂytande i nordområdena deﬁnitivt brutits, den nordnorska befolkningen hade
kristnats och de tidigare nära och ömsesidiga sociala, ekonomiska och religiösa relationerna mellan samerna och den norröna befolkningen hade upphört.
Den framväxande kungamakten knöt områdena starkare till sig, och under
1300-talet ser vi att det ägde rum en jordbruks- och kyrkoexpansion ända
upp i Finnmark. De nya relationerna mellan samerna och kungens sysslomän
präglades mer av en ojämn maktrelation än av ömsesidig respekt och utbyte.
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Vid den här tiden låg det största ekonomiska intresset i ﬁsket, orsakat av
en ökad efterfrågan efter torkad ﬁsk i Europa. Både den norröna och den
samiska befolkningen involverades i detta.
Vid samma period pågick en ständig konﬂikt om landområdena norr
om Lyngen mellan den norröna kungamakten och Novgorod, och under
1300- och 1400-talet ägde det rum oroligheter längs kusterna av Finnmark
men även rajder mot karelska områden. Utifrån historiska dokument kan man
se att det fanns ﬂera försök till fredsavtal redan under 1200-talet, men der var
först på 1320-talet som man slöt ett avtal som medförde att de samiska områdena norr om Lyngen blev gemensamma skatte- och inﬂytandesfärer.
Fram på 1400-talet ökar efterfrågan efter skinn, något som i det arkeologiska materialet främst blir synligt i Varanger. Trots ett ökat utnyttjande
av inlandsområdena, fortsatte man att bo ute vid kusten på lokaler bättre
lämpade för utnyttjande av maritima resurser. Det här har tolkats som ett
medvetet val att använda förfädernas boplatser av sociala och religiösa skäl,
möjligen som en opposition mot det nya. Vad som talar emot den tolkningen
är att den storskaliga vildrensjakt, som uppstår vid den hör tiden krävde en
stor arbetsstyrka vilket bör ha inneburit att stora delar av samhället var involverat. Snarare skall man tolka det som ett sätt att integrera det gamla med det
nya, ett sätt att följa traditionen – förfädernas tradition.
I inlandet i Pasvikdalen har man vid arkeologiska undersökningar hittat
en kåta med två depositioner av renben, en i den främre respektive en i den
bakre delen av kåtan. Nedläggelsen i den bakre delen av kåtan var nedgrävd,
och i gropen fanns ben från alla delar av kroppen representerade. Nedläggelsen i den främre delen var placerad i dörröppningen. Enligt de historiskt
kända inre strukturerna i kåtorna, bör detta ha varit manliga respektive kvinnliga offer.
Längre västerut i Kvænangen kan man även där se en ökad rituell aktivitet på boplatserna, framförallt på ön Spildra. Redan under vikingatid var
det stor rituell aktivitet på ön och från vikingatid hittar man både urgravar
och björngravar. Området låg relativt nära det ”gamla norröna bosättningsområdet”, och verkar tidigt ha tagit till sig husdjur, som till exempel får, dock
snarare av sociala än av ekonomiska orsaker. Det verkar också som att får
blev inkluderade i den rituella sfären från och med vikingatid, bl.a. har man
hittat ben från ett helt får i en härd som har tolkats som ett brännoffer.
I en kåta från samma ö har man hittat ytterligare depositioner av får
nedgrävda i en grop vid ingångsdörren. Det som skiljer depositionerna på
Spildra och de två i Östra Finnmark är att medan man på Spildra både har
deponerat vilt och tamboskap medan det i Varanger främst är renben som
ﬁnns i depositionerna i kåtorna. Alla tre kåtorna har daterats till perioden
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mellan 1400 och 1600.
I norra Norge sker det en övergång mot en ökad bofasthet under
medeltid, något som från 1400-talet är synligt i det arkeologiska materialet
bl.a. boplatser med mer permanenta kåtor. Från 1400-talet fram till åtminstone 1600-talet verkar inte boplatserna alltid vara kopplade till de viktigaste
områdena för resursutnyttjande, något som kan bero på ett fortsatt användande av förfädernas boplatser som nämnts ovan. Samtidigt verkar det ha
skett en segregation mellan manliga och kvinnliga rituella sfärer och det kan
vara ursprunget till de historiskt kända tabuföreställningar bildas. Den ökade
bofastheten medförde också mindre rörelse i landskapet än tidigare, och de
tidigare ”naturliga” heliga arenorna måste ersättas med nya och man ser en
starkare koppling mellan rituell aktivitet och närhet till boplatserna.
På den norska sidan av Sápmi, framförallt i Finnmark ser man också att
nya rituella lämningar uppträder t.ex. i form av de stora ringformade offerplatserna och labyrinterna. Båda typerna av lämningar ﬁnns ofta i närheten
av kända urgravfält och har tolkats ingå i samiska förkristna gravriter under
medeltid. Redan på 1300-talet skedde det en kyrko- och fästningsetablering i
norr från det norska kungadömet, och under 1420-talet etablerades klostret
på Solovjetskij-öarna vid Vita havet. På 1500-talet initierades etableringen av
kloster på nordsidan av Kola och vid den tidpunkten får man också ortodoxa
kapell i de ﬂesta östsamiska sii’daene. Det verkar alltså ske en tudelning av
de rituella sfärerna i norra Norge, både genom en ökad rituell verksamhet på
boplatserna och genom etablerandet av nya typer av rituella lämningar som
ringformade offerplatser och labyrinter. Det har föreslagits att de nya rituella
uttrycken skall ses som en opposition mot kristendomen, genom att man
utförde ritualer som gav synliga iögonfallande uttryck, precis som kyrkor och
kloster ger.
Även på den svenska sidan av Sápmi skedde förändringar i både ekonomiska och sociala strukturer. Det ﬁnns indikationer som tyder på att det sker
en successiv omläggning mot renskötsel både i Norrbottens skogsland och
möjligen även i fjällområdena under vikingatid, och då uppstod det privata
ägandet av resurserna. På ﬂera av de metallförande offerplatserna har det
även framkommit stora mängder benmaterial, och dateringar av benmaterial från offerplatsen vid Rautasjaur, Jukkasjärvi sn ligger inom tidsintervallet
1450 – 1650 e. Kr.
I Övre Norrland kan man också se en etablering av centralorter längs
kusten på 1300-talet, och därmed kyrkoplatser. I inlandet etablerades dock
inte kyrkor förrän framåt 1600-talet. Samtidigt som de samiska samhällena
längs norska kusten verkar ha gått mot en ökad bofasthet, fortsatte man i
Norrlands inland med en mer nomadisk livsstil.
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1600-talet – en brytningstid
Under 1600-talet minskar de rituella lämningarna över stora delar av det
samiska området, förutom i de sydskandinaviska områdena där man ser
en tydlig ökning i antalet ”typiskt” samiska lämningar, som tidigare främst
funnits i de nordliga delarna av Sápmi. I det sydsamiska området har man inte
hittat björngravar som härrör från tiden före 1500-talet, utan de kan snarare
tillskrivas 1600-talet eller senare. I vissa delar av Nordland verkar traditionerna kring björnen leva kvar ända in på 1800- och 1900-talet, även om det ﬁnns
få dokumenterade arkeologiska lämningar efter gravläggningar. Det är även
i de sydsamiska områdena som urgravskicket upprätthålls längst, en tid in på
1800-talet. I centralsamiskt område uppträder s.k. sommargravar, dit den som
avled under sommaren lades i väntan på vintern och möjligheten att fraktas
ned till kyrkogården. En del lämnades i sommargravarna, vilket kan ha varit
ett medvetet val, vilket även uppgifter i skriftliga källor kan tyda på. Jag tolkar
sommargravskicket som en kvarleva från urgravskicket.
Under 1500-talet och 1600-talet är det ﬂera i det närmaste sammanfallande faktorer som måste ha satt press på den samiska befolkningen på
olika sätt. Under 1500-talet skärpte Gustav Vasa skatterna i Sverige. Samtidigt pågick det en handel som medförde ett ökat inﬂöde av matvaror som
mjöl, smör mm i lappmarkerna. Under 1600-talet blev Sverige inblandat i
krig på kontinenten, och behovet av matvaror till soldaterna ökade. Det här
medförde att kronan istället krävde skatten i matvaror, och då handeln också
minskade blev det hårda tider på den svenska sidan av Sápmi. Under 1600talet drabbades lappmarkerna av nödår, och många ﬂydde över till Norge för
att undkomma skatt och andra pålagor som (senare) pliktarbeten i gruvorna
i fjällen.
Mot slutet av 1600-talet ökade också kristnandet av samerna, samtidigt som det pågick stora trolldomsprocesser över hela Europa. Den samiska
befolkningen drabbades relativt lindrigt i jämförelse med den norska och
svenska befolkningen i vissa områden. Det måste ändå ha upplevts som reella
hot mot samisk förkristen religion och de rituella uttryckens ökning i framförallt det sydsamiska området skall ses som ett uttryck för en manifestation för att bevara traditionella trosföreställningar och rituell verksamhet och
länge efter att kristendomen ”var införd” pågick ritualer i hemlighet. Under
de svåra åren gick den förkristna samiska religionen ”under jorden”, men
fortsatte troligen som en manifestation och ett behov av hjälp mot de nya
förhållanden som blev rådande i de svenska delarna av Sápmi.
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8. Summary
In my thesis I have studied and analysed the ritual remains from northern
Norway and Sweden dated from 300 BC until 1600 AD. Firstly, I present a
short, brief and far from complete, overview of the historical record of the
Sámi religion, highlighting some of the problems associated with the source
material. Secondly, I describe the archaeological material’s potential in relation
to the Sámi religion. The source material, largely written between 1650 and
1800, gives us a relatively limited view of how Sámi religion may have looked
during this period. It is also difﬁcult to determine from which geographical part of the Sámi region the information originates. The archaeological
remains, however, cover a period of almost 2000 years and their origins are
not debatable. The study of archaeological remains gives us the possibility to
analyse both change and continuity in religion and rituals over a long period
of time and to illustrate differences and similarities over the geographical
space.
The other important focal point in my study is how religion and rituals
can and have been used in political, economical and social strategies. I have
shown how rituals have been an important tool in not only creating and
maintaining social and ethnical identities, uniting societies, creating opposition and causing change but also establishing bonds with other cultures of
communities. I have been able to illustrate that many of the changes that have
taken place in the different ritual activities in the Sámi area have taken place
at similar periods of time in different parts of the area, some of which stand
out in comparison to others.

300 BC – 300 AD.
During this period, several of the archaeological remains connected to the
developed Sámi identity, at the time of the birth of Christ, appear for the
ﬁrst time in the archaeological material. At least three rites start to appear in
the material, Scree graves, stone settings in the interior of middle Scandinavia (in Swedish insjö
insjögravar
ögravar or få
f ngstmarksgravar) and bear graves. There is also
one indication, however very small, of one sacriﬁcial site. Scree graves are
skeleton graves occurring in the northernmost part of Norway, in Varanger
in the county of Finnmark, during pre-roman age, probably around 300 BC.
This date is indicated by radiocarbon dating and the ﬁnds of poorly made,
asbestos ceramic. I suggest that this ceramic is made especially to be used in
rituals and religious situations. In some graves, tools of slate are found, but
slate is not known to be used in the northern part of Fennoscandia after the
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Neolithic period. There are, however, examples of old slate tools being used
secondarily in burials. There is one possible grave found in Tysfjord in Nordland County, containing asbestos ceramic, but it is very uncertain. Except for
this grave, the burial custom is not known outside of Finnmark until 1000
AD.
These graves occurred at the same time as asbestos ceramic lost its
social and symbolic role within the hunting and gathering population in the
interior and northernmost part of Fennoscandien. This was due to the change
in network alliances, from having more trade and contact with the eastern
societies, to trading more with the western societies along the Norwegian and
Swedish coast because of their increased demand for Sámi products.
At the same time the Scree graves occur in northern Norway, it appears
that rituals disappear from the dwelling sites and instead are connected to the
grave ﬁelds in a topographically separated arena that functioned as cognitive
borders or liminal zones (where contact with the dead and gods took place).
It seems that an autonomous and collective place for the dead appeared and
that communication with the dead became a ritual speciality preformed by
ritual experts.
Around 300 BC another type of grave occurred in the southern part of
what later became known as Sápmi. These graves are linked to the interior of
middle Sweden, the mountain area and the interior of middle Norway. They
have a long continuity from 300 BC to 1200 AD which in turn can be divided
into three periods due to how the grave tradition changed. The oldest period
dates to between 300 BC until around 200 AD. The second period extends
from the birth of Christ to 600 AD, overlapping the older period somewhat.
The third period is dated to between 800 AD and 1200 AD. In Sweden,
these graves are called lake graves (insjö
insjögravar)
insjö
ögravar) or hunting ground graves ((ffå
fångstmarksgravar), indicating their location.
The oldest graves often consist of triangular or round stone settings
with cremations in grave ﬁelds with containing approximately 30 graves.
Adults and children, women and men are buried in the graves and on or in
some of the graves (on totally 6 different grave ﬁelds) antlers and bones from
elk and reindeer are to be found. The graves are placed on capes, spits of land
or islands within the lakes, sometimes on older dwelling sites or in similar
locations. No grave ﬁeld of this type is connected to contemporary dwelling sites before the Viking or early medieval period. The similar locations on
the grave ﬁelds indicate that the link to both water and the ancestor’s land
was important and, as with the Scree graves, it appears important that they
are separated from the settlement. I believe that the choice of the ancestor’s
sites was conscious. I suggest that there is a beginning of a religious expertise
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starting to control the communication with the dead (ancestors) but it is not
until the next period that this is more fully developed.
During Roman Iron Age and migration period the number of ritual
remains in the Sámi area becomes limited, with exception for the lake graves
(insjö
insjögravar)
insjö
ögravar) in the southern part of Sápmi. Both Scree graves and bear graves
exist, not, however in any large number. The lake grave (insjö
insjögravar
insjö
ögravar
gravar)) custom
in the southern part Sápmi changes during the Roman Iron age and the core
area for the graves moves somewhat further to the north into Jämtland,
Härjedalen, Medelpad and Ångermanland. The grave ﬁelds now consist of
only 4 – 12 graves and the graves are no longer round. According to archaeological and osteological investigations most of those buried in the graves are
adult men. In addition to the burnt human bones, there are also bones from
sheep or goats in the graves. The presence of domestic remains indicates a
stabilisation of the economy.
As many before me, I consider the grave custom performed in the
southern parts of Norrland during the second period to be linked to the
production and management of iron. During this particular period a rising
demand for iron is seen, directed towards the inland residents, from the
coastal population. Iron became an important economical component for the
inhabitants of the inland. The contacts established with the coastal areas gave
new inﬂuences which were maintained by the residents of the inland region
who gained through this higher status in the community. An increasingly
speciﬁed and stratiﬁed economy developed. This somewhat stable economic
situation allowed the inhabitants of the inland areas to pursue sheep farming
which enabled a steady food supply when the importance of hunting diminished. In my opinion, those that were buried in the lake grave areas were the
same group of individuals that operated, managed and maintained trading of
iron from the inland to the coast. The increased religious specialisation that
began during the previous period continued. Controlling the communication
with the dead and the exchange network with the Nordic societies gave high
status within their own society.
Even in the northern part of Sweden a tradition of cremation burials
occurs during the Roman Iron Age, and continues until the Viking period. In
earlier research, one of the arguments for why the graves in the South Sámi
area were not Sámi was that the concept of cremation was unknown to the
Sámi and that we really didn’t know the burial tradition in the northernmost
part of Sweden. In both Västerbotten county and Norrbotten county we
know about 150 stone settings reminding of the graves from the south Sámi
areas. Some of these are excavated turning out to be cremation burials dated
to the Iron Age.
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Around 200 AD bear graves occur in the archaeological material.
Within the circumpolar area the bear is known to be associated with the
origin of human beings and plays a large and important part in both tradition
and myth. In the Sámi culture bears are often referred to as ‘grandfather’.
During the Roman Iron Age, fur from bears became a symbol of status, laid
in the graves of Norse chieftains. It appears that the increased demand for
bear furs from the Norse chieftains may have played a roll in changing the
main purpose of bear hunting; from mythologically inﬂuenced hunting to
hunting for economic gain. To justify this alteration of tradition, which can
be assumed, was viewed as an offence, it was important that the bears were
hunted honourably and that their ability to reproduce was ensured. Through
the bear’s humanlike characteristics and their association with the origins of
human life they became a symbol for human reproduction and survival. The
ritual became an explanation and justiﬁcation of the new circumstances and
played a roll in strengthening and consolidating the social, cultural, ethnic and
religious identity of the Sámi.

The Viking Age
During the Viking Age the number of ritual remains increase again and two
new categories of remains appear in the material; sacriﬁcial sites containing metal
and silver hoards. Around 900 AD there was an increased economic specialisation amongst the Sámi societies due to the increased demand for Sámi products from Novgorod and the chieftains along the Norwegian and Swedish
coasts. This exchange resulted in a large amount of metal coming into Sámi
areas and metal became an important symbolic material in several areas.
In the central part of the Sámi area, the counties of Västerbotten and
Norrbotten, there are a total of 12 known sacriﬁcial sites containing metal
from the period between 700/800 AD and 1350 AD. Corresponding with
their occurrence is an alteration of the settlement pattern both in the forest
and mountainous areas of Norbotten County. This is interpreted by many as
the point when the hunter-gatherers became reindeer herders and instead of
choosing areas well suited to ﬁshing and hunting chose places that provided
good reindeer grazing.
I am sceptical to the idea of large scale reindeer herding, where the reindeer are regarded as an economic resource, and instead believe that there may
have been some small scale domestication of reindeer, each family having a
quota of 10 -15 reindeer that were used for transport and as bait to intensify
and make the wild reindeer hunting more effective.
At the same time there was an expansion into the mountain area where
200

the so called stalotomter were constructed during the Viking Age and early
medieval period. The debate today is whether or not this expansion was
connected to the need of new areas for hunting due to an over-exploitation
of other areas or to a growth of reindeer herding. New archaeological investigations, not yet published, may shed some light on the debate, but are not
discussed here.
In my opinion, it is the increased demand on skin and fur that explains
the large amount of metal objects entering this part of Sápmi, no matter the
explanation for the changes in settlement patterns. This may have encouraged small scale domestication of reindeer, due to the need for transport,
for baiting purposes or to gain access to reindeer skin. In both cases there is
a beginning of private ownership, where only a small number of individuals
came to control of the resources. Those were the same people controlling fur
and skin exchange with both western and eastern societies. The sacriﬁcing of
metal may have been a way to oppose the increased stratiﬁcation within the
society. There was an attempt to prevent the disintegration of the traditional
social structure based on a collective ownership and more of an ad hoc leadership. After some time, when the new social order did not appear as threatening, the initial intention of the ritual was lost, the original meaning changed
and the ritual itself became part of the religious repertoire.
Another new archaeological ﬁnd, dated to the Viking age, are the hoards
of silver, occasionally containing bronze and gold, found along the coast of
northern Norway. Hoards of precious metal exist over all of Europe, but
it the phenomena does not occur in northern Norway until this particular
period. In the three northernmost counties the hoards are located in areas
that functioned as borders between the Nordic and Sámi population, meeting
places or in places functioning as borders in a cognitive and symbolic way
in the landscape. Several are placed in the same topography as Scree graves,
sacriﬁcial sites and bear graves.
The objects that were placed in the hoards are mostly of silver, the
most common object necklaces of silver. In Nordic mythology, necklaces and
silver have an important symbolic, religious and social meaning connected to
high status, social class and have a close association with the gods. Necklaces
are strongly associated with the Freja, the goddess of love and fertility. The
necklaces are considered to come into the area from the Nordic societies. In
the hoards there also are objects of eastern origin, in one case three AngloSaxon coins are attached to an axe-shaped pendant with eastern origins.
The remains are placed clearly away from the Nordic settlement, in
areas considered to be peripheral areas of the Sámi. This coupled with the
composition of the ﬁnds and the association of the necklaces to the goddess
201

of love and fertility, leads me to interpret them as evidence of an alliance
rituals, perhaps marriage alliances, which illustrate a union between the Nordic
and Sámi populations. The Nordic written sources imply that the elite in the
Nordic societies formed, through marriage, alliances with the Sámi population, and results of DNA- analysis shows that a relation between these two
societies existed.
During the Viking and early medieval period the Scree graves started to
occur outside of the county of Finnmark and the oldest known Scree graves
from Sweden are dated back to the Vendel and the Viking period. During the
Viking Age, a distinct change in the grave material occurred when weapons
disappeared completely from the graves. Eastern jewellery became the most
common objects found in Scree graves. Weapons in form of arrowheads are
found at sacriﬁcial sites and might be connected to a separation of death and
sacriﬁcial cults.
The oldest known bear graves from Sweden are dated to the Viking age,
from the end at the same time they increase in number in Norway. I suggest
that the bear graves should be seen as a ritual used by the Sámi societies to
consolidate and maintain ethnic identity. In periods when a lot of changes
occur, there might have been a worry over the survival of their society and
traditions. In times like this, rituals have played an important roll in consolidating and maintaining ethnic identity, and it appears it was important for the
Sámi societies to connect themselves more strongly to each other and create
a common identity.

Medieval period
By the end of the 13th century changes occur in the Sámi society’s contact
with the east and the west. Imported metal is no longer a part of sacriﬁcial
sites or graves and the silver hoards cease to exist. Already in the beginning
of the 13th century, coins cease to be sacriﬁced. This is related to the Norwegian kings desire to undermine the northern chieftains by introducing both
administrative and political changes. All trade was moved to marketplaces in
cities and the only means of payment became coins. This connected even the
Sámi societies to the monetary system. In the beginning of the 14th century,
the metal sacriﬁced was locally produced and by the middle of the century
metal disappears totally from the sites.
During the medieval period the relationship between the Sámi societies
in the north and the Norse kingdom was no longer based on mutual respect
and exchange. At this time the most important product from north was ﬁsh,
due to the increased demand of dried ﬁsh in Europe.
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At the same time there was rivalry between the Norwegian kingdom
and Novgorod for the rights to trade and tax collection in northern Norway
and in the 14th and 15th century there are several reports of attacks and raids
from the Russians/Karelians along the coast of Finnmark despite attempts
to sign peace agreements.
During the 15th century, several new ritual expressions appear in the
archaeological material in northern Norway. In three houses, ritual deposits
of bones were discovered all dated to the period between 1450 and 1650 AD.
At the same time, a new type of sacriﬁcial site is found in Varanger. These
remains consist of large round walls, described as ring-shaped sacriﬁcial sites,
with an inner measurement of between 4 and 10 meters. In the same area,
apparently at the same time, the labyrinths occur and are often connected to
Scree graves. Labyrinths have been identiﬁed all along the Swedish coast, but
there are no sacriﬁcial sites of this type known with one possible exception;
Jungfrugraven at Bjuröklubb.
These expressions should be seen as an opposition to the establishment of churches and forts in the north. During the 15th century monasteries
are established in the eastern Sámi areas. In the interior of Sweden there are
some indications that there is a continuous use of the sacriﬁcial sites, but now
the sacriﬁcial material consists of bones.

The 17th century
During the 17th century the ritual remains decrease over large parts of northern Scandinavia. One exception is the southern Sámi area, where numbers
of characteristic Sámi ritual remains are seen to increase. In the southern
Sámi area, bear graves do not occur before the 16th century. In some parts of
Nordland it appears that the tradition surrounding bear hunting and ceremonies are maintained as long as into the 19th and 20th century, even though
there are few known bear graves. It is in the southern Sámi area, and possibly
in the counties of Norrbotten and Nordland, that burying people in caves,
Screes and ﬂat rocks continues under the longest period of time.
During the 15th and 17th centuries several factors that coincided that,
without doubt, must have put pressure on the Sámi population.
During the mid 16th century Gustav Vasa increased the taxes in Sweden.
This did not affect the Sámi initially as the tax was paid in fur and skin.
During this time the Sámi fur trade catalysed the introduction of wheat and
milk products into the area. Throughout the ﬁrst half of the 17th century, the
tax was to be paid for with food products, like ﬁsh and reindeer meat, due to
the need for food for the Swedish soldiers ﬁghting the wars that the Swedish
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kingdom was involved in. This led to difﬁcult times for the Sámi populations.
At the same time the Sámi were forced to work under terrible conditions in
the mines.
In the late 17th century the conversion of the Sámi to Christianity accelerated and in other parts of the world the infamous witch hunts were in full
swing. Some areas of Sweden and Norway, in particular Ångermanland and
Finnmark, were especially affected. Witch hunting among the Sámi can be
considered mild in comparison to other areas and populations but must have
no doubt applied extra pressure in an already tense time. The conversion
to Christianity as well as the processes against what was considered to be
occult drove the Sámi pre-Christian religion and the rituals underground. The
Sámi continued to practice their religion long after Christianity was made the
norm, it can be assumed as a form of demonstration as well a way of coping
during the difﬁcult times.
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