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Samiska föremål på Livrustkammaren 

Livrustkammaren ligger i Stockholms slott och var ursprungligen det svenska kungahusets 

förråd av dräkter, rustningar och vapen. År 1628 bestämde Gustav II Adolf att de kläder som 

han hade använt i fälttåg i Polen skulle bevaras ”uthi Rust-Cammaren till en evig åminnelse”. 

Det la grunden till Livrustkammaren, vars uppgift är att spegla Sveriges kungliga historia, 

från Gustav Vasa och fram till idag. Det äldsta existerande inventarium i vilket ännu bevarade 

föremål finns upptagna i är från år 1548. Museet förvaltar en mycket stor samling av föremål 

med anknytning till de olika kungliga dynastierna i Sveriges historia.
1
  

Både Livrustkammaren och Skoklosters slott hörde till myndigheten Livrustkammaren och 

Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) fram till årsskiftet 2017/2018. Den 

1 januari 2018 blev de en del av Statens Historiska Museer (SHM).  

I samlingarna på Livrustkammaren finns tolv samiska föremål, en gåva år 1694 från 

landshövdingen i Västerbotten greve Gustaf Douglas till kung Karl XI. Gåvan är ett s.k. 

ekipage bestående av en docka av trä iklädd samisk dräkt, som är placerad i en ackja 

fastspänd efter en ren av trä. Omkring renens trästomme är renhuden fastsydd och på huvudet 

har renen löstagbara horn. Renen var vid ankomsten till Sthlm smyckad med 

tenntrådsbroderade seldon. I knäet hade dockan en samisk trumma. Tillsammans med renen 

och dockan består gåvan av fjorton föremål.  

År 1694 hade kungen gjort en inspektionsresa till Torneå och där träffat landshövdingen. 

Enligt uppgift beskådade de tillsammans midnattssolen från Torneå kyrkas klockstapel natten 

till den 15 juni 1694. I samband med denna resa har troligen gåvan överlämnats. Vid 

ankomsten till Stockholm placerades ekipaget i Arsenalen i det De la Gardieska palatset 

Makalös.
2
  

Gåvan finns nedtecknad i Livrustkammarens inventarium från år 1696:  

” Een lapp medh een Lappmudh
3
, Wallmarströija med Theen Mallior uthi, Bälte med een widsatt 

taska och en rijstat Hornsked, sampt een Tobaakz Pijpa af Gijpz uthi, desslijkest Mössa uppå af blått 

kläde, omkring fordrat med swart skin, sittiandes uthi en Ackia med en lapptrumba och de pinna i 

knäät och för sig kiörandes en opstoppat Reen med sitt behörige tygh sampt en klåcka under Halsen 

och Horn på hufwudet, hwilcken lapp och Reen Landzhöfdingen af Wästerbottn Högwelb: Hr Gref 

Douglas förährat.”
4
   

Av denna notering ser vi att dockan vid ankomsten till Stockholm var klädd i en lappmudd, 

dvs. renskinnpäls, med en vadmalskolt under. I bältet hade dockan en väska med en hornsked 

och en pipa i. Mössan var ”omkring fodrat med svart skin”. Detta kan tolkas som ett 

mössbräm av päls. I knäet hade dockan en trumma och ”des pinna”, dvs. hammaren. Renens 

trästomme var kläd med renskinn och ovanpå huvudet var horn fastsatta. Om halsen hade den 

en klocka i en rem. Några av föremålen är riktigt slitna, medan andra föremål är i 

förvånansvärt gott skick. Av kolten finns bara fragment kvar, mössan har konserverats och 

pälsen, som dockan ska ha varit klädd i, finns överhuvudtaget inte kvar. Även klockan, 

hornskeden och pipan saknas. 

Föremålen har sedan de kom till Livrustkammaren i slutet av 1600-talet flyttats mellan flera 

olika förvaringar, bland annat till Fredrikshovs slott och Arvfurstens palats. År 1884 fördes 

                                                 
1
 https://sv.wikipedia.org/wiki/Livrustkammaren. http://livrustkammaren.se/sv/utforska/ett-museum-blir-till   

2
 Nodermann-Hedqvist, Maj och Manker, Ernst 1971. s. 193.  

3
 Ordet ”Lappmudh” kommer från samiska ordet för päls: muoddá tt. (Korhonen, Olavi 2006. s.137). 

4 
Kongl: Maij:tz LijfRust-Cammare Inventarium Oprättat 1696, del 2. Uppgift från Sofia Nestor, 

Livrustkammaren i e-post 2018-01-08.   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Livrustkammaren
http://livrustkammaren.se/sv/utforska/ett-museum-blir-till
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Livrustkammarens samlingar till slottet. Där var de utställda till 1906, då de åter flyttades och 

ställdes ut på Nordiska museet. År 1978 flyttades samlingarna åter tillbaka till slottet.
5
  

De samiska föremålen på Livrustkammaren är:  

 Gjord/ryggrem, inv-nr 20629 (Livrustkammarens sakord: Ryggband) 

 Halsband, inv-nr 20631 (Livrustkammarens sakord: Halsband f ren) 

 Klockband, inv-nr 20632 (Livrustkammarens sakord: Renhalsband) 

 Krage, inv-nr 20630 

 Fragment av samisk dräkt, inv-nr 21449   

 Mössa, inv-nr 21451 

 Väska och bälte, inv-nr 21450 (Livrustkammarens sakord: Väska t samedräkt) 

 Grimma med töm, inv-nr 20635 

 Skinnloka, inv-nr 20633 (Livrustkammarens sakord: Dragrem f ackja) 

 Ackja, inv-nr 29573 

 Trumma, inv-nr 33396 

 Hammare, inv-nr 20634 (Livrustkammarens sakord: Trumpinne) 

 Monterad ren, inv-nr 29572 

 Trädocka, inv-nr 29574 

 

Besöket på Livrustkammaren i maj 2017 

På försommaren 2017 genomfördes studieresan till Skokloster och Livrustkammaren. Efter 

kontakt med de två museerna kom vi överens om att göra studiebesöken 9-10 maj, med en dag 

avsatt för varje museum. Det går då att vistas på Skokloster, som saknar uppvärmning.  

Dit reste alltså vi: slöjdarna, tillika slöjdlärarna, Lisbet Kielatis och Per-Ola Utsi, etnolog 

Sunna Kuoljok, ansvarig för föremålssamlingarna på Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, 

och Carl-Gösta Ojala, en av projektledarna för ”Att samla Sápmi” för att på plats studera de 

samiska föremålen i deras samlingar.  

Dag två – Livrustkammaren 

Den första dagen besökte vi Skokloster slott. Dag två kom turen till Livrustkammarens 

magasin, som även innehåller kontor och konservatorverkstäder. Vi togs emot av konservator 

Ann Hallström, textilkonservator Augusta Persson, intendent Sofia Nestor och fotograf och 

biträdande enhetschef Erik Lernestål. De hade lagt fram de samiska föremål på bord i 

kontoret, där vi kunde studera dem. Här fanns bra ljus och tillgång till lupp för att kunna 

studera detaljer. Vi hade tillgång till flera bord för att lägga ut föremålen. Det gjorde det 

lättare att fokusera på ett föremål i taget. Några av de större föremålen var inte uttagna ur 

magasinet, utan de vi fick studera på plats i magasinet.  

Besöket gjordes under några timmar. Vi samtalade om det vi såg och med 

inspelningsutrustning och anteckningsblock dokumenterades dessa samtal. Vi fotograferade 

också föremålen.  

Åter i Jokkmokk har vi ibland önskat att vi hade kunnat studera föremålen igen, för att 

bekräfta våra iakttagelser. Men det långa avståndet innebar att vi inte hade möjlighet till något 

ytterligare besök för att kontrollera detaljer och att alla våra slutsatser stämmer. Om därför 

vissa uppgifter i denna rapport visar sig inte stämma, så får vi åberopa detta faktum.  

                                                 
5 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Livrustkammaren   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Livrustkammaren
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Föremålstudier i Livrustkammarens konservators-lokaler. Foto: Carl-Gösta Ojala, Uppsala 

universitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lisbeth Kielatis studerar grimma med töm, inv-nr 20635, 

med assistens av textilkonservator Augusta Persson. 
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Per-Ola Utsi och Lisbeth Kielatis i närstudie 

av klockband, inv-nr 20632.  

 

 
 

Lisbeth Kielatis och textilkonservator Augusta 

Persson studerar mansmössa, inv-nr 21451. 

 

 

 
 

I Livrustkammarens magasin studeras trumman, inv-nr 33396, av Lisbeth Kielatis, Augusta Persson, 

Ann Hallström, Carl-Gösta Ojal och Per-Ola Utsi.  
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Samiska föremål på Livrustkammaren - uppgifter i Livrustkammarens katalog  

Inventarie-

nummer 

Rapportens 

benämning 

Livrustkammarens 

nyckelord /titel 

 

20629 Gjord/ryggrem   Ryggband 

 

 

20631 Halsband  Halsband f ren 

 

20632 Klockband   Renhalsband 

 

 

20630 Krage  Krage 

 

21449 Fragment av samisk 

dräkt 

Fragment av 

samedräkt 

 

21451 Mössa  Mössa 

 

21450 Väska och bälte Väska t samedräkt 

 

20635 Grimma med töm  

 

Grimma med töm 
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20633 Skinnloka  Dragrem f ackja 

 

29573 Ackja  Ackja 

 

29572 Monterad ren Uppstoppad ren 

 

29574 

(27:201) 

Trädocka Trädocka 

 

20634  

(27:201) 

 

Hammare  Trumpinne 

 

33396  

(27:201) 

 

(nummer 8 i 

Mankers 

bok) 

Trumma  Trumma, Lappland 

 

 
 

Livrustkammaren har fotograferat föremålen och lagt ut dem i föremålskatalogen på webben.  

Klicka på flicken ”Relaterade bilder”, för fler fotografier:  

http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=artist&objectId

=8139&viewType=detailView  

Högupplösta fotografier finns här:  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=livrustkammaren+ackja&title=Special:S

earch&profile=default&fulltext=1&searchToken=ef4x5wuijed00m92413nja9d2   

http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=artist&objectId=8139&viewType=detailView
http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=artist&objectId=8139&viewType=detailView
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=livrustkammaren+ackja&title=Special:Search&profile=default&fulltext=1&searchToken=ef4x5wuijed00m92413nja9d2
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=livrustkammaren+ackja&title=Special:Search&profile=default&fulltext=1&searchToken=ef4x5wuijed00m92413nja9d2
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Renens seldon 

 

 

 

 

 

 
 

1. Grimma  

2. Skinnloka 

3. Gjord/ryggrem 

4. Töm 

5 Dragrem 

 

Renens seldon består av en grimma, en loka, en gjord/ryggrem och en dragrem. Grimman sätts på 

renens huvud, i grimman är tömmen fäst. Lokan läggs över renens manke, framför renens bog. I 

lokan, mellan renens framben, fästs dragremmen som går till ackjan. Gjorden/ryggremmen läggs över 

renens rygg och fästs ihop under renens mage. Gjorden fästs utanpå dragremmen, så denna hamnar 

mot renens kropp och på så hålls sätt på plats mot renens mage och inte faller ner mot marken när 

renen är stilla. 

 

     

 

Renen som skänktes till kung Karl XI år 1694 består en trästomme med renhuden monterad utanpå 

och till det löstagbara horn. På fotona är den selad med grimman av renskinn med tömmen flätad av 

senor, det tenntrådsbroderade klockbandet, skinnlokan och den tenntrådsbroderade 

gjorden/ryggremmen. Foton: Jens Mohr/ Livrustkammaren.    
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Gjord/ryggrem, inventarienummer 20629 (27:201)  

 
 

 

 

 

Remmen lagd av sena. 

 

Buttasrabdda
6
 med en 

blå vadmalskant 

(innanför skinnkanten).  

 

Plattdragen tvinnad  

tenntråd 

 

Tvinnat gult ullgarn  

längs kanten. 
 
 

Det syns inga rester av 

kläde, men det kan ha  

funnits en tofs i änden.  

Tvinnad snodd (2-snodd), av 

barkgarvat skinn. 

Snoddens längd 60 cm. 

 

Har varit hår på, ljust hår, med det syns 

bara spår efter det på den sidan av 

huden som var mot renen.  

Skinndelens längd 31 cm.  

 

 

Lagningen/skarvningen av remmen under magen, 

hamnade mot renens mage vid användning av avudis
7
.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Buttas buddas- (kant)band, klädesbård, bård av kläde (el. berett skinn i detaljer i delar av ett klädesplagg), 

(fastsytt kantband (på kläder). Rabdda bd kant, rand, utkant, ytterkant (Korhonen, Olavi. 2006. s. 35 och 157). 
7
 Audis ss s gjord som spännes över ryggen på en körren. (Korhonen, Olavi 2006. s. 16).  
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Uppgifter i Livruskammarens katalog:  

Nyckelord /Titel: Ryggband 

Inventarienummer: 20629 (27:201) 

Kortbeskrivning: Ryggband till ren. 

Accession: gåva, 1694.  

Givare: Gustaf Douglas.  

Material: tenntråd, kläde, rensenor, skinn 

Dimensioner: Längd: 1050 mm, Bredd: 350 mm, Vikt: 267 g.   

Beskrivning: Jämnbrett ryggband av brunt skinn, på ovansidan klätt med rött kläde med dekor i 
tenntrådsbroderi. Ryggbandet kantas av påsydda vadmalsflikar i blått och rött. Bandets ena ände övergår i en 
lång, smal flik av brunt skinn, ytterst tvinnat till en rem. I bandets motsvarande ände är påsytt en ögla av flätat 
renskinn. Dessa remmar är för att under buken hålla dragremmen på plats. Mitt på ryggbandet är påsytt en 
lång rem av flätade rensenor.  

"Ao 1694 d. 20 Novembr. lefverass uthi Rust Cammarn en lapp medh een lapmudh och bllå fodrat mösssa 
lijgandes uthi een akia kiörandes föör sigh een Reenn, medh sijtt tygh på sigh och een klåcka under Hallsen, 
detta ähr förährat af Landz Härren ifrån Nårlandh Grefwe Duklass." 

Hörandes till sameutrustning tillhörande Västerbottenhövdingen Douglas gåvoren till kungen. Lapprustningen 
överflyttades från Gripsholm 1927. Den skänktes till Livrustkammaren 1694 av landshövding Douglas. 

PROJEKTETS DOKUMENTATION 

Beskrivning: Avudis
8
, gjord för ren (även kallad ryggrem). Användes för att pryda renen med 

vid körning med ackja vid högtider eller marknadsbesök. Gjorden läggs över renens rygg och 

fästs ihop under renens mage.  

Tenntrådsbroderad på röd vadmal. Med baksida av barkgarvat skinn och knytsnodd av 

barkgarvat skinn. Broderiet är utfört på vadmalstyget som sedan fodrats med skinnet. 

Skinnfodret är vikt över ena långsidans och ena kortsidans kant mot rätan. Innanför 

skinnkanten, på ovansidan, sitter en remsa av blått kläde, eventuellt vadmal. ”Det är en vanlig 

buttasrabdda, säger Lisbeth Kielatis.
9
 

Tenntrådsbroderiet är geometriskt med raka och sicksackformade linjer och korslagt 

längsgående mönster. All tenntråd är plattdragen ”Man syr doarrás
10

, tvärs över, dvs.  inte 

mellan tenntrådsspiralerna, utan bara över”, säger Lisbeth Kielatis.
11

  

Den ena långsidan är längs kanten dekorerad med en tvinnad tvåtrådig snodd av ullgarn, 

fastsydd med läggsöm. Ullgarnets färg är gul, men frågan är om det är originalfärgen? Färgen 

kan ha blekts. Längs denna sida är rektangulära bitar av ulltyg är fastsydda, i färgerna rött, 

blått och gult. Det röda ulltyget är kypertvävd vadmal. De andra färgerna är av tyg som vävts 

av grövre ullgarn, kanske är det hemvävt. De blå och gula är tuskaftvävda. Brukligt är att 

använda tygets stadkant till sådana här lappar.  

I mitten av den andra långsidan sitter en knytband att knyta fast gjorden mot lokan, så den 

hålls på plats. Knytbandet är ett platt band flätat av senor. Änden av knytbandet är hopsnört så 

en tofs bildas. Det syns inga rester efter kläde, men det kan ha varit en klädestofs i änden. Det 

var vanligt att ha det. 

                                                 
8
 Avudis ss s gjord som spännes över ryggen på en körren. (Korhonen, Olavi 2006. s. 16) 

9
 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 4 Livrustkammaren 2017-05-10. Buttas buddas- (kant)band, klädesbård, bård av 

kläde (el. berett skinn i detaljer i delar av ett klädesplagg), (fastsytt kantband (på kläder). Rabdda bd kant, rand, 

utkant, ytterkant (Korhonen, Olavi. 2006. s. 35 och 157).  
10

 Doarrás (r’r) adv. på tvären, tvärs över, åt sidan. (Korhonen, Olavi 2006: s. 49) 
11

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 4 Livrustkammaren 2017-05-10. 
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I ena kortänden sitter en ögla gjord av tvinnat barkgarvat renskinn. I andra kortänden 

fortsätter skinnfodret ut i en bred rem med en tvinnad skinnsnodd i änden. På den breda 

remmen ser Lisbeth Kielatis spår av renhår på den sida som hamnade in mot renens kropp vid 

användning.
12

 Denna breda skinndel har en lagning, eller skarvning.  

Storlek: gjordens röda vadmalstyg är 73 cm lång, 8 cm bred. Den breda skinnremmen är 31 

cm lång och den tvinnade skinnsnodden den fortsätter i är 60 cm lång 

Material: barkgarvat renskinn, röd kypertvävd vadmal till bottentyg, blått kläde eller vadmal 

till kantning, tofsar av vadmal och ulltyg, plattdragen tvinnad tenntråd i tenntrådsbroderiet, 

sentråd.  

Dekor: geometriskt tenntrådsbroderi med regelbundet mönster av såväl raka som 

sicksackformade linjer. Utförd med plattdragen tvinnad tenntråd.  

Ursprung: Västerbotten, enligt Lisbeth Kielatis.
13

  

  

                                                 
12

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 4 Livrustkammaren 2017-05-10 
13

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 4 Livrustkammaren 2017-05-10 
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Halsband, inventarienummer 20631 (27:201) 

 
 

 

I mitten, under tenntrådsbroderiet, är en 

skinnremsa lagd, så att en upphöjning 

bildas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baksida av 

vitgarvat 

renskinn.  

 

 

Tvinnade 

snoddar av 

barkgarvat 

renskinn med 

tofsar av vadmal 

i ändarna.  

 

 

 

Uppgifter i Livruskammarens katalog:  

Nyckelord /Titel: halsband f ren/ halsband.  

Inventarienummer: 20629 (27:201) 

Kortbeskrivning: Halsband till ren. 

Accession: gåva, 1694.  

Givare: Gustaf Douglas.  

Datering: 1600-tal.  



 

58 
 

Material: tenntråd, skinn, rensenor, vadmal, kläde.  

Dimensioner: Längd: 560 mm, Bredd: 70 mm, Vikt: 150 g.  

Beskrivning: Jämnbrett halsband av vitt skinn, på ovansidan klätt med blått kläde med dekor av 
tenntrådsbroderi. Broderiet består av parallella rader av sicksackmönster, och raka, tunna och tjockare ränder 
i ett symmetriskt mönster. Halsbandet kantas av vadmalsflikar i blått och rött. I bandets vardera ände sitter 
påsytt fyra band av flätat skinn med tofsar av vadmalsflikar.  

PROJEKTETS DOKUMENTATION 

Beskrivning: Prydnadshalsband för ren.  

Halsbandet har ett tenntrådsbroderi på blått ulltyg, kläde eller vadmal. Baksida av vitgarvat 

skinn.  

Runtom hela halsbandet, längs kanterna, är rektangulära bitar av tuskaftvävd vadmal 

fastsydda, i färgerna blått, grönt, rött och gult. Den gula färgen kan ha ursprungligen ha varit 

överfärgad med indigo, för att få grön färg, och sedan kan indigon ha nötts bort, så den gula 

färgen har kommit fram.
14

  

I vardera kortända är fyra tvinnade remmar av barkgarvat renskinn med tofsar av vadmal 

fastsydda.  

Tenntrådsbroderiet är utfört med böljande och raka längsgående linjer. Mittenbroderiet är sytt 

i sicksack, över en skinnrem så att en upphöjning, en ås, bildas. Där är tenntråden är bitvis 

bortnött, men på vissa ställen finns tråden som den tvinnats runt kvar. Broderiet är sytt helt 

med plattdragen tvinnad tenntråd, fastsytt med sentråd och det är säkert också sentråd i kärnan 

av den tvinnade tenntråden, säger Lisbeth Kielatis.
15

  

Vi tror inte den varit tänkt att hänga en klocka i, eftersom den inte är delad i två delar med 

plats för en skälla emellan. Eller kan den ha varit ett klockband, där klockan knöts fast, 

samtidigt som halsbandet knöts ihop?  

Material: bark- och vitgarvat skinn, blått ulltyg, kläde eller vadmal i bottentyget, plattdragen 

tvinnad tenntråd, blå, grön, röd och gul vadmal i tofsarna, sentråd.  

Dekor: tenntrådsbroderi med regelbundet mönster av såväl raka som böljande linjer.  

Utförd med plattdragen tvinnad tenntråd.
16

  

Ursprung: Västerbotten, enligt Lisbeth Kielatis.
17

  

 

  

                                                 
14

 Augusta Persson Ljudinspelning 2 Livrustkammaren 2017-05-10. 
15

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 2 Livrustkammaren 2017-05-10. 
16

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 2 Livrustkammaren 2017-05-10. 
17

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 2 Livrustkammaren 2017-05-10. 
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Klockband, inventarienummer 20632 (27:201)  

 

Längst ut är en ögla av 

tvinnat renskinn (3-

snodd). 

 

 

Kantad med sentråd i 

alla kortändor.  

 

 

 
 

Denna del är mer 

sliten än den andra. De 

flesta tyglapparna i 

mitten och tygtofsarna 

längs kanten är 

bortnötta. 

 

Tvinnad läderrem (3-

snodd) av renskinn  

 
 

Söm, sydd med 

sentråd, längs 

mitten på hela 

baksidan på båda 

delarna.  
 

Remmen är 

omlindad med en 

skinnbit, som är 

fastsydd.  
 

I mitten är fastsydda bitar av kläde eller vadmal.  
 

 Längs båda kanterna är en tenntrådsfläta flätad av två trådar,  

omgiven av en rak linje på var sida.  
 

Ytterst är en fläta av gult ullgarn fastsydd.  

Foto ovan: Jens Mohr, Livrustkammaren.  

 

Uppgifter i Livruskammarens katalog:  

Nyckelord /Titel: Renhalsband 

Inventarienummer: 20632 (27:201) 

Kortbeskrivning: Halsband till ren. 

Accession: gåva, 1694.  

Givare: Gustaf Douglas.  

Material: tenntråd, rensenor, renskinn, kläde 

Dimensioner: Längd: total 650 mm, Längd: 285 mm, Bredd: 70 mm, Vikt: 222 g.    

Beskrivning: Halsband av två jämnbreda band på ovansidan klädda med blekrött kläde med en dekor av 
tenntrådsbroderi och i mitten med en rad av små flikar av rött, blått och grönt kläde. Banden kantas runtom 
av flikar av rött och grönt kläde. På undersidan är klätt med ljusbrunt skinn. I det ena bandets ände är påsytt 
en ögla av rensenor och i ändan på det andra bandet sitter påsytt ett långt band av tvinnade senor. Banden är 
vid varandra sammanlänkade med ett band av brunt skinn. 
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Ao 1694 d. 20 Novembr. lefverass uthi Rust Cammarn en lapp medh een lapmudh och bllå fodrat mösssa 
lijgandes uthi een akia kiörandes föör sigh een Reenn, medh sijtt tygh på sigh och een klåcka under Hallsen, 
detta ähr förährat af Landz Härren ifrån Nårlandh Grefwe Duklass. 

PROJEKTETS DOKUMENTATION 

Beskrivning: Klockband, biellobádde
18

, för ren, av två rektangulära delar hopfästa med en 

skinnrem. I skinnremmen är det tänkt att en skälla ska hänga.  

Klockbandet har tenntrådsbroderi på rött kläde. Baksida av barkgarvat renskinn.  

Längs kanterna av halsbandet är rektangulära bitar av tuskaftvävt kläde fastsydda, i färgerna 

rött och grönt. En del av de gröna tofsarna är delvis gula. ”De gröna tofsarna kan först vara 

gulfärgade och sedan ha färgats med indigo. Indigo tränger inte in i tyget, så den nästan nöts 

av lite på ytan, som på jeans. Och det är kanske det man ser lite här på de gröna ylletofsarna. 

Indigon kan vara bortnött och det gula har kommit fram”, säger Augusta Persson, 

Livrustkammaren.
19

  

Ytterkanterna är hopsydda med sentråd med kastsöm. På framsidan ovanpå sömmen är en 

fläta av gult ullgarn fastsydd. Flätan är bortnött på många ställen.  

Klockbandet består av två delar sammanfogade med en rem. Den ena delen av klockbandet är 

mer sliten än den andra: den röda färgen är blekt. Den har bara kvar en del av tyglapparna på 

mitten och bara några få klädestofsar finns kvar i kanten. Skinnremmen mellan de 

rektangulära bitarna är förstärkt eller lagad med en skinnbit, som har lindats omkring remmen 

och sytts fast med sentråd.  

Tenntrådsbroderiet är utfört med längsgående raka och sicksackgående linjer. Hela broderiet 

är av runddragen tvinnad tenntråd. Längs långkanterna är en tenntrådsfläta flätad av två 

tvinnade tenntrådar är fastsytt. I mitten är en rad uppåt stående lappar av kläde i rött, grönt 

och blått fastsydda. En del av dem av klippta av stadkanter. ”Så är det ju ofta”, säger Augusta 

Persson. ”På den här tiden tog man ju tillvara på allt.”
20

 Baksidorna är av barkgarvat renskinn. 

Båda halvorna av klockbandet har en söm längs mitten av skinnsidan. Den ena delen av 

klockbandet har i kortänden en knytband av tvinnat barkgarvat skinn (tresnodd). Den andra 

delen har i kortänden en tvinnad ögla (tresnodd) av barkgarvat skinn. 

I 1696 års inventarium från Livrustkammaren anges att det fanns en klocka under halsen på 

renen.: ”--- en opstoppat Reen med sitt behörige tygh sampt en klåcka under Halsen och Horn 

på hufwudet, ---.”
21

 Klockan saknas idag.  

Material: barkgarvat renskinn, rött kläde till bottentyg, tofsar av vadmal eller kläde, 

runddragen tvinnad tenntråd, sentråd.  

Dekor: tenntrådsbroderi med regelbundet mönster av såväl raka som sicksackformade linjer. 

Utförd med tvinnad runddragen tenntråd. I mitten påsydda lappar av kläde.  

Tenntrådsbroderiet är sytt med sentråd. Sytt på klädet ihop med ett lager skinn. Sedan är den 

dessutom fodrad med skinn, enligt Lisbeth Kielatis.
22

  

                                                 
18

 biello l skälla, bjällra (ofta fyrkantig), klocka med kläpp (även om kyrkklocka). Bádde tt band (Korhonen, 

Olavi 2006.  s.27 och 16) 
19

 Augusta Persson Ljudinspelning 3 Livrustkammaren 2017-05-10. 
20

 Augusta Persson Ljudinspelning 3 Livrustkammaren 2017-05-10. 
21

 Kongl: Maij:tz LijfRust-Cammare Inventarium Oprättat 1696, del 2. Uppgift i e-post 2018-01-08 från Sofia 

Nestor, intendent vid Avdelningen för samlingar och forskning vid SHM 
22

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 3 Livrustkammaren 2017-05-10. 
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Högupplösta foton:  

Livrustkammaren fotografier i föremålskatalogen på webben. Klicka på rubriken ”Relaterade 

bilder”:  

http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=literature&obje

ctId=102456&viewType=detailView  

Högupplösta fotografier finns här: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uppstoppad_ren_fr%C3%A5n_1694_-

_Livrustkammaren_-_102456.tif  

Liknande föremål på andra museer    

Äldre tenntrådsbroderade renseldon, t.ex. gjordar/ryggremmar, bjällerband och grimmor, 

finns t.ex. på Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Västerbottens museum och Nordiska 

museet. På Kalmar läns museum finns tjukband KLM 1133.  

 

  

http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=literature&objectId=102456&viewType=detailView
http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=literature&objectId=102456&viewType=detailView
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uppstoppad_ren_fr%C3%A5n_1694_-_Livrustkammaren_-_102456.tif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uppstoppad_ren_fr%C3%A5n_1694_-_Livrustkammaren_-_102456.tif
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Krage, inventarienummer 20630 (27:201)  

 

 

Kragen är 

kantad 

med grönt 

ulltyg. 

 

 

Kantning i 

hals-

öppningen 

 

 

 

Kragen är 

8,5 cm hög.  
 

Överkant: 

33, 5 cm 

lång.  

 

Nederkant: 

40,5 cm 

lång. 

 

 

 

Uppgifter i Livruskammarens katalog:  

Nyckelord /Titel: Krage 

Inventarienummer: 20630 (27:201) 

Kortbeskrivning: Ståndkrage till samedräkt.  

Accession: gåva, 1694.  

Givare: Gustaf Douglas.  

Material: ylle, tenn, skinn, linnelärft.  

Dimensioner: Längd: 390 mm, Bredd: 85 mm, Vikt: 77 g  

Beskrivning föremålsdatabasen: Ståndkrage till samedräkt med spännesmyckat halssprund, s.k. barmglip. 
Kragen är formad som ett jämnbrett band, av rött yllegarn med invävda vita ränder, kantat av ett påsytt grönt 
ylleband och snett utställt i sidorna. I vardera sida är påsytt tre små tennknappar med en vriden dekor, fästade 
i vita skinnöglor. På undersidan fodrat med beige linnelärft. Halssprund bestående av ett smalt band av rött 
kläde. På bandet påsytt liljeformade tennbrodyrer samt sex hakar med motsvarande hyskor.  

PROJEKTETS DOKUMENTATION 

Beskrivning: Röd krage till en sydsamisk manskolt. I Livrustkammarens inventarium från 

1696 så anges att dockan var klädd i päls och vadmalskolt med tenn-maljor: ”Een lapp medh 

een Lappmudh, Wallmarströija med Theen Mallior uthi, ---.”
23

 Kragen bör ha hört till kolten, 

eftersom kragen till en päls görs av päls. 

                                                 
23

 Kongl: Maij:tz LijfRust-Cammare Inventarium Oprättat 1696, del 2. Uppgift från Sofia Nestor, 

Livrustkammaren i e-post 2018-01-08. 
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Kragen är sydd av rött kypertvävt ulltyg, kläde eller vadmal. I överkanten är kragen kantad 

med grönt ulltyg, troligen kläde.  Fodrad med ofärgat kypertvävt linnetyg. Dekorerad med 

fem vågräta rader gult tvinnat ullgarn som sytts fast med läggsöm
24

 på det röda tyget. Dessa 

sömmar ger också stadga till kragen. I nederkanten syns fragment efter annat tyg, kanske det 

grå kolttyget. 

I kragens framkant är runda knappar av tenn fastsatta med tvinnade remmar av vitgarvat 

skinn: tre tennknappar är fastsydda på ena sidan och två på andra sidan (en har sannolikt fallit 

bort). Knapparna har mönster på översidan och slät undersida med ring för fastsyning.  

I kragens framkanter, nertill, är fastsytt en röd tygremsa av tuskaftvävt ulltyg, troligen kläde. 

Det är allt som återstår av halssprundets kantning. I den är hyskor, hakar och löv av tenn 

fastsydda med lintråd. Löven har formen av heraldiska liljor. Längs hela tygremsans mitt är 

en rad med förstygn, sydda med lintråd. 

”Gammalt tillbaka så var öppningen mycket smalare. Det är ju inte som nu, att man har den så 

urringad. Utan den var precis så att man fick igenom huvudet”, säger Lisbeth Kielatis.
25

  

Storlek: Höjd 8,5 cm, längd övre kant 33,5 cm, längd nedre kant 40,5 cm.  

Material: kragens tyg: rött kypertvävt ulltyg, kläde eller vadmal, kragens fodertyg: 

kypertvävt ofärgat lintyg, kragens kantning: grönt ulltyg, troligen kläde, halssprundets 

kantning: rött ulltyg, troligen kläde. Vidare: gult ullgarn, tennknappar, hyskor och hakar av 

tenn, löv av tenn, fragment av grått ulltyg (troligen kolttyget).  

Dekor: Dekorerad med vågräta ränder av pålagt tvinnat gult ullgarn, som är fastsytt med 

läggsöm. Fastsydda tennhängen, hyskor och hakar och runda knappar av tenn.  

Ursprung: Den röda färgen och modellen på dräktkragen visar att den har suttit på en 

sydsamisk mansdräkt.  

”Det ser ut som en manskrage från Ammarnäs/Tärnaby eller Vilhelmina/Åsele området. Den 

kan också vara från Dalarna/Idre, men jag tror på Västerbottensområdet. Idag är kragen 

fortfarande röd med grön skoning, säger Lisbeth Kielatis.
26

  

 

  

                                                 
24

 Vanlig läggsöm – tråden eller trådarna spänns i parallella rader över en viss yta av bottentyget och fästs ner 

med en annan tråd. (källa: Franzén, Anne Marie och Nockert Margareta. 2012. s.  42).   
25

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 5 Livrustkammaren 2017-05-10. 
26

 Uppgift i e-post från Lisbeth Kielatis 2018-04-08. 
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Fragment av samisk dräkt, inventarienummer 21449 (27:201)  

Grå vadmal, fragment av dräkttyget 

 

 

 

 

 

 

 

Tuskaftvävd kläde eller vadmal.            Nederkant?  
 

 
 

         Nederkant?  Ärmkant 

 
Uppgifter i Livruskammarens katalog:  

Nyckelord /Titel: Fragment av samedräkt 

Inventarienummer: 21449 (27:201) 

Kortbeskrivning: Samedräkt fragment. 

Accession: 1927.  

Givare: Gustaf Douglas.  

Beskrivning: En mängd små vadmals- och klädesfragment från kolt, tillhörig den same som med tillhörande ren 
och ackja 1694 skänktes till Karl XI från landhövdig Gustaf Douglas. Fragmenten, däribland bl a ärmlinning, 
stycken av koltbård etc., förvaras på sju stora pappark. 
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Ao 1694 d. 20 Novembr. lefverass uthi Rust Cammarn en lapp medh een lapmudh och bllå fodrat mösssa 
lijgandes uthi een akia kiörandes föör sigh een Reenn, medh sijtt tygh på sigh och een klåcka under Hallsen, 
detta ähr förährat af Landz Härren ifrån Nårlandh Grefwe Duklass. 

PROJEKTETS DOKUMENTATION 

Beskrivning: Tygfragment av kolten: gråa vadmals- eller klädesbitar, remsor av rött och blått 

tuskaftvävt ulltyg, kläde eller vadmal, en röd hopsydd remsa av tuskaftvävt ulltyg, kläde eller 

vadmal, smala remsor av brunt ulltyg. Det grå tyget är kypertvävt. Det blå och de röda 

tygremsorna är.  

Av det gråa tyget finns bara små bitar kvar. De bör vara rester av tyget till själva kolten. Den 

hopsydda remsan av det röda tyget har troligen utgjort ärmlinning. Sedan finns det två breda 

röda remsor och två blå nästan lika breda remsor. Var ha de suttit? Det röda klädet kanske har 

varit dekoration i bröstöppningen. De smalare remsorna av brunt tyg kan ha utgjort kantning i 

koltöppningen och/eller ärmslutet. De blå bitarna vet vi inte riktigt var de suttit. Kanske i 

nederkanten av kolten.   

”När det gäller manskolten i Västerbottensområdet idag, så har den i barmöppningen en 

bredare remsa rött kläde och är kantad med en smalare remsa grönt eller blått kläde. Men de 

har ingen klädesdekoration nedtill”, säger Lisbeth Kielatis.
27

  

Material: kolttyget: grå kypertvävd vadmal eller kläde, remsor/fragment av rött och blått 

tuskaftvävt kläde eller vadmal, remsor av brunt ylletyg.   

Ursprung: Troligen från Västerbotten.  

                                                 
27

 Lisbeth Kielatis Ljudinspelning 5 Livrustkammaren 2017-05-10. 
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Mössa, inventarienummer 21451 (27:201)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyg har lagts in under originaltyget vid tidigare konservering.  

Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren.  

 

 
 

 

 

 

 

Uppgifter i Livruskammarens katalog:  

Nyckelord /Titel: Mössa.  

Inventarienummer: 21451 (27:201) 

Kortbeskrivning: Mössa till samedräkt. 

Accession: gåva, 1694.  

Givare: Gustaf Douglas.  

Material: kläde (Textil, Ull) [tuskaft].  

Dimensioner: Omkrets: 655 mm - Utvändig, Höjd: 200 mm, Längd: 280 mm - sömmen från kanten till 
skärningspunkten.  

Beskrivning: Kalott av blått kläde sydd av fyra kilar. Varje kilsöm klädd med rött band av kläde. I nederkanten 
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finns rester av ofärgad linnetråd. Mössan bär spår av fuktskada och nederkanten är kraftigt insektsangripen 
men är konserverad,  
Färgsättningen tyder på att mössan är en sydsamisk mössa för en man. De fyra kilarna antyder att det skulle 
röra sig om en skogssame. Det sydsamiska skogsområdet motsvarar idag Västerbotten 
Utgör del av den så kallade samegåvan: ett ekipage med en uppstoppad ren, spänd framför en ackja (släde) i 
vilken det sitter en klädd trädocka föreställande en samisk man.  
Ekipaget gavs i present till Karl XI från Västerbottens landshövding Gustaf Douglas 1694. I 1696 års 
inventarium står: 
"Ao 1694 d. 20 Novembr. lefverass uthi Rust Cammarn en lapp medh een lapmudh och blå fodrat mösssa 
lijgandes uthi een akia kiörandes föör sigh een Reenn, medh sijtt tygh på sigh och een klåcka under Hallsen, 
detta ähr förährat af Landz Härren ifrån Nårlandh Grefwe Duklass.". 

PROJEKTETS DOKUMENTATION 

Beskrivning: Blå kilmössa av kläde dekorerad med remsor av rött ulltyg, kläde eller vadmal.  

Mössan är sydd av fyra kilar blått tuskaftvävt kläde.  Mösstyget är invikt i nederkanten mot 

insidan. Invikningen är ca 10 cm. I sömmarna mellan kilarna är ovikta remsor av rött kläde 

eller vadmal inlagda. De röda tygremsorna går inte ända ner till nederkanten av mössan, utan 

slutar flera cm ovanför den invikta kanten. ”Det blå klädet ser kraftigt vattenskadat ut”, säger 

Ann Hallström, Livrustkammaren.
28

 Det är mörka fläckar på tyget som avslöjar det.  

Mössan har konserverats genom att originaltyget sytts fast på ett underlagstyg. Det sitter inuti 

hela mössan. Det är dock inte så lätt att se vid första anblicken, eftersom det är så noggrant 

sytt. Underlagstyget är skräddat i fyra kilar, liksom mössans originaltyg.   

Enligt uppgift var mössan ”omkring fodrad” med svart skinn när den 1694 kom som gåva till 

kungen: ” --- desslijkest Mössa uppå af blått kläde, omkring fodrat med svart skin.
29

 Vår 

tolkning är att det som avses med ” omkring fodrat med svart skin ” är ett löst eller fastsytt 

bräm runt mössans nederkant och inte ett foder inuti mössan.
30

 Idag syns varken spår efter 

bräm eller ett foder av päls eller skinn.   

Att mössan haft ett bräm av päls är inte osannolikt, även om det inte finns sådana bevarade 

från sydsamiskt område, men bruket av pälsbräm finns i samisk tradition. Fortfarande idag 

används på nordsamiskt område pälsbräm, viergge
31

, för vinterbruk till mansmössorna. Det 

kan vara ett löst eller ett fastsytt.  ”Svart päls kan vara järv, för järven har väldigt varmt hår”, 

säger Per-Ola Utsi om uppgiften ”fodrad med svart skinn”
32

.  

Tidens tand kan vara orsaken till att brämet inte längre finns kvar. Vid magasinsförvaring kan 

pälsen ha angripits av skadedjur och tappat allt hår.  

Eller har användning av mössan slitit på brämet, så det därför har tagits bort?
33

 När det gäller 

gåvan till kungen, som denna mössa ingick i, så ska dockan ha varit klädd i renskinnspäls, 

förutom i kolt.
34

 Den pälsen finns inte heller kvar idag.  

                                                 
28

 Ann Hallström Ljudinspelning 9 Livrustkammaren 2017-05-10. 
29

 Kongl: Maij:tz LijfRust-Cammare Inventarium Oprättat 1696, del 2. Uppgift från Sofia Nestor, 

Livrustkammaren i e-post 2018-01-08. 
30

 Ljudinspelning 9 Livrustkammaren 2017-05-10. 
31

 Viergge rg bräm (skinn runt pälsen nedre kant eller runt mössa). (Korhonen, Olavi. 2006. s. 230). 
32

 Per-Ola Utsi Ljudinspelning 9 Livrustkammaren 2017-05-10. 
33

 Gustav III ska ha använt Livrustkammaren som ett rekvisita-förråd vid spektaklar och föreställningar, bl.a. 

med samiska teman, enligt Carl-Gösta Ojala och Sofia Nestor. Ljudinspelning 5 Livrustkammaren 2017-05-10. 
34

 Det kan vi avläsa av beskrivningen av kunga-gåvan som finns i Livrustkammarens inventarium från 1696: ” 

Een lapp medh een Lappmudh, Wallmarströija med Theen Mallior uthi, ---.” 
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Material: mösstyg: blått tuskaftvävt kläde, dekorremsor av rött ulltyg, kläde eller vadmal. 

Någon gång sedan mössan kom till Livrustkammaren har blått underlagstyg sytts fast under 

originaltyget som förstärkning.  

Dekoration: dekorerad med röda ulltygremsor i sömmarna mellan kilarna.  

Ursprung: mansmössa från Malå-området.
35

  

”Om man ser på dagens mössor så ser Malå-mössan ut så här fortfarande; blått tyg med rött 

kläde i sömmarna och fyra kilar”, säger Lisbeth Kielatis. Däremot saknar mössan i 

nederkanten kantning med rött kläde, som dagens mansmössor från Malå har.
36

 

Högupplösta foton:   

Livrustkammaren fotografier i föremålskatalogen på webben. Klicka på rubriken ”Relaterade 

bilder”:  

http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&obj

ectId=57463&viewType=detailView  

Högupplösta fotografier finns här: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%B6ssa_till_samedr%C3%A4kt,_1600-tal_-

_Livrustkammaren_-_102562.tif 

  

                                                 
35

 Lisbeth Kielatis Ljudinspelning 9 Livrustkammaren 2017-05-10. 
36

 Lisbeth Kielatis Ljudinspelning 9 Livrustkammaren 2017-05-10. 

http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=57463&viewType=detailView
http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=57463&viewType=detailView
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%B6ssa_till_samedr%C3%A4kt,_1600-tal_-_Livrustkammaren_-_102562.tif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M%C3%B6ssa_till_samedr%C3%A4kt,_1600-tal_-_Livrustkammaren_-_102562.tif
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Väska och bälte, inventarienummer 21450 (27:201)  

 

 

 

 

Öppningen är 

kantad med vitt 

skinn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bältespänne av metall.  

 

 

Skinnrem att fästa i bältesspännet för att fästa 

bältet runt midjan.  

 

 

 

 

 

Fotot till vänster: Livrustkammaren.  

 

Baksida av renpäls. Har tappat håren.  

Platt tenntråd i mitten av mönster-raderna.  
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Locket kantat med vitgarvat renskinn.  

Söm med blå ulltråd i mitten på röda klädet. 
 

Uppgifter i Livruskammarens katalog:  

Nyckelord /Titel: Väska t samedräkt 

Inventarienummer: 21450 (27:201).  

Kortbeskrivning: Väska till samedräkt. 

Datering: 1600-1694 cirka 

Accession: Gåva, 1927.  

Givare: Gustaf Douglas.  

Material: läder och skinn (Animalier) [tennbroderi].   

Dimensioner:: Bredd: 120 mm, Höjd: 130 mm – Locket, Längd: Hela bältet inkl fragment 1130 mm, Bredd: 
Bältets 25 m (ska nog vara mm). 

Beskrivning: Sydsamisk väska för man. Väska smyckad med tennbroderier på rött och blått ylle.  
Denna typ av väska kallas ”skedväska” (”tasko”) och i den förvaras ens personliga sked i trä eller horn som 
man har med överallt. Väskan är fäst i ett med nitade runda tennbrickor dekorerat bälte. Bältet spänns i den 
tunna läderremmen på bältets insida. Bältets mått är mellan 80-86 cm beroende på var man spänner det, 
vilket stämmer bra överens med trädockans (inv.nr. 29574) midjemått.  
Väskan ingår i den så kallade ”Samegåvan” bestående av uppstoppad ren med tillhörande same snidad i trä 
samt ackja. Till renen hörande seldon i flera delar, samens mössa och fragment från den sammes kläder. 
Förutom denna väska bar man ofta också en tobaksväska och en penningpung. Dessa saknas i samlingarna. 

PROJEKTETS DOKUMENTATION 

En platt fyrkantig väska, dássko
37

, av barkgarvat skinn med tenntrådsbroderat lock. Genom tre 

skinnöglor är ett bälte draget. Bältet är av skinn eller läder och prydd med runda mönstrade 

tennknappar.  

Väskan är en sydsamisk skedväska för man gjord för att hänga i bälte, i traditionell modell 

och med traditionellt utseende. Sydsamiska bälten har av tradition prytts med tennknappar.  

Beskrivning väska  

Väska i form av en ”ficka” med ett fyrkantigt lock, som helt täcker väskan. Locket är fastsytt 

högst upp på väskan. I överkanten av väskan är tre remsor av barkgarvat skinn fastsydda, så 

de bildar öglor för att dra ett bälte igenom.  

Väskan, eller fickan, är gjord av två fyrkantiga bitar barkgarvat skinn som är hopsydda nertill 

och i sidorna. ”Botten och framstycket är sytt i ett och bakstycket i ett”, säger Lisbeth 

Kielatis. ”Dássko syr man så, det är helt traditionellt.”
38

 Framstycket har en rundad öppning 

                                                 
37

 Dássko sk – liten påse el. pung (dvs. bältespung som förr brukades att bära bl.a. sked i). (Korhonen, Olavi. 

2006. s. 43). 
38

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 10 Livrustkammaren 2017-05-10. 
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som är kantad med vitgarvat skinn. Bakstycket är tillverkat av renpäls, där päls-sidan varit 

utåt och alltså hamnat mot bärarens kropp. Väskan har idag förlorat det mesta av håret/pälsen. 

De hår som finns kvar visar att pälsen har varit ljus/vit. Bakstycket är trasig högst uppe på 

höger sida, en fyrkantig bit fattas. Längst ned på väskan är en ögla av tvinnat barkgarvat skinn 

fastsydd, för att stänga väskans lock i.  

Locket har ett bottentyg av blått kläde med ett rött kors i mitten, så det blå klädet delas upp i 

fyra rutor. På det röda klädet är en linje med blått tvinnat ullgarn fastsytt med läggsöm. ”På så 

sätt sydde man fast allt kläde, all dekor, på kolten, skinnkolten och pälsen innan symaskinen 

kom. Man sydde man fast garnet genom att sy över det med en annan tråd”, berättar Lisbeth 

Kielatis.
39

 Locket är kantat med vitgarvat renskinn. Längst ned på locket finns rester av en 

rem av tvinnat skinn. Kanske har det suttit en knapp i den, för stängning av locket mot 

väskan.   

Tenntrådsbroderiet på locket är geometriskt med raka och sicksackformade linjer. 

Sicksackmönstret är utfört med plattdragen tvinnad tenntråd och omgivet av två rader tvinnad 

runddragen tenntråd. Sicksackmönstret är uppbyggt undertill, så att det bildas en förhöjning, 

en ås.   

Till väskan har hört en graverad hornsked och en tobakspipa av gips. I Livrustkammarens 

inventarium från 1696 är nämligen nedskrivet: ”Een lapp medh, --- Bälte med een widsatt 

taska och en rijstat Hornsked, sampt een Tobaakz Pijpa af Gijpz uthi,--.”
40

 Hornskeden och 

pipan saknas idag.  

Material: bottentyg för tenntrådsbroderiet: blått kläde (så tättvävt att det är svårt att avgöra 

vävteknik), tyg till krysset på locket: rött kypertvävt kläde, Vidare: sentråd, rund- och 

plattdragen tenntråd, barkgarvat renskinn, renpälsskinn med ljust/vitt hår (har tappat det mesta 

håret).  

Tenntråden är både rund- och plattdragen. Tennet är tvinnat kring sentråd, enligt Lisbeth 

Kielatis.
41

  

Dekor: geometriskt tenntrådsbroderi.  

Ursprung: Västerbotten, enligt Lisbeth Kielatis och tillägger: ”den är jättevacker.”
42

 

Skedväskor av denna modell har även brukats i områden norr där om, men med annan 

utsmyckning.  

 

Beskrivning bälte  

Skedväskan hänger i ett bälte av skinn eller läder prydd med runda mönstrade tennknappar. 

De är tätt fastsatta längs hela bältet. Tennknapparna är fästa genom skinnet och nitade baktill. 

En del av bältet har gått av och bildar en lös ände.  

En ände avslutas med en metalldel med en ring i. I ringen sitter ytterligare en metalldel. I den 

har den lösa delen har suttit fast, men bältet har gått av. Den lösa delen har likadana 

tennknappar som på bältet och avslutas med en ytterligare en metalldel.  

                                                 
39

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 11 Livrustkammaren 2017-05-10. 
40

 Kongl: Maij:tz LijfRust-Cammare Inventarium Oprättat 1696, del 2. Uppgift från Sofia Nestor, 

Livrustkammaren, i e-post 2018-01-08. 
41

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 11 Livrustkammaren 2017-05-10. 
42

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 11 Livrustkammaren 2017-05-10. 
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I andra änden sitter ett metallspänne. I den har en platt skinnrem stuckits in för att fästa ihop 

bältet. Skinnremmen är fastsydd på bältets insida. I metallspännet är en tunn skinnrem 

fastknuten.  

Material: skinn eller läder, sentråd, tenn.  

Dekor: bältet är prytt med runda mönstrade tennknappar.  

Ursprung: Västerbotten, enligt Lisbeth Kielatis.
43

  

Övrigt: läs mer om bälten med tennprydnader i denna rapport, i uppgifterna för bälte 13717 

på Skoklosters slott.  

Liknande föremål på andra museer    

På Nationalmuseet finns två äldre skedväskor; pung Lu 1 och pung Lu 2. Båda med uppgifter: 

geografisk navn: Finnmarken och fremstilling tid: Start: 01-01-1800 Slut: 31-12-1840.  

På Västerbottens museum finns tre äldre skedväskor: Vbm 7809, som förvärvades till museet 

1965 samt Vbm 1506 och Vbm 1507, som båda kommer från Tärna socken, tillverkare okänd, 

och är förvärvade till museet 1913.  

På Länsmuseet Västernorrland i Härnösand finns väska, M 726, med brukningsort: 

Frostviken. Inköpt år1900.  

Övrigt 

Om skedväskan 

Så här berättar Kristoffer Sjulsson, 1828-1908, som för O.P. Pettersson, berättat om Vapsten-

samernas
44

 liv i början av 1800-talet: ”Dasko. På männens bälte är på kroppens framsida fäst 

en liten väska, kallad dasko. I denna buro männen bassma, elddonet, och skeden. Locket på 

denna väska är så stort att det täcker hela hennes framsida, och är rikt utsmyckat med 

dettnam, det är utsirningar sydda med tenntråd. Locket är kantadt med hvit obarkadt skinn, 

s.k. velksskårrie. Innanför kantranden af skinn syddes en rad tenntrådssömmar bredvid 

hvarandra till en half centimeters bredd. Fältet inom denna rand delades medels två 

tenntrådsränder, den ena uppifrån nedåt, den andra från höger till vänster, i fyra mindre fält. 

Dessa små fält utsmyckades på olika sätt, allt efter sömmerskans smak och skönhetssinne.”
45

  

Skedväskan finns även i områden norr om Västerbotten. Sigrid Drake skriver i sin bok: ”Lule 

lappmark. --- och en tasko (se nedan), broderad med tenn, vari sked, tobak; numera ej bruklig, 

såsom obekväm; locket kan gå upp och saker förloras; nu brukas istället paste-pursa, en pung 

som dras igen; skeden kallas pursa-paste; den förra ännu allmän i Sirkas (lappby i Jokkmokk) 

och Gellivare.”
46

  

  

                                                 
43

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 11 Livrustkammaren 2017-05-10. 
44

 Vapsten är en fjällsameby i Västerbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker i Storumans kommun. Källa: 

https://sametinget.se/vapsten.  
45

 Pettersson, Olof Petter. 1979 s. 192. 
46

 Drake, Sigrid (1918) 1979 s. 190. 

https://sametinget.se/vapsten
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Grimma med töm, inventarienummer 20635 (27:201)  

Fotot ovan: Jens Mohr, 

Livrustkammaren. 
 

 
 

 

 

I ändarna syns rester av blått 

kläde.  

 

Skinn runt skarvarna.  

 

Änden är delad i två delar, har 

ingen hornknapp, istället har 

man knutit ihop banden ovanför 

nacken.  

 

Uppgifter i Livruskammarens katalog:  

Nyckelord /Titel: Grimma med töm/halsband.  

Inventarienummer: 20635 (27:201) 

Kortbeskrivning: Grimma med töm till uppstoppad ren. 

Accession: gåva, 1927.  

Givare: Gustaf Douglas.  

Teknik: Senor av ren, Flätad 

Dimensioner: Längd: 3860 mm, Bredd: remmar 10 mm, Vikt: 160 g..   

Beskrivning: Grimma med töm för uppstoppad ren av flätade rensenor, oljade på utsidan.  

"Ao 1694 d. 20 Novembr. lefverass uthi Rust Cammarn en lapp medh een lapmudh och bllå fodrat mösssa 
lijgandes uthi een akia kiörandes föör sigh een Reenn, medh sijtt tygh på sigh och een klåcka under Hallsen, 
detta ähr förährat af Landz Härren ifrån Nårlandh Grefwe Duklass."  

Grimman är flätad i en platt fläta, medan den delen som utgör början av tömmen är flätad i en ”fyrkantsfläta”, 
en teknik som man ofta ser i dem samiska kulturen, men som få behärskar idag. 
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PROJEKTETS DOKUMENTATION 

Beskrivning: Grimma, bágge
47

, med vidhängande töm, lábttje
48

. Flätad av rensenor. 

Grimman är lagd/flätad i teknik för att göra ett platt band, medan tömmen är lagd/flätad i 

teknik för att göra ett fyrkantigt band. Grimman är flätad av åtta delar, tjoale
49

.  

Grimman består av en del som bildar en ring, som sytts eller knutits ihop. När renens selas 

träs den över renens mule. I grimmans ring sitter två band som knyts ihop bakom renens 

nacke. I grimmans ring är också tömmen fastknuten. Den hamnar under halsen på renen. Allt 

är flätat av sentråd.  

Där knytbanden sitter fast i grimman är skarvarna omlindade med renskinn, som förstärkning. 

Knytbanden avslutas med att bandet delas upp i två ändor. På en av dessa knytbands två ändar 

syns rester av något blått, sannolikt rester av tofsar. ”Man hade tofs som avslutning nästan på 

allting”, säger Per-Ola Utsi.
50

 Det går inte avgöra om det blåa är tyg eller garn. På många 

grimmor finns en knapp att fästa ihop den med över nacken, men på denna saknas hornknapp 

och det syns inte heller spår efter att det skulle ha funnits någon. ”Den här är bara knuten i 

nacken. Annars hade man sett var hornlåset hade varit. Och på den tiden var den mjuk och 

smidig och lätt att knyta. Även i kyla”, säger Per-Ola Utsi.
51

  

”När man körde ackjan, så gick tömmen över ryggen på renen och användes till att mana på 

renen. Töm hade man också när man ledde renen”, säger Per-Ola, och berättar att en sådan här 

fyrkantig töm hade hans mamma till sin ren, som bar vaggan. ”Precis sådan här. Men det var 

ju en nyare modell. Men den är väldigt gammal den också, flätad, fyrkantig. ---  Det var ofta 

mors töm det här och hon hade den tamaste renen, som man kunde lita på.”
52

  

Material: sentråd, barkgarvat renskinn.  

”Det måste vara sentråd från benen, för den är grövre”, säger Lisbeth Kielatis.
53

  

”En sentråd är ungefär en halv meter lång, ungefär, när man spinner det. Jag vet inte hur 

många det går. Väldigt många renar. Man splitsar upp den, bankar och splitsar upp den och så 

spinner man den då. Man tuggar den. Man använder munnen och kinden lika mycket som 

händerna.”, säger Per-Ola Utsi. .  ”Hand, tand och saliv”, tillägger Lisbeth Kielatis.
54

  

Grimman och är lagd/flätad av åtta delar till ett platt band. ”De kallas för tjoale alla de här, 

alltså tarmar översatt till svenska. För att de är fyllda med sentråd”, säger Lisbeth Kielatis.
55

 

Tömmen är lagd/flätad till ett fyrkantigt band. 

Dekor: Fint arbete, för fint tillfälle. 

”Skulle man ut till marknaden till folk då klädde man upp renen också, inte sig själv bara. Det 

är här tofsarna och klädet kommer in och tennbroderierna. Vardagstömmen var grövre. Det 

var ofta bara en grov läderrem, nötläder oftast”, säger Per-Ola Utsi.
56

  

Ursprung: Västerbotten. 

                                                 
47

 Bágge kk grimma (i dragrenens seltyg). (Korhonen, Olavi. 2006. s. 17) 
48

 Lábttje btj töm, tåg (av läder). (Korhonen, Olavi. 2006. s. 114). 
49

 Tjoalle tarm; tåt (del) i rep; djupaste fåran i bäck el sjö. (Korhonen, Olavi. 2006 s. 210). 
50

 Per-Ola Utsi Ljudinspelning 1 Livrustkammaren 2017-05-10. 
51

 Per-Ola Utsi Ljudinspelning 1 Livrustkammaren 2017-05-10. 
52

 Per-Ola Utsi Ljudinspelning 1 Livrustkammaren 2017-05-10. 
53

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 1 Livrustkammaren 2017-05-10. 
54

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 1 Livrustkammaren 2017-05-10. 
55

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 1 Livrustkammaren 2017-05-10. 
56

 Per-Ola Utsi Ljudinspelning 1 Livrustkammaren 2017-05-10. 
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”Att bara använda sentråd var väldigt vanligt i Västerbotten”, säger Lisbeth Kielatis. 

”I Västerbottensområdet så gjorde man bältet på det här sättet också, genom att fläta. Den 

tekniken används också på yllegarn, till skoband.”
57

  

Högupplösta foton:   

Livrustkammaren fotografier i föremålskatalogen på webben. Klicka på rubriken ”Relaterade 

bilder”:  

http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&obj

ectId=57187&viewType=detailView 

Högupplösta fotografier finns här: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=livrustkammaren+grimma&title=Specia

l:Search&profile=default&fulltext=1&searchToken=1r8xxl9pyjw67iae58a1kc3m3  

Liknande föremål på andra museer  

Det flesta flätade grimmor och tömmar som finns i museisamlingar är flätade inte enbart av 

senor, utan av skinntampar med senor inuti, men det finns några enstaka av enbart senor.  

På Nordiska museet finns en rentöm som är flätad av enbart sena, NM.0071560, från Åsele 

eller Lycksele lappmark.  

På Nordiska museet finns också några grimmor, som är flätade av enbart sena. Här finns t.ex. 

grimma NM.0199670, brukningsort Lycksele lappmark, och grimmorna NM.0201628 och 

NM.0201629, från Sorsele, Granbyn. Här finns vidare grimmorna NM.0298307 och 

NM.0298308, båda har ägts av Anna och Anders Tomasson, Jämtland, Frostviken, Gäddede. 

Alla är utsmyckade med klädestofsar. 

På Västerbottens museum, Umeå, finns grimma Vbm 3448, som är rikligt utsmyckad med 

klädestofsar och har tillhört Maja Brita Gustafsdotter och Måns Klemetsson, Björkfjäll, 

Sorsele socken. Här finns vidare en töm, Vbm 10957, där en del är sydd av skinn och som 

tillhört Anna Klementsson, Borka. Här finns även grimma Vbm 10883, delvis överklätt med 

skinn och med uppgift om tidigare samling: Västerbottens lapska museiförening.  

På Ájtte finns en ofullständig grimma, AJ:003501, en del av den är flätad av enbart sena.  

I Västerbotten förekommer också bälten flätade av senor. På Västerbottens museum, Umeå, 

finns ett sådant skärp, Vbm 10956, med följande uppgifter: enkelt vardagsbälte för 

vinterkolten av päls ("muodda"), som har tillhört Anna Klementsson, Dikanäs. På 

Västerbottens museum finns också ett rep av senor, Vbm 10962, tillverkat av Anna Isaksson, 

Grans sameby. 

På Nordiska museet finns bälte NM.0070946, som har följande uppgifter: Bälte fr. Jokkmokks 

sn. Lule fgd. Lappland. Af rensenor. G[åva] af handelsresanden A. Hallberg i Stockholm. 

12/9 1891. Bältet är av sydsamisk modell.  

 

  

                                                 
57

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 1 Livrustkammaren 2017-05-10. 

http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=57187&viewType=detailView
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=livrustkammaren+grimma&title=Special:Search&profile=default&fulltext=1&searchToken=1r8xxl9pyjw67iae58a1kc3m3
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Skinnloka, inventarienummer 20633 (27:201)  

 

              
(På bilden th. ser det ut som att tömmen är fäst vid ackjans för. Men det är en synvilla. Tömmen går 

vid sidan om renen och ackjan och  hålls i handen av dockan i ackjan. Dragremmen, som är det som 

fäster ackjan vid draglokan, saknas.) Foton: Jens Mohr, Livrustkammaren. 

 

Uppgifter i Livruskammarens katalog:  

Nyckelord /Titel: Dragrem för ackja.  

Inventarienummer: 20633 (27:201) 

Övriga nyckelord: halsband.  

Kortbeskrivning: Dragrem för ackja.  

Datering: 1694.  

Accession: gåva, 1694.  

Givare: Gustaf Douglas.  

Material: päls, skinn.  

Dimensioner: Längd: 1540 mm, Bredd: band 60 mm, Vikt: 188 g. 

Beskrivning: En bred rem stoppad med päls omklädd med brunt skinn. Remmen smalnar av i båda ändarna. I 
den ena änden är den genomskuren som en ögla.  

Kan enligt Nordemann-Hedqvist och Manker i artikeln "En lapp, kiörandes en oppstoppad rehn" publicerad i 
Livrustkammarens Tidsskrift 1971-73, vara "dragloka".  

Ao 1694 d. 20 Novembr. lefverass uthi Rust Cammarn en lapp medh een lapmudh och bllå fodrat mösssa 
lijgandes uthi een akia kiörandes föör sigh een Reenn, medh sijtt tygh på sigh och een klåcka under Hallsen, 
detta ähr förährat af Landz Härren ifrån Nårlandh Grefwe Duklass. 
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PROJEKTETS DOKUMENTATION 

Beskrivning: Loka, gäsás
58

, av renpälsskinn. Den är långsmal till formen och dubbelvikt på 

längden. I lokans ena ände är två avslitna ändar och i andra änden har skinnet vikts till en 

ögla. Lokan är nött och har tappat allt hår. 

Loka användes vid körning med ackja. Den lades över renens manke, framför renens bog. I 

lokans ändar, mellan renens framben, fästes dragremmen till ackjan.  

Material: renpälsskinn. Under årens lopp har den tappat allt hår. Sydd med sentråd.  

”Gäsás heter det”, säger Lisbeth Kielatis. ”Det här var före trälokornas tid. --- Man gjorde 

den av järvskinn också, bland annat.”
59

 ”Och senare gjorde man även av nötläder också, om 

man fick tag i det”, tillägger Per-Ola Utsi.
60

  

Johan Rassa, (1921-2014) renskötare i Jåhkågasska sameby, har berättat att en loka av 

renskinn ska var tagen längs med renen. Tas den tvärs över, så går den lätt av. Man skulle ta 

skinn till lokan, tömmar, lasson m.m. under magen för att spara skinnet. ”De tog det bara från 

sarvarna och ändå var det mjukt”.
61

  

Ändarna av en skinnloka brukar vara formade till fyllda kulor. ”Längst ned, i kulan, fylldes 

lokan med hö, men annars var den tom”, säger Johan Rassa.
62

 Lokan kunde även fyllas med 

renhår, enligt Lisbeth Kielatis: ”Sen var det vanligt att man gjorde som en liten boll här och 

den fyllde man med håret från skägget, njaves
63

. Jag har också sett en som var fylld, inte bara 

de här bollarna utan hela lokan. Den var fylld med tyg. Men riktigt gammalt tillbaka så var 

den kanske inte fylld.”
64

 ”Det har jag aldrig sett”, svarar Per-Ola Utsi. ”De gamla jag har sett 

har varit med dubbelvikt skinn.”
65

. 

När man skulle köra så sattes lokan runt renens nacke, lades framför bogen på renen och 

drogs mellan benen. I lokans kulor, under magen, sattes dragremmen till ackjan fast. 

Dragremmen har en ögla som man stoppar kulorna i, som en låsanordning. ”När man satt fast 

den, då drog det fast och i andra ändan av rájppe
66

, dragremmen, var det en knopp som som 

man fäste gierresa vuolen, i ackjan,”, berättade Johan Rassa. Han tillägger om avudas
67

 ( 

gjorden/ryggremmen): ”Egentligen behövde man inte avudas, men det var bra att ha. Om nu 

härken stannade och det var nerförsbacke så fanns det risk att härken klev över (dragremmen, 

författarens anmärkning). Avudas har ju den funktionen att den ska hålla dragremmen på 

plats, så att renen inte kliver ut.”
68

  

Om det med tenntråd och kläde utsmyckade ryggbandet sa Johan Rassa: ”Den här är ju till 

prydnad, när man skulle gifta sig, gå galggá válldut, då hade man sådan här. Men man hade ju 

inte sådär fina saker när man flyttade utan det var ju enklare saker, kanske bara en rem. Det 

här är ju skrytgrejer.”
69

   

                                                 
58

 Gäsás, pl. gässása  lokor av skinn (omkring renens hals; vid vilka dragremmen, som går mellan renens ben, är 

fästad). Jfr. läŋŋga. (Korhonen, Olavi. 2006. s. 92). 
59

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 1 Livrustkammaren 2017-05-10. 
60

 Per-Ola Utsi Ljudinspelning 1 Livrustkammaren 2017-05-10. 
61

 Johan Rassa Dokumentation på Ájtte 2002-05-14 – ljudinspelning. 
62

 Johan Rassa Dokumentation på Ájtte 2002-05-14 – ljudinspelning. 
63

 Njávve v det långa håret, raggen under hanrenens och getens hals. (Korhonen, Olavi. 2006. s. 146). 
64

 Lisbet Kielatis Ljudinspelning 1 Livrustkammaren 2017-05-10. 
65

 Per-Ola Utsi Ljudinspelning 1 Livrustkammaren 2017-05-10.  
66

 Rájppe rájpe rep, dragrem (framåt från ackjan under renens buk). (Korhonen, Olavi. 2006. s. 159). 
67

 Samma som avudis ss s gjord som spännes över ryggen på en körren. . (Korhonen, Olavi 2006. s. 16).  
68

 Johan Rassa Dokumentation på Ájtte 2002-05-14 – ljudinspelning. 
69

 Johan Rassa Dokumentation på Ájtte 2002-05-14 – ljudinspelning. 
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Ackja, inventarienummer 29573 (27:201)   

 

 

 

 

 

 

 

Foto till vänster: Jens Mohr, 

Livrustkammaren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Längs kanten av ackjan och på ovansidan av 

skinnet sitter lappar av rött och blått kläde 

fastsatta.  

 

Längs ryggstödets ovansida kan en hel remsa 

rött kläde ha suttit, men idag finns bara bitar 

kvar. Under spikhuvudena syns blå tygrester.  

 

 
 Borden är i fören omlindade med tjievtjas-suodna, hälsenan.  
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Uppgifter i Livruskammarens katalog:  

Nyckelord /Titel: Ackja 

Inventarienummer: 29573 (27:201).  

Kortbeskrivning: Ackja samhörande med renen 29572.  

Ägare: Abraham Momma Reenstierna.   

Givare: Gustaf Douglas.  

Datering: 1600-tal.  

Material: läder, skinn, stål, trä. 

Dimensioner: Längd: 1660 mm, Bredd: 480 mm, Höjd: 493 mm.   

Beskrivning: Ackja av trä uppbyggd som en båt. Klinkbyggd av nio plankor, rundade sidor och plan botten. 
Plankorna framåt avsmalnande och böjda uppåt, inåt. Plankorna sammanhållna av fem på insidan med tio 
träpluggar vardera fästade spant. På undersidan köl av kraftigare virke. I kölens främre del ett 35 x 10 mm 
avlångt hål med genomdraget läderband. Ovanför detta ytterligare två mindre runda hål. Genom dessa och 
upptill i översta plankan är två flätade rep fästade, det undre lindat med läderband. Oval akterstäv av två, ca 
47 mm tjocka, trästycken. I kanten tio kullriga metallnitar med kvarsittande rester av gulaktigt tyg. Ackjan till 
hälften täckt av ett framtill, 830 mm långt, uppspännt skinn. Detta är fästat med snören dragna genom 
borrade hål längs kanten. Bakre delen är nitad mot en bågformad tvärslå. Rester av hår på skinnet. Längs 
kanten (relingen) sitter på ena sidan fjorton och på andra tretton nitar med kvarvarande rester av gulaktigt 
tyg. 

"Ao 1694 d. 20 Novembr. lefverass uthi Rust Cammarn en lapp medh een lapmudh och bllå fodrat mösssa 
lijgandes uthi een akia kiörandes föör sigh een Reenn, medh sijtt tygh på sigh och een klåcka under Hallsen, 
detta ähr förährat af Landz Härren ifrån Nårlandh Grefwe Duklass." 

Hörandes till sameutrustning tillhörande Västerbottenhövdingen Douglas gåvoren till kungen. Lapprustningen 
överflyttades från Gripsholm 1927. Den skänktes till Livrustkammaren 1694 av landshövding Douglas. 

PROJEKTETS DOKUMENTATION 

Beskrivning: Ackja av trä att spänna efter en ren. Ackjan har en båtformad för. Över fören är 

ett skinn spänt och pulkan har ett ryggstöd av trä. Ackjan har smyckats med tygbitar.  

Ackja eller pulka, det finns flera benämningar på den pulka som dras av ren. Denna typ av 

ackja, med ett skinn spänt över fören, kallas körpulka eller åkackja, dvs. en ackja att sitta i och 

köra efter ren. Skinnet i fören skyddar den som sitter i ackjan mot snö. På lulesamiska kallas 

åkackjan bulkke
70

 eller vuodjemgieris
71

. Andra typer av ackjor är lastackjor, som är antingen 

saknar övertäckning eller har en fast övertäckning av trä.   

Ackjan är byggd med köl, stäv, spant och bord, som en båt. Kölen, mielgas
72

, har en lång, 

uppåtgående form. En lång uppåtböj gör att ackjan flyter över snön, medan en tvär böj gör att 

pulkan plogar istället.
73

 På var sida om kölen löper fyra bord, sidobräder, lásstaga
74

. Borden, 

bordläggningen är det yttre skalet i en ackjas skrov. Borden är fastsatta mot med träkilar mot 

fem spant, viera
75

 och hålls därmed på plats. Spanten kan sägas vara ackjans ”revbenen”.  

I mitten av ackjan är en böjd träribba fastsatt från ena sidan till den andra (mot borden inuti 

ackjan). Från denna träribbas mitt går en smal träribba mot fören av ackjan. Ovanpå denna 

                                                 
70

 Bulkke lk pulka, körsläde (av samisk modell). (Korhonen, Olavi. 2006. s. 33).  Vi kallar dem för bulkke och det 

var de förmögnare samerna som hade dem, säger Johan Rassa vid dokumentation på Ájtte 2002-05-14 – 

ljudinspelning. 
71

 Vuodjemgieris -gierris- körpulka. (Korhonen, Olavi. 2006. s. 233).  
72

 Mielgas mielggas- köl (i båt), bottenträet (=kölen) i samisk släde. (Korhonen, Olavi. 2006. s. 134). 
73

 Ryd, Yngve. 2002. s. 3. 
74

 Lásta lásstag- sidobord (i ackja). (Korhonen, Olavi. 2006. s. 118). 
75

 Vierra viera spant (i släde av samisk modell). (Korhonen, Olavi. 2006. s. 230). 
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ställning är skinnet spänt och fastspikat mot ackjans kant. Skinnet är sälskinn, som skyddar 

bra mot väta. 

I fören är köl och spant omlindade med senan från bakbenet tjievtjas-suodna
76

, hälsenan, som 

man inte kan spinna. ”Tvinnad, det var ju snyggt gjort!” utbrister Lisbeth Kielatis. ”Den är 

enormt grov och stark. Och den går inte att spinna någon vanligt sytråd av, utan den användes 

till fören på ackjan. Och till andra öglor förstås.”
77

 Senan kring fören är i sin tur omvirad med 

en tvinnad skinnrem, som har sena i kärnan. Skinnet och senan är bestruket med tjära eller 

något liknande skyddsmedel.  ”Senare pulkorna har metallbeslag här, kopparbeslag eller 

mässingbeslag, som håller ihop brädorna, påpekar Per-Ola Utsi.
78

  

Baktill har ackjan har ett akterträ, som fungerar som ryggstöd. Mitt över akterträet går en 

vågrät spricka. På akterträets baksida är en papperslapp fastspikad med fyra spikar. På 

papperslappen är skrivet nummer 49 och någonting mer, men det går inte att läsa.  

Ovanpå akterträets överkant finns rester av rött kypertvävt ulltyg, troligen kläde. Sannolikt 

har de varit en hel tygremsa som suttit hela vägen längs överkanten. Det röda tyget är 

fastspikat mot träet och närmast under spikhuvudena syns rester av blått ulltyg.   

Längs kanten av ackjan, på utsidan, är också små tygbitar fastspikade.  Det är ett sätt att 

dekorera som är vanligt på sydsamiska vaggor. Då är det ofta är det dubbla skikt av tyglappar 

i två färger. När vi tittade närmare på Livrustkammarens ackja såg vi att det var just så: 

dubbla skikt av rött och blått tyg under spikhuvudena, överst rött och under blått. Även på 

ovansidan av sälskinnet längs kanten mot öppningen är dubbla skikt av röda och blå 

tyglappar.  

Ackjan saknar järnbeslag på utsidan av akterträet. Det är annars vanligt på en del håll. Svein 

Lund, slöjdlärare i Kautokeino har kommit fram till att nordsamiska ackjor har i allmänhet 

järnbeslag på aktern, för att hålla ihop ryggplattan som består av flera trädelar. Sydsamiska 

ackjors akter är gjord av en enda träbit och har inte järnbeslag, för här fanns tillräckligt stora 

träd att göra aktern av. Lulesamiska ackjor kan ha vilket som.
79

  

Johan Rassa har vid en dokumentation på Ájtte berättat: ”Vuodjem-gieressin, på åkackjan, 

hade ingen sålgge
80

, sidomed. ... Den gjorde man utav tjurved så att den inte skulle nötas och 

att det gick lätt. I vuodjem-gieris hade man bara en med. När man har tre är det mot nötning 

och så går ackjan inte vingligt.”
81

  

Material: björk, , tjurgran eller tjurtall, tall, sälskinn, sena; fragment av kypertvävt rött kläde 

och blått kläde eller vadmal.  

Spant, viera, av björk. Aktern av tall. Kölen av tjurgran eller tjurtall, det är den alltid, säger 

Per-Ola Utsi.
82

  

Dekor: ackjan är prydd med bitar av rött och blått ulltyg, kläde eller ev. vadmal, längs sidorna 

av ackjan och på sälskinnet. På ovankanten av ackjans ryggstöd finns bitar av rött kypertvävt 
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 tjievtjas tjiektjas- bakben, bakfot. Se även: gadtsasuodna n hälsena, senan i renens bakfot (kan inte användas 

till sentråd). (Korhonen, Olavi. 2006. s. 209 och 60). Tjeuhtjas-anjes endera av de två sträcksenorna i bakbenet 

hos renen och liknande djur (Grundström, Harald 1946-1954. Band 3 s 1150).  
77

 Lisbeth Kielatis Ljudinspelning 8 Livrustkammaren 2017-05-10. 
78

 Per-Ola Utsi Ljudinspelning 8 Livrustkammaren 2017-05-10. 
79

 Svein Lund, slöjdlärare i Kautokeino, har berättat av för Sunna Kuoljok i samband med att han besökte Ájtte 

2008-08-19. Läs mer i hans bok: Lund, Svein, 2009. Jernarbeid i samisk tradisjon: Ruovdebargu sámi 

árbevierus. Karasjok. 
80

 Sålgge sålge sparmed, sidomed (på ackja). (Korhonen, Olavi. 2006. s. 202). 
81

 Johan Rassa. Dokumentation på Ájtte 2002-05-14 – ljudinspelning. 
82

 Per-Ola Utsi Ljudinspelning 8 Livrustkammaren 2017-05-10. 
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ulltyg, kläde eller ev. vadmal, som ursprungligen verkar ha utgjort en hel remsa över hela 

ryggstödets överkant.  

Ackjan saknar ristade mönster i träet, som annars har varit ett vanligt sätt att dekorera. ”Det 

var väldigt vanligt på de här åkackjorna, som skulle vara väldigt fina. Det var väldigt fina 

mönster på kanterna. Speciellt i Jokkmokk har jag sett väldigt fina mönster”, säger Per-Ola 

Utsi.
83

  

Ursprung: Västerbotten, menar både Lisbeth Kielatis och Per-Ola Utsi, med tanke på 

klädesdetaljerna, men också formen på ackjan.
84

  

Högupplösta foton:   

Högupplösta fotografier finns här: 

http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&obj

ectId=66100&viewType=detailView 

Högupplösta fotografier finns här: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=livrustkammaren+ackja&title=Special:S

earch&profile=default&fulltext=1&searchToken=ef4x5wuijed00m92413nja9d2 

Övrigt 

Tillverkning av pulka/ackja 

Anta Pavasson Pirak (1873-1951), Sirges sameby, har för Harald Grundström beskrivit 

Jokkmokkssamernas liv i boken ”En nomad och hans liv”. Där berättar han om tillverkningen 

av en släde:  

”Tillverkningen av en släde kräver mycket arbete. Den måste ju göras av många olika 

stycken. Först måste man hugga en köl. Denna har en böjning uppåt i främre ändan och skall 

vara av björk, som själv är så växt. Sedan måste man böja slädspanten, fem eller sex stycken. 

Spanten i fören skall vara trång och så vidgas de så småningom mot bakre ändan. De tre 

spanten längst bak skola vara lika breda, omkring tre kvarter. Dessa böjda spant skall man 

hänga upp i grytstången ovanför elden, så att de torka fort. De torka redan på två nätter.  

Under det de torka, hugger man sidobräderna av björk. Dessa skola vara fyra på vardera sidan 

om kölen. Denna göres färdig, en inhuggning göres i fören och på ömse sidor om denna 

inhuggning en urholkning för sidobräderna. Urholkningen i fören göres djup, så att 

sidobrädernas främre ändar rymmas i den. Vidare skall man ha ett av senor tvinnat och flätat, 

starkt snöre. Så skall man göra ett hål i slädens för, binda det starka snöret över den djupa 

urholkningen och surra fast genom hålet, så att bandet blir starkt. Ty på båda sidorna skall det 

hålla fast sidobrädernas ändar inne i urholkningen. Och så skola de inre kanterna av kölen 

sneddas av utåt.  

Därpå fästas spanten säkert fast vid och de vidare bakåt. Så äro nu spanten fastsatta och likna 

revben. Det understa sidobrädet är nu täljt, spetsat i främre ändan och instucket i 

urholkningen. Sidobrädets nedre kant är sneddat nästan som ena sidan av en egg och fogas så 

till kölen. Detta sidobrädes fog skall passas ihop med kölens fog. När man så fått fogarna att 

riktigt passa ihop, skall man binda fast sidobrädet vid kölen och spanten och fästa det med 

tränitar.  
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 Per-Ola Utsi Ljudinspelning 8 Livrustkammaren 2017-05-10. 
84
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I varje spant nitas sidobräderna fast, nitens huvud sitter på inre sidan, på yttre sidan skäres den 

av jäms med sidobrädet, nitens ända klyves, och en kil slås in i den, så att den sitter väl fast. 

På andra sidan gör man på samma sätt. Alla sidobrädernas främre ändar skola passa ihop och 

stickas in i den djupa urholkningen. På detta sätt passas allt ihop och nitas fast. Endast i det 

översta sidobrädet göres ingen fog i övre kanten.  

En släde kan också vara utan backstycke, blott översta sidobrädernas bakre ändar bindas ihop 

så att de inte kunna fara åtskils. Men en släde med bakstycke är bättre, därför att sakerna inte 

falla ut.  

Bakstycket utgöres av en tjock, platt träbit, som bakifrån nitas ordentligt fast i sidobrädernas 

och kölen ändar. Bimedarna äro huggna ur hård talltjur och nitas fast under släden på ömse 

sidor om kölen. Främre ändan av en bimed har en liten böjning, och mot bakre ändan kan den 

vara omkring fyra finger tjock och fyra finger bred. Även denna nitas väl fast vid kölen, vid 

nedersta sidobrädet och vid bakstycket.  

I kölens brätte gör man så ett hål för dragknappen eller dragremmen. Hål för öglorna göras i 

kanten av de översta sidobräderna på båda sidor, sex, sju öglehål på vardera kanten. Längden 

av en raidsläde kan vara två och en halv eller närmare tre alnar. I övre kanten av bakstycket 

skall vara ett hål. I detta bindes ett band, vars ändra knytas ihop, och som kallas 

backstyckeögla. Den bakre härkens töm skall stickas in genom den.”
85
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Monterad ren, inventarienummer 29572  

 

Foto t höger: Jens Mohr, Livrustkammaren. 

 

Uppgifter i Livruskammarens katalog:  

Nyckelord /Titel: Uppstoppad ren.  

Inventarienummer: 29572.  

Kortbeskrivning: Uppstoppad ren samhörande med Akja 29573. Snidad same i trä och samedräkt.  

Accession: gåva, 1694.  

Ägare: Karl XI av Sverige.  

Givare: Gustaf Douglas.  

Datering: 1694-11-20.  

Material: tenntråd, kläde, rensenor, skinn 

Dimensioner: Höjd: bak ca 1100 mm, Höjd: inkl podie 1350 mm, Längd: 1900 mm, Längd: 1700 mm.  

Beskrivning: Renen är en representationsgåva till Karl XI från Landshövdingen i Västerbotten, Gustaf Douglas 
1694. Till renen hör en akja och till den en trädocka föreställande en samisk man i naturlig storlek samt en 
samedräkt med alla tillbehör. I accessionsanteckningarna beskriven enligt följande: 
"Ao 1694 d. 20 Novembr. lefverass uthi Rust Cammarn en lapp medh een lapmudh och bllå fodrat mössa 
lijgandes uthi een akia kiörandes föör sigh een Reenn, medh sijtt tygh på sigh och een klåcka under Hallsen, 
detta ähr förährat af Landz Härren ifrån Nårlandh Grefwe Duklass." 
Renskinnet är monterat på en stomme av trä. Skinnet är ömtåligt och i dåligt skick. Pälsen är till stor del 
bortnött. Skinnet är krympt, vilket lett till sprickbildning och deformation på vissa ställen. Genom sprickor 
samt i sömmar syns att renen är uppstoppad med halm och träspån mellan stomme och skinn, troligtvis för att 
ge mer realistiska former till renen.  
Hornen är avlägsnade från kroppen. Horn och huvud visar spår av flera tidigare monteringar. I hornen har 
borrats hål och i trästommen sitter flera uppsättningar spik som tidigare hållit hornen på plats. Vid hornfästet 
saknas en stor flisa trä på huvudets högra sida. Rester av hornen sitter kvar under spikar.  
Ögonen och tunga är snidade i trä och bemålade. Tungan hänger ut på renens vänstra sida. Kring mulen 
saknas hud, men rester finns bevarade under spikskallar. Öronen är deformerade och på vänster sida saknas 
en del av örat. Klövarna finns bevarade samtliga fyra ben, men en del har lossnat och bevaras i låda med 
hornen. Renen är hopsydd längs rygg och benens nedre del. Samtliga sömmar är spruckna. 
Renens öron är deformerade och visar skador. Dessa skador kan vara rester av en märkning.  
Konstruktionen vilar på en träplatta bestående av två breda plankor med profilkant sammansatta med 
underliggande tvärslåar. Bakom renens framben sitter ett kryss av träpåkar och framför bakbenen en planka 
med hål för dragremmen. Tillsammans förankrar dessa renen till bottenplattan. Den bakre plankan är fäst med 
ett vinkelbeslag i järn under renens buk. Det främre krysset är förstärkt med en textilklädd metalltråd.  
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PROJEKTETS DOKUMENTATION 

Beskrivning: Ren i naturlig storlek, gjord av trä med renhud utanpå. En lös hornkrona hör till 

renen.  

”Det har troligast varit en vit, ljus ren för klövarna är ljusa”, säger Per-Ola Utsi.
86

 På huden 

framme på benens syns rester av vitt hår, vilket styrker det hela.  

”Det går inte att se något öronmärke för öronen är så hoptorkade. Kanske kan ett öra ha en 

skarja
87

, säger Per-Ola Utsi vidare.  

Hornen har nog valts ut för att vara ståtliga, för de hör inte ihop med en dragren, som ju är en 

kastrerad rentjur. ”Jag ser på hornen. Det är inte från svájliga
88

, det är inte kastrerad ren. Det 

är ju sarvhorn
89

 det här, med rosenkransen intakt och hård kärna. Om det är horn från en 

kastrerad, då är det bara luft”, säger Per-Ola Utsi. ”Genom att man har rubbat hormonerna på 

en ren, så bildar den inte samma horn, den gör inte samma horn, som en sarv som har 

hormonerna kvar. Då har den en årscykel som är annorlunda. För när du kastrerar har du 

rubbat allt på renen. … Om man ska ha en tamren som är ledbar och kan köra pulka då måste 

den var kastrerad. För körrenen och lastrenen ska fungera året runt och det gör inte en sarv 

som brunstar. … Det är nästan omöjligt att hantera en sådan.”
90

  

Högupplösta foton:   

Livrustkammaren fotografier i föremålskatalogen på webben. Klicka på rubriken ”Relaterade 

bilder”:  

http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&obj

ectId=66099&viewType=detailView 

Högupplösta fotografier finns här: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=livrustkammaren+ren&title=Special:Sea

rch&profile=default&fulltext=1&searchToken=5ek4dlhh4tc5p94r900gyzdbx 
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 Skárjja rj sax (vanligen brukas i pl. skárja om en sax); öronmärke(en saxliknande inskärning i renens 

öronspets) (Korhonen, Olavi. 2006. s. 185). 
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 Svájlek sváljeg. – renoxe (kastrerad hanren, som man inte tämjt till körren). (Korhonen, Olavi. 2006. s. 200). 
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Trädocka, inventarienummer 29574 

 
Foton: Jens Mohr, Livrustkammaren.  

 

 

Uppgifter i Livruskammarens katalog:  

Nyckelord /Titel: Trädocka/mannekäng.  

Inventarienummer: 29574 (27:201).  

Kortbeskrivning: Trädocka med målat ansikte, i snidat trä föreställande same.  

Accession: gåva, 1694.  

Avbildning av Abraham Momma Reenstierna.  

Givare: Gustaf Douglas.  

Datering: 1600-tal.  

Material: furu.  

Teknik: snideri.  

Dimensioner: Längd: 580 mm. Bredd: 500 mm. Höjd: 1530 mm.  

Beskrivning: Trädocka av snidad furu i naturlig storlek. Av fem delar. Torso med huvud, snidad med hals, ögon, 
öron, näsa och veckad panna. Huvudet och halsen målade i grågul ton. Bruna ögonbryn, ögon i vitt, svart och 
rött med röd mun. Nertill i sidorna utsågat för benen. Armar, l 850 mm, böjda med händer och fingrar. Fästade 
vid axeln med stor plugg och spik. På händerna rester av gråvit bemålning eller kredering. Snidade ben lätt 
böjda. Upptill ursågat och ett borrat hål, diam 30 mm, för att fästas mot torson. 

Ao 1694 d. 20 Novembr. lefverass uthi Rust Cammarn en lapp medh een lapmudh och bllå fodrat mösssa 
lijgandes uthi een akia kiörandes föör sigh een Reenn, medh sijtt tygh på sigh och een klåcka under Hallsen, 
detta ähr förährat af Landz Härren ifrån Nårlandh Grefwe Duklass 

Högupplöst foto:   

Livrustkammaren fotografier i föremålskatalogen på webben. Klicka på rubriken ”Relaterade 

bilder”:  

http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&obj

ectId=66100&viewType=detailView 

 

  

http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=66100&viewType=detailView
http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=66100&viewType=detailView


 

86 
 

Hammare, inventarienummer 20634 (27:201) 

 
 

Ihålig i hammarens överände.  

 

Fyrfläta av sentråd, platt.  

 

 

 

Renskinn.  

 

 

Gravyr; uddstick.  

 

 

 

 

 

 

Uppgifter i Livruskammarens katalog:  

Nyckelord /Titel: Trumpinne.  

Inventarienummer: 20634 (27:201).  

Kortbeskrivning: Trumpinne i rem.  

Accession: gåva, 1694.  

Datering: 1600-tal.  

Givare: Gustaf Douglas.  

Material: rensenor, skinn, renhorn 

Dimensioner: Längd: 175 mm, Bredd: 102 mm, Vikt: 87 gg.  

Beskrivning: Trumpinne av renhorn i form av en dubbelhammare. Skaftet är klätt med brunt läder, i änden 
genomborrat och försett med ett starkt flätat snöre av rensenor.. 

PROJEKTETS DOKUMENTATION 

Beskrivning: Hammare av renhorn, med en skinnremsa av barkgarvat renskinn runt 

handtaget och hammar-delen. Längs handtaget är skinnet ihopsytt. En rem, flätad av sentråd, 

är fastsatt igenom ett hål i änden av handaget.  

Hammaren har en gravyr, en liten bård; uddstick, som nästan har nötts bort under årens lopp 

Här är också en inskuren skåra.
91

  

Material: sentråd, barkgarvat renskinn, horn.  
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 Ljudinspelning 12 Livrustkammaren 2017-05-10. 
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Remmen, som sitter i hammaren är en platt fyrfläta av sentråd. Det syns inga spår efter någon 

tofs.
92

  

Dekor: hornet graverat längst fram med uddstick. Gravyren är nött och färgen delvis 

försvunnen.  

En liten bård, uddbård, tunna bård-stick, säger Per-Ola Utsi.
93

  

Ursprung: trumman och hammaren på Livrustkammaren ingick i gåvan till kungen från 

landshövdingen av Västerbotten.  De levererades till ”rustkammaren” den 20 november 1694 

tillsammans med de övriga föremålen.   

Trumman, som hammaren hör ihop med, är nr 8 i Ernst Mankers bok Die Lappische 

Zaubertrommel I, från 1938. I boken beskriver han trumman och skriver att enligt 

inventarielistan från 1696 ska det finnas en trumma med hammare, för i inventarielistorna från 

1728 och 1748 finns omnämnt ”lapptrumma och dess Primra”. Men någon hammare ser 

Manker inte. Han skriver: ”nu finns i alla fall ingen hammare i samlingen” (min översättning 

från tyska).
94

 När han i Livrustkammarens tidskrift 1971 beskriver hela gåvan har hammaren 

dykt upp. Manker skriver då: ”När jag i början av trettiotalet inventerade trumbeståndet, 

kunde den nämnda trumpinnen inte återfinnas. Senare har den kommit fram. … Den är skuren 

ur renhorn och har helt typenligt formen av en dubbelhammare. Skaftet är läderklätt samt i 

änden genomborrat och försett med ett fint och starkt flätat snöre av senor.”
95
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 Lisbeth Kielatis Ljudinspelning 12 Livrustkammaren 2017-05-10. 
93

 Per-Ola Utsi Ljudinspelning 12 Livrustkammaren 2017-05-10. 
94

 Manker, Ernst 1938: s. 494. 
95

 Nodermann-Hedqvist, Maj och Manker, Ernst 1971. s. 210. 
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Trumma, inventarienummer 33396 (27:201) 

Foton: Carl Zarmén, Livrustkammaren.  
 

 

 

 

På baksidan, undersidan, av 

trumman är en skinnrem 

fastknuten från ena långsidan till 

den andra. I den sitter 

skinnremmar, omvirade med 

otvinnad tenntråd, och korta 

mässingkedjor.  

 

Uppgifter i Livruskammarens katalog:  

Nyckelord /Titel: Trumma, Lappland.  

Inventarienummer: 33396 (27:201).  

Kortbeskrivning: Trumma till sameutrustning. 

Accession: 1927.  

Givare: Gustaf Douglas.  

Datering: 1600-tal.  

Dimensioner: Höjd: 490 mm, Bredd: 280 mm, Djup: 60 mm, Vikt: 627 g.   

Beskrivning: Oval trumma, så kallad ramtrumma, med ställning av trä och längsriktat handtag på undersidan. I 
ett tvärband på mitten och i ramkantens övre del fragment efter hängen. Utvändigt klädd med 
pergamentsartat renskinn, fäst med remmar i ställningen. På skinnet målade figurer och symboler i brunt. 
Till trumman hör trumpinne 20634.  
"Ao 1694 d. 20 Novembr. lefverass uthi Rust Cammarn en lapp medh een lapmudh och bllå fodrat mösssa 
lijgandes uthi een akia kiörandes föör sigh een Reenn, medh sijtt tygh på sigh och een klåcka under Hallsen, 
detta ähr förährat af Landz Härren ifrån Nårlandh Grefwe Duklass" 

PROJEKTETS DOKUMENTATION 

Beskrivning: Trumman är en ramtrumma, alltså tillverkad av en träribba som svepts till en 

oval och med ett skinn spänt över ramen. På baksidan sitter ett handtag, som satts fast upptill 

och nedtill i ramen, dvs. i kortsidorna.  I nederkanten har handtaget lossnat från ramen. På 

ramens utsida är parallella linjer ristade med ristmått. 

Trumskinnet är trasigt och sprucket. Skinnet har spruckit så två större revor har bildats. På 

skinnet är figurer målade. Figurerna är mest synliga längs kanten. Skinnet är mer nött på 

mitten, kanske där man har hamrat mest där och gjort figurerna svåra att se.  
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Skinnet är råskinn, dvs. renskinnet är avhårat men inte garvat. Skinnets kant är omlindad med 

sentråd och fastsydd vid svepet med sentråd genom hål i svepet. Tråden går längs svepets 

insida och man har stuckit ut den i varje hål, sytt ett stygn genom skinnet och sedan dragit 

tråden in genom hålet igen. På så sätt följer tråden svepets insida.  

Trummans ram är ihopnitat på ena långsidan. ”Den är hopsatt med tenn-nit, säger Per-Ola 

Utsi. Troligast är det tenn för det är så svart. Man har borrat hål och sen har man nitat så man 

har fått fäste där på utsidan.”
96

  

På baksidan, undersidan, av trumman är en skinnrem fastknuten från ena långsidan till den 

andra och runt handtaget. I den är flera skinnremmar fastsatta. En av dessa delar sig i tre 

ändar; allt omvirat med tenntråd. I en av dessa tre ändar finns en grön klädestofs, i den andra 

är ett metallhänge (gulmetall, koppar?), i den tredje änden saknas avslutning. Klädestofsen är 

uppklippt i ”flärpar”. Ytterligare en skinnrem, som delar sig i tre ändar, hänger här. En av 

ändarna har gått av, men de två andra är omvirade med tenn. Inga tofsar eller hängen finns 

kvar. I ytterligare en skinnrem hänger en kort mässingkedja. Skinnremmarna är av vitgarvat 

skinn, ser det ut som.  

I kanten på svepet sitter också några skinnremmar. En är omlindad med otvinnad tenntråd. I 

en annan, tvinnad barkgarvad, skinnrem sitter korta mässingkedjor.  

Samiska trummor är konstruktionsmässigt av två typer, ramtrummor och skåltrummor. 

Ramtrummans kropp består av en träribba som böjs som ett svep och vars ändar nitats eller 

sytts ihop. Skåltrumman har en kropp urholkad ur en vril, en knölformig utväxt på ett träd. 

Skinnet till en samisk trumma är gjort av avhårad och skrapad renhud, men ogarvad. När den 

ska monteras på skålen fuktas den. I torrt tillstånd är en ogarvad hud hård.  

De flesta ramtrummor är sydsamiska. Det finns 42 sydsamiska trummor bevarade och alla 

dessa, utom en, är ramtrummor, dessutom finns en centralsamisk trumma och två trummor 

från Kemi lappmark som är ramtrummor. Den andra typen av samiskatrumma är skåltumman, 

som tillverkas av en vril.
97

  

Material: trä, rågarvat renskinn, barkgarvat renskinn, vitgarvat renskinn, tenntråd, sentråd, 

mässing.  

Ramen är av björk, enligt Per-Ola Utsi. ”Svepet gjorde man nästan alltid av björk. Med furu 

var det mycket kåda och sådant där om man skulle blött det. Och björken är väldigt böjbar när 

den är genomblöt. Man klöv den och så fick den ligga någon vecka i vatten och så böjde man 

den. … Handtaget är av gran eller tall.”
98

  

Enligt Ernst Manker är denna trummas ram av furu, medan handtaget är av gran.
99

  

Dekor: ristningar längs svepets kant, gjort med ett ristmått.  

Ursprung: trumman kom till Livrustkammaren år 1694 tillsammans med renekipaget.  

Trumman är nummer 8 i Ernst Mankers bok Die Lappische Zaubertrommel I, från 1938. 

Redan då är trumskinnet sprucket, vilket framgår av fotografier. Trummans ursprung är okänt, 

men Manker anser det som troligt att den kommer från Lycksele lappmark och att den är av 
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 Kjellström, Rolf och Rydving. Håkan. 1988. s. 11.  
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sydsamiskt modell, ”Åsele-typ”. Manker beskriver noggrant och detaljerat trumman i sin 

bok.
100

  

Högupplösta foton:   

Livrustkammaren fotografier i föremålskatalogen på webben. Klicka på rubriken ”Relaterade 

bilder”:  

http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&obj

ectId=70043&viewType=detailView 

Teckning av trumskinnet finns här: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S%C3%A1mi_mythology_shaman_drum_Samisk_

mytologi_schamantrumma_015.png  
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 Manker, Ernst 1938: s. 489-494. 

http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=70043&viewType=detailView
http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=70043&viewType=detailView
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S%C3%A1mi_mythology_shaman_drum_Samisk_mytologi_schamantrumma_015.png
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Avslutningsord 

De samiska föremålen på Skokloster slott och Livrustkammaren är minst 300 år gamla. Att vi 

med säkerhet vet att de är tillverkade senast 1694 respektive 1720 ger dem en särställning 

bland samiska föremål i musei-Sverige och gör dem till absoluta klenoder i det samiska 

samhället och till viktiga källor för det samiska hantverkets historia.  

Föremålen blir med sina säkra uppgifter om senaste tillverkningstid också viktiga som 

jämförelsematerial vid studier av andra samiska föremål på museer och gör det möjligt att för 

dessa mer säkert kunna fastställa en sannolik tillverkningstid oberoende av när de inkommit 

till museerna.  

Trots att de inte längre är vardagsföremål finns ändå kunskap om dessa flera hundra år gamla 

föremål bland dagens samiska slöjdare, som utifrån föremålens form och dekoration kan 

knyta dem till tillverkningsområden och samisk tradition. Föremålstyperna var alltså bekanta 

för slöjdexperterna Lisbeth Kielatis och Per-Ola Utsi. Det floristiska tenntrådsbroderiet på 

bältesväskan på Skokloster var dock mer ovanligt. Själva modellen på väskan är en modell 

som är välbekant och används idag, då med ett mer strängt geometrisk tenntrådsbroderi. 

Floristiska tenntrådsbroderier finns dock på äldre samiska föremål på museer och omtalas 

också i skriftliga källor
101

.  

De flesta av de samiska föremålen på Skokloster slott och Livrustkammaren är av hög kvalité. 

Utifrån ornamentik och form kan de knytas till centralsamiskt och sydsamiskt område
102

. 

Föremålen är tillverkade av duktiga hantverkare, som troligen var specialister inom sina 

områden, och har ett högt konstnärligt utförande i dekor, tillskärning och val av material.  

Att få komma dessa föremål nära och kunna studera dem har varit väldigt givande och 

känslosamt för oss. Att veta att de är 300 år och de samiska kulturhistoriska museiföremålen 

med äldsta säkra dateringen i Sverige, förutom de samiska trummorna, var lätt svindlande.  

”Det är nästan så att jag blir tårögd av det här”, sa Lisbeth Kielatis vid ett tillfälle.   

En erfarenhet efter denna dokumentation är att man behöver få tillfälle att kunna göra 

återbesök efter att man har kommit hem och hunnit titta på materialet och fotografierna och 

lyssnat på ljudinspelningar. Det uppstår nya frågor, som man vill kunna bekräfta eller 

bestrida, eller man inser att man saknar fotografier av detaljer, som kunde vara användbara för 

att kunna tolka föremålet bättre.  

Frågor vi ställde oss 

Vid studiet av dessa föremål uppstod frågor och funderingar om de kontaktytor som fanns på 

1600- och 1700-talen mellan samer och övrig befolkning. Hur såg dessa egentligen ut? Att 

dessa hantverkare var skickliga det ser vi på föremålen, så de har antagligen varit 

                                                 

101 Som exempel påsar/pungar på museer i Sverige, Nationalmuseet i Köpenhamn, Danmark och 

Universitetsmuseet i Bergen, Norge samt renseldon på Kulturen i Lund och de runda näveraskar som finns på 

Nordiska museet, Länsmuseet Västernorrland och British Museum. Tenntrådsbroderier med blommor och renar 

omtalas t.ex. av: Schefferus, Johannes. 1956. s 291 ff (Boken är en översättning av originalet Lapponia, som 

ursprungligen utgavs på latin 1673). 

102 Centralsamiskt område omfattar Pite lappmark (de nuvarande kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur och Malå) 

och Lule lappmark (Jokkmokks och Gällivare kommuner). Sydsamiskt område omfattar Åsele lappmark, 

Härjedalen och Jämtland. (J:son Lette, Runo. 1968. s.16.)  Åsele lappmark, före 1695 Ångermanna lappmark, 

omfattar nuvarande Vilhelmina, Åsele och Dorotea kommuner samt de angränsande norra delarna av Junsele, 

Anundsjö och Björna i Ångermanland. Källa: Norrländsk uppslagsbok. Bd 4. 1996. s. 374-375.  
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specialiserade på tillverkning av dessa föremål. Det är inom en högre ståndsmiljö som dessa 

föremål har anskaffats och det bör därmed ha funnits en avsalumarknad för exklusivt samiskt 

hantverk vid den tiden.  

Det hade också varit intressant att titta närmare på de äldsta samiska föremålen på andra 

museer och se om det finns gemensamma beröringsytor. Finns det föremål på museer över 

Sverige eller i Europa som kan komma från samma tillverkare? I denna rapport ges exempel 

på en kagge på Norrbottens museum, som, av gravyren och formen i övrigt att döma, kan vara 

tillverkad av samma hantverkare som gjort den kagge som finns på Skokloster.  

Föremålsdatabaser på internet 

Med internet har information om museiföremål idag blivit lättillgängligare och samiska 

föremål på museer går att söka efter i de databaser för museiföremål som finns på internet. 

Där finns gemensamma webbplatser, som omfattar flera svenska museer, men även enskilda 

museers databaser
103

. I dessa museidatabaser kan man få information om det samiska 

föremålsbeståndet på många av museerna.  

Tyvärr är det så att, även om det finns information på internet åtkomlig för alla, så blir den 

ofta i praktiken ändå inte lätt tillgänglig, eftersom många tycker att det är svårt att söka fram 

önskat resultat i databaserna. Föremålet kanske är registrat med felaktigt sakord, kopplat till 

fel region eller person- eller platsnamn kan vara felstavade, om de alls finns angivna.  

I bästa fall åtföljs den skriftliga informationen av bra och högupplösta fotografier, som gör att 

föremålen kan studeras i detalj. Just eftersom information i samband med samiska föremål 

ofta är rudimentär och ibland felaktig eller saknas, så blir fotografier väldigt viktiga. Utifrån 

ett fotografi är det möjligt att känna igen ett samiskt föremål och även bestämma geografiskt 

ursprung och eller få ut annan information som placerar föremålet i sitt sammanhang.  

Vid vårt besök hade föremålen på Livrustkammaren nyligen fotograferats för en forskare och 

högupplösta fotografier fanns i webb-katalogen. När det gällde föremålen på Skokloster, så 

saknades fotografier i webb-katalogen.  

Samiska museiföremål – samiskt kulturarv 

Majoriteten av de samiska museiföremålen på museer och institutioner finns utanför Sápmi. 

Ett faktum som gör dem svårtillgängliga för de flesta samer. Till det kommer att kunskapen 

om var samiska föremål finns är liten bland samerna själva. Få känner till var föremålen eller 

samlingarna finns, eller till och med att de finns. Och när man känner till dem så innebär det 

en tidskrävande och ofta kostsam resa för att kunna se dem. Det är inte heller alltid enkelt att 

se dem även på plats. Det är också vid få museer som de samiska föremålen är utställda.  

De äldre samiska museiföremålen i Sverige är framförallt insamlade under 1800- eller 1900-

talet. En del av föremålen har uppgifter om härkomst, om tillverkare eller tillverkningstid, 

men i allmänhet saknas sådana uppgifter. Det finns föremål som troligen har en äldre 

tillverkningstid än tiden för insamlandet, men det är en uppgift som endast kan uppskattas och 

därmed är osäker. Många föremål har kommit till museerna från samlare eller antikhandlare, 

som i sin tur kan ha köpt eller bytt till sig föremålen från andra samlare och efter vägen har 

eventuella uppgifter om föremålens ursprung gått förlorat. Detsamma gäller många gånger för 

de samiska föremål som skänkts eller sålts av privatpersoner i museets geografiska närhet. 

                                                 

103 I skrivande stund är gemensamma sökplatser för svenska museer: https://digitaltmuseum.se/ och 

http://www.kringla.nu. Museerna egna föremålsdatabaser brukar man kunna hitta via museets egen hemsida.  

https://digitaltmuseum.se/
http://www.kringla.nu/
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Till föremålet kan vara knutet endast en geografisk beteckning som ”Lappland” eller ”lapsk”, 

benämningar som användes till mitten av 1900-talet.  

På museerna är kunskapen om de samiska föremålen och om samisk kultur är i allmänhet låg, 

eller saknas helt, och föremålen har i låg grad intresserat forskare. De gånger föremålen har 

studerats har det framförallt varit av samer vid korta besök i museernas magasin. Det är där 

det största intresset funnits och finns. Det är också där som kunskapen om föremålen och 

kompetensen att tolka föremålen framförallt funnits och finns. För museerna har därför besök 

av samer ofta inneburit att information vid dessa tillfällen tillförts föremålen. Information som 

kan inkludera geografiskt ursprung, material, tillverkningsmetod, dekorers betydelse samt 

användning, seder och bruk med anknytning till föremålet. Ibland har föremål kunnat knytas 

till en särskild familj eller släkt och för de efterlevande kan det bli en känslomässig upplevelse 

att få komma dem nära.  

Den information som samiska besökare lämnar om föremålen är alltså det sätt som vanligtvis 

tillrättalägger felaktig information eller utökar informationen. Under de snart 20 år som jag 

har haft möjlighet att besöka svenska museer för att studera samiska museiföremål, har jag 

sett att museer tagit tillvara på dessa tillfällen och fört in informationen i sina kataloger, med 

uppgifter om vem som lämnat informationen. Samtidigt har jag sett att många föremål endast 

har studerats vid enstaka tillfällen, om alls.  

Att de flesta museer med samiska föremål ligger geografiskt långt borta från Sápmi innebär 

att kunskap inte knyts till föremålen och att föremålen inte kommer till användning på det sätt 

som skulle ske om de fanns i Sápmi, nära de flesta samer. Det är viktigt att kännedomen om 

de äldre samiska föremålen på museer sprids och att föremålen lättare görs tillgängliga. Det 

skulle ge den samiska allmänheten och samiska slöjdare, konsthantverkare, designers och 

konstnärer möjlighet att återfinna en form- och mönsterskatt och i förlängningen både erhålla 

och tillföra kunskap om det egna kulturarvet.  

Det framgår inte minst i det nyligen avslutade konst- och forskningsprojektet ”Máttaráhku 

ládjogahpir – A Foremother’s Horn Hat”. I projektet ville forskaren och arkeologen Eeva-

Kristiina Harlin och konstnären Outi Pieski, genom att utgå från ládjogahpir, den nordsamiska 

kvinnomössan, belysa kulturföremåls betydelse och värde för samerna, individuellt eller 

personligen och socialt eller kollektivt. Till att börja med besökte de museer som hade 

ládjogahpir i sin samling och studerade arkivmaterial och forskning om kosmologi och samisk 

religion. Ládjogahpir (på svenska: hornmössa) användes av nordsamiska på kvinnor fram till 

mitten av 1800-talet. Den kyrkliga väckelsen laestadianismen fördömde mössan och det 

berättas att en präst förbjöd användningen av den, eftersom djävulen bodde i hornet. Som en 

följd upphörde användningen av mössan. Idag finns 60 hornmössor bevarade i 

museisamlingar i Norden och i Europa.
104

  

Genom projektet lyfter Harlin och Pieski frågor om konsekvenser av kolonialismen och 

kvinnans roll i det samiska samhället. Projektet har resulterat en utställning, under 2019, och 

boken ”Ládjogahpir - Ládjogahpir - máttaráhkuid gábagahpir”, som utkom i april 2020.
105

 

Eeva-Kristiina Harlin och konstnären Outi Pieski sade i samband med utställningsöppningen: 

”Som samiska forskare har påpekat kan duodji
106

 kallas ett meddelande som är öppet för dem 

som talar språket. Kulturföremål kan faktiskt ha en helande inverkan, och de kan också hjälpa 

oss att minnas värden. Föremål har andlig betydelse, symbolik och speciella relationer med 
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tidigare generationer. För samer är återförandet av kulturhistoriska föremål extremt viktigt. I 

vårt arbete bjöd vi in samiska kvinnor till workshops, i syfte att hitta nya sätt att göra och 

använda ládjogahpir. Detta arbetssätt kan definieras som craftivism, en aktivism som 

använder konst och hantverk som ett medium samtidigt som deltagarna stärks. Som ett 

resultat har användning av ládjogahpir återupptagits och den har återskapats som en positiv 

symbol för dagens samiska motstånd.”
107

 (författarens översättning till svenska)  

Frågan om ursprungsfolks kulturarv, återföring av och rätten till det egna kulturarvet har 

debatterats i flera decennier. Kulturarv som har flyttats utom räckhåll för ett ursprungsfolk ger 

inte ursprungsfolket möjlighet att hantera, tolka och presentera sitt kulturarv ur egen 

synvinkel. Symboliskt är återföring av föremål extremt viktigt för ett ursprungsfolks 

kulturella identitet. Återföring kan ses som en process för dialog och utbyte av kunskap och 

erfarenhet mellan parterna eller innebära att den fysiska placeringen för ett föremål förändras. 

Det senare är det mest fullständiga resultatet ur samisk synvinkel. Under Ájttes 30-åriga 

historia har frågan om förvaltningen av samiska museiföremål varit en del av denna debatt.
108

  

Samiska museer finns idag i Sverige, Norge och Finland. Tillkomsten av dem kan ses som ett 

uttryck för det samiska samhällets vilja att ta ansvar för sitt eget kulturarv. När föremål 

förvaltas av ett samiskt museum innebär det att de förvaltas i en samisk kontext, med närhet 

till de som har den kulturella kompetensen och som kan uttolka materialet.  

Under 2006 och 2007 genomförde Ájtte projektet ” Recalling Ancestral Voices – Repatriation 

of Sámi Cultural Heritage” tillsammans med Siida samemuseum i Finland och Várjjat Sámi 

Musea/ Varanger Samiske Museum i Norge. I projektet kartlade vi samiska 

föremålssamlingar i skandinaviska museer i syfte att lyfta fram frågan om förvaltningen av 

det samiska kulturarvet och förbättra tillgängligheten av det samiska kulturarvet för samerna 

själva. I samband med projektet hölls ett seminarium på Siida Samemuseum där experter och 

museimyndigheter från olika länder diskuterade det samiska kulturarvets betydelse för den 

samiska kulturen och museerna samt framtiden för förvaltandet av de samiska 

föremålssamlingarna och övrigt kulturarv. Särskilt viktiga föredrag hölls av intendent Lena 

Palmqvist vid Nordiska museet och intendent Leif Pareli vid Folkemuseet, då de framförde att 

deras museer var beredda att öppna diskussionen om återbördande av föremål till 

samemuseerna.
109

 

                                                 

107
 http://www.mynewsdesk.com/no/pressreleases/utstillingsaapning-rematriation-of-a-ladjogahpir-return-to-

mattarahkka-2918146  
108

 Se till exempel:  

”Vem äger Kulturarvet?”: anföranden vid konferens om återföringsfrågor vid Ájtte, Svenskt Fjäll- och 

Samemuseum 6-8 juni 2000. Duoddaris 20. Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2002.  

”Samiskt kulturarv i samlingar - Rapport från ett projekt om återföringsfrågor gällande samiska föremål.” 

Arkeologisk rapport 2005:1 Gunilla Edbom. Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 2005. 

https://www.sametinget.se/1930  

Utimut : past heritage - future partnerships : discussions on repatriation in the 21st century. 2008. 

https://www.iwgia.org/images/publications/0028_Utimut_heritage.pdf  
109

 ”Recalling Ancestral Voices – Repatriation of Sámi Cultural Heritage. Rapport från ett interreg-projekt om 

en databas för samiska föremål på museer i Norden”. Sunna Kuoljok, Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum 

2007. Concerns the Swedish part of the project. http://www.ajtte.com/wp-content/uploads/2009/05/slutrapport-

sverige-utan-bilagor2.pdf  

”Recalling Ancestral voices : rapport från projektsseminarium 3-5 oktober 2007 vid Siida samemuseum, Enare, 

Finland”. Harlin, Eeva-Kristiina. Siida, Inari 2007. http://www.ajtte.com/wp-content/uploads/2009/05/recalling-

seminarierapport-slutversion.pdf  

”Recalling Ancestral voices – projektets Interreg IIIA slutrapport”. Harlin, Eeva-Kristiina. Siida, Inari 2008. 

http://www.samimuseum.fi/heritage/svensk/Loppuraportti/Slutrapport.pdf 

http://www.mynewsdesk.com/no/pressreleases/utstillingsaapning-rematriation-of-a-ladjogahpir-return-to-mattarahkka-2918146
http://www.mynewsdesk.com/no/pressreleases/utstillingsaapning-rematriation-of-a-ladjogahpir-return-to-mattarahkka-2918146
https://www.sametinget.se/1930
https://www.iwgia.org/images/publications/0028_Utimut_heritage.pdf
http://www.ajtte.com/wp-content/uploads/2009/05/slutrapport-sverige-utan-bilagor2.pdf
http://www.ajtte.com/wp-content/uploads/2009/05/slutrapport-sverige-utan-bilagor2.pdf
http://www.ajtte.com/wp-content/uploads/2009/05/recalling-seminarierapport-slutversion.pdf
http://www.ajtte.com/wp-content/uploads/2009/05/recalling-seminarierapport-slutversion.pdf
http://www.samimuseum.fi/heritage/svensk/Loppuraportti/Slutrapport.pdf


 

95 
 

I Sverige har därefter inte något hänt i frågan. I Norge och Finland har nationalmuseer under 

de senaste åren beslutat om att återföra samiska föremål till samiska museer. I Norge 

undertecknade Sametinget, Norsk Folkmuseum, Kulturhistorisk museum vid universitetet i 

Oslo den 19 juni 2019 ett återföringsavtal för samiska museiföremål. Överenskommelsen om 

återföring hade under 7 år arbetats fram i samarbets-projektet ”Båsteede”. Avtalet innebär att 

ungefär hälften av samlingen vid Norsk Folkmuseum, ca 2 000 föremål, skall överföras till de 

sex museer som ligger under Sametingets förvaltning. Samlingen, på cirka 4 300 föremål, har 

sedan 1951 ägts av Norsk Folkmuseum och Kulturhistorisk museum.
110

  

I Finland undertecknade den 5 april 2017 Siida, det samiska museet i Finland, och Finlands 

nationalmuseum en avsiktsförklaring som innebär att 2 100 samiska föremål ska återföras från 

Nationalmuseet till Siida. Samlingen har insamlats under nästan tvåhundra år och innehåller 

de äldsta samiska föremål som finns i Finland. Återföringen kommer att äga rum så snart 

magasin för förvaring har färdigställts vid Siida, troligen år 2021.
111

  

Vid Ájttes invigning 1989 deponerade Etnografiska museet i Stockholm hela sin samiska 

samling på Ájtte. Att dessa föremål sedan dess har funnits på Ájtte har varit ovärderligt och 

föremålen har kommit till stor användning i utställningar och inte minst studerats intensivt av 

slöjdstuderande. Placeringen på Ájtte har gjort att informationen om föremålen och deras 

ursprung kunnat uppdateras och utökas och har gett enskilda samer möjlighet att återfinna 

föremål tillverkade och brukade av tidigare generationen.  

Att museisamlingar används är viktigt och värdefullt. Det gäller inte minst de unika samiska 

föremål på Skokloster slott och Livrustkammaren, som denna rapport handlar om. Det gäller 

även för övriga samiska föremål i museisamlingar. Samtidigt som det finns ett definitivt värde 

i att museerna har bevarat föremålen, är frågan ”hur kommer de idag till bruk på bästa sätt och 

för vem?” Inom räckhåll för det samiska samhället tillförs samiska samlingar ett mervärde. 

Det gör det möjligt för det samiska samhället att minnas, tillföra, återuppväcka och återta 

traditioner och kunskaper. Ett ökat samiskt inflytande och medverkan i förvaltningen av 

samiska föremålssamlingar gör det möjligt för samerna själva att använda och uttolka dem 

och att föra kunskapen vidare till nya generationer.  
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