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Hege Skalleberg Gjerde, 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Tilfeldig? Neppe. Finsk-ugriske smykker 
i Sør-Norge

«… det maa være ved et rent Tilfælde, at dette Stykke er forslaaet til det sydlige Norge» står 
det om gjenstand C.18704 (Fig. 1a) i Universitetets Oldsaksamlings tilvekstkatalog fra 
1897 (Rygh 1897: 54). Det dreier seg her om et smykkefragment med klare paralleller til 
finsk-ugriske områder, eller fra «hinsides Østersøen» som det så fint står skrevet. 

Anhenget er én av tre østlige bronsegjenstander som angivelig er funnet i Gudbrands-
dalen på slutten av 1800-tallet. Thorleif Sjøvold (1974: 224) knytter gjenstandstypen til 
samisk, førkristen religionspraksis, men hevder videre at det er vanskelig å gi en tilfredsstil-
lende forklaring på hvordan slike gjenstander har havnet i Sør-Norge, langt utenfor de 
områder hvor samer angivelig har hatt tilhold. I lys av nyere forskning og funn gjort i nær-
liggende områder, skal vi imidlertid her se at det ikke lenger er så vanskelig å presentere en 
tenkelig forklaring. 

Finsk-ugriske smykker i Sør-Norge
Allerede i 1928 henviste Gutorm Gjessing til overnevnte sitat i tilveksten, for å vise hvor lite 
kunnskap som fantes om de østlige gjenstandene som er funnet i Norge, tross kjennskapen 
til dem. Gjessing (1928) går deretter gjennom alle de til da kjente finsk-ugriske smykkene 
fra vikingtid. Disse funnene mener han kan deles inn i to hovedgrupper: de nordnorske og 
de sør-/østnorske. Sistnevnte kategori består hovedsakelig av ringspenner og det han kaller 
ren, finsk innflytelse. I Nord-Norge derimot finnes det smykker med større variasjon og med 
opphav i hele det finsk-ugriske området (Gjessing 1928: 40). De nordnorske funnene skiller 
seg også ut ved at de er funnet i det som må karakteriseres som samiske graver, mens de 
finske ringspennene er funnet i det han mener er norrøne graver. Han knytter derfor sist-
nevnte til vikingenes handel i Østersjøområdet (Gjessing 1928: 38). Etter Gjessings artikkel 
er det få som har diskutert finsk-ugriske smykker funnet i Sør-Norge. Det synes imidlertid 
som om det er bred enighet om at østlige smykker funnet i Nord-Skandinavia kan knyttes til 
samisk kultur (Reymert 1980, Storli 1991, Zachrisson 1997, Hansen og Olsen 2004: 87ff). 

Den såkalte fuglefiguren (C.18704, fig. 1a) tilhører en gruppe plastiske dyreanheng som 
har sitt opphav i Perm-området i Russland (Aspelin 1877, Kivikoski 1947, Erdélyi et al. 
1969, Golubeva 1979). Perm brukes her (og i referansene) som en samlebetegnelse på hele 
den østlige delen av det europeiske Russland, og ikke som henvisning til den administrative 
regionen Perm Krai i dagens Russland. Det er funnet ganske få av disse typene gjenstander 
i Norge, og av de få vi har kan flere være kopier som er laget i Karelen (Serning 1956). De 
plastiske dyreanhengene dateres som regel til «korstogstiden”, det vil si første halvdel av 
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middelalderen (Kivikoski 1947, Golubeva 1979, Rjabinin 1981), og Asbjørn Nesheim 
(1963) har foreslått at de kan ha vært betalingsmidler i pelshandelen mellom Fennoskandia 
og Novgorod, der karelske skinnoppkjøpere var mellommenn.

I Norge kjenner jeg til funn av 11 hele eller fragmenterte anheng av permiske typer (Fig. 
2). Det er to løse hengeblikk formet som svømmeføtter (Ts.1043 og Ts.1790), tre dyrefigu-
rer (Ts.2872, Ts.1657 og NF.SA.2691), og tre anheng av andre former (Ts.3722:ukjent, 
Ts.2617:rør, Ts.6666:konisk topp). De resterende tre anhengene er funnet i Sør-Norge og 
omfatter fuglefiguren fra Øyer, Oppland (C.18704) (Fig. 1a), et tohodet hesteanheng fra 
Skjåk, Oppland (BM.1891,1021.108) (Fig. 3), samt en flat, gjennombrutt dyrefigur i bronse 
som er funnet i Rendalen, Hedmark sammen med en lang bronselenke (C.21783). Sist-
nevnte er et litt annerledes anheng enn de plastiske dyreanhengene, men er også av en type 
som opprinnelig stammer fra Perm-området (se Aspelin 1877: Fig.568) (Fig. 4). Det er disse 
sørnorske funnene av permiske bronsegjenstander fra middelalderen som er utgangspunktet 
for denne artikkelen.

Fra Sogneprest Arnesens samling på Kulturhistorisk museum, Oslo
I 1897 ble en samling oldsaker som hadde tilhørt sogneprest Arnesen i Vestre Toten innkjøpt 
til Universitetets Samling (Rygh 1897: 54). I samlingen var det mange ulike gjenstander fra 
ulike tider og steder, blant annet et lite bronseanheng formet som et dyr, angivelig en fugl, 
fra Haug gård i Øyer kommune, Oppland (Fig. 1a). 

Figuren er støpt i bronse og har en oval, hul, kropp med en lang, smal og buet hals. Langs 
den øvre kanten av halsen er det en manke/kam med fem hull. Mellom det tredje og det 
fjerde hullet (telt nedenfra) er det to utstående ringer. Disse kan se ut som ører fra siden, men 
må trolig forstås som fremoverrettede øyne slik de fleste slike anheng har. På bakenden av 
figuren er det fire store og små ringer som utgjør en stjert/hale. Fra midten av den nedre 
kanten av dyrets kropp er det to tapper med splitt i enden. Disse har mest sannsynlig vært 

Fig. 1. a) C.18704. Fuglefigur i bronse fra Øyer i Oppland (Foto: Hege Skalleberg Gjerde).  
b) Fugleanheng i bronse fra Karelen (etter Kivikoski 1947: Taf.136-1074).
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deler av små lenker av ringer som har hengt ned fra figuren. Trolig har det også hengt små 
bjeller eller andre former av hengeblikk i enden av lenkene, slik vi ofte ser på denne typen 
smykker. 

Fra Alfred H. Cocks samling på British Museum, London
Det var ikke bare sogneprester som samlet på oldsaker. På 1800-tallet kom det både private 
samlere og representanter for ulike museer som kjøpte opp og/eller gravde ut særlig grav-
hauger, for å sikre seg de flotteste gjenstandene. Mange av samlerne var britiske «gentle-
men» som var interesserte i vitenskap, historie og oldsaker. Blant annet kan vi lese om en 
medisiner og «frenolog» (skallemåler) ved navn John Thurnam som på bakgrunn av britiske 
graver formulerte tommelfingerregelen «langhauger – langskaller, rundhauger – kort(rund-)
skaller» (Stylegar 2009). 

Om samleren Alfred Heneage Cock Esq. var av samme oppfatning som John Thurnam, 
eller om han hadde andre måter å bestemme kulturell tilhørighet på, vites ikke. Ikke desto 
mindre interessant er det at Cocks samling som ble oppkjøpt av British Museum i 1891, 
inneholder to finsk-ugriske bronsegjenstander funnet i Nord-Gudbrandsdalen. Den ene 
gjenstanden er en beltespenne i bronse (Fig. 5), mens den andre er et hengesmykke av en 
liknende type som den før nevnte C.18704, men med to dyrehoder i stedet for ett (Fig. 3). 
En tilnærmet identisk gjenstand er funnet i Karelen og er avbildet i Ella Kivikoskis Die 
Eisenzeit Finlands (1947: taf.136-1075). Anhenget fra Sør-Norge er funnet i Skjåk og består 

Fig. 2. Kart over omtalte funn og områder. 
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av en oval, hul kropp med to dyre-
hoder som ser utover til hver sin 
kant slik at hodene ses i profil. 
Dyrene har utstående ringer til 
øyne. Langs hele den nedre kan-
ten av anhenget er det en sikk-
sakk-linje i relieff, samt at det er 
små lenker av ringer som henger 
ned på under siden. I enden av to 
av lenkene henger det et kjegle-
formet hengeblikk (British 
Museum: BM.1891,1021.108). 
Anhenget er støpt i bronse, men 
etterlikner trolig filigranteknikk 
som finnes på tilsvarende gjen-
standsgrupper i Sør-Russland 
(Serning 1956: 48). 

Blant de karelske funnene pre-
sentert av Kivikoski (1947), fin-
nes det også en tilnærmet parallell 

til den norske beltespennen i British Museum (BM.1891, 1021.96) (Fig. 5). Den norske 
spennen er en flat og rund ring med en fremspringende tupp ytterst, i forlengelsen av nålen 
som skal feste beltereimen. Denne tuppen er formet som et dyrehode sett ovenfra. Dekoren 
ellers består av ring- og prikk-elementer, samt flettebånd i relieff. På spennen er det hengslet 
fast en trapesformet plate som utvides mot enden. Denne er splittet i en over- og underdel 
for å kunne feste den til en beltereim. Gjenstanden er til sammen 8,4 cm lang (British 
Museum: BM.1891,2021.96). Beltespennen skal, ifølge British Museums opptegnelser, 
være fra en gård med navn Botrem i Lesja kommune. Det finnes ingen gård i Lesja med det 
navnet, og jeg antar at det må være Bottem-gårdene som er ment. Gårdsnumrene 126-129 i 
Lesja het tidligere Bottem Nordigård, -Oppigård, -Nerigård og -Sørigård (i dag heter de 
henholdsvis Nyjordet Nedre, Bottheim Oppigård, Nylædet og Botheim). Beltespennen ble 
angivelig funnet i en røys på en av Bottemgårdene, og det er derfor svært sannsynlig at den 
har vært en del av et gravfunn. 

Fig. 3. BM.1891,1021.108. 
Dyreanheng i bronse fra Skjåk, 
Oppland (Foto: © The Trustees of 
the British Museum).
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Dyreanhengene – økonomisk eller 
religiøs verdi?
Som nevnt har handelskontaktene østover 
fungert som forklaringsmodell for hvordan 
de finsk-ugriske smykkene har havnet i 
Norge. Det er imidlertid også grunn til å 
trekke inn religiøse og sosiale aspekter for å 
forstå situasjonen, uten at disse perspekti-
vene nødvendigvis utelukker hverandre.

En stor andel av østlige anheng som er 
funnet i Skandinavia, er funnet i de samiske 

offerplassfunnene/metalldepotene i Nord-Sverige og knyttes til samisk kultutøvelse (Hall-
ström 1932, Serning 1956, Manker 1957, Zachrisson 1984, Wallerström 1995, Mulk 1994, 
1996, Hedman 2003). Funnene består av ulike metallsaker som smykker, våpen, redskap og 
mynter, og de dateres i all hovedsak til middelalderen, selv om enkelte gjenstander også kan 
dateres typologisk til vikingtid. Særlig er det funnet svært mange av de trapesformede/
økseformede hengeblikkene i disse funnene. Vanligvis er de laget av tinn og bly, men noen 
ganger også av kobberlegering (Zachrisson 1984). De har hengt på sjamanens tromme og 
laget en suggererende rasling når den var i bruk (Manker 1938, Zachrisson 1997: 207). 
Lenkene med hengeblikk som vi finner på dyreanhengene kan tenkes å ha hatt noe av den 
samme funksjonen, og kjeder med slike anheng har derfor blitt satt i sammenheng med 
sjamanistisk praksis, som en del av sjamanens draktutstyr (Nesheim 1963, Sjøvold 1974) 
(Fig. 6). I Russland omtales smykkene som amuletter og kultgjenstander (Rjabinin 1981), 
og regnes her for å ha vært en del av kvinnedrakten (Sedov 1982). At dyreanhengene uteluk-
kende er tilvirket av bronse er svært betegnende. Kobberlegeringer som bronse og messing 
ble nemlig regnet for å være hellige og rensende innenfor samisk tro (Zachrisson 1997: 
207). Kanskje var dette en av grunnene til at dyreanhengene synes å ha vært ettertraktede 
blant samene. Inga-Maria Mulk (1996) knytter også smykkene til den religiøse sfæren og 
hevder at anheng med stiliserte dyrefigurer relaterer til den førkristne samiske (og finsk-
ugriske) mytologien. Det er blant annet stor likhet mellom flate, gjennombrutte dyreanheng 
og fremstillingene av dyr på sjamantrommene. Disse anhengene finnes både med og uten 
lenker og hengeblikk, men regnes for å tilhøre samme funnkompleks som de plastiske dyre-
anhengene. 

Fig. 4. Parallell til dyreanhenget fra 
Rendalen (etter Aspelin 1877: Fig.568).
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Det er imidlertid ikke alltid like lett å avgjøre hvilket dyr som er avbildet. På noen av 
anhengene er det klar sammenheng mellom dyret og hengeblikkene, for eksempel er det 
helt tydelig at det dreier seg om en fugl når den har nebb og hengeblikk som er formet som 
svømmeføtter (Fig. 7). Likeledes har de omtalte hestene trapesformede hengeblikk, som i 
stor grad likner hestehover. Det er likevel stor variasjon i hvordan dyrene og hengeblikkene 
er utformet, både i Perm-området, i Karelen, så vel som i Skandinavia. Hesteliknende dyr 
kan ha gapende nebb (Aspelin 1877: Fig.1189) (Fig. 8), og fugleliknende dyr kan ha noe 
som likner en hesteman (f.eks. Fig. 1 a og b). Det er vanskelig å se noen klar utvikling over 
tid eller fra område til område. At dyrene ikke er så naturalistiske og enkle å artsbestemme 
støtter imidlertid tolkningen om at de er knyttet til religiøse forestillinger og forestillinger 
av mytiske dyr. Satt i sammenheng med den førkristne, samiske religionen kan fuglene 
dermed forstås som saajveledtie eller noaideloddi, som var en av sjamanens hjelpeånder, 
mens hestene kan assosieres med dødsriket Ruohtta-áibmu og guden Ruohtta som forbindes 
med hesteoffer (Hansen og Olsen 2004: 128).

Likhetstrekk til samisk, sjamanistisk religionspraksis utelukker imidlertid ikke norrøn 
religionspraksis. Flere har påpekt likhetene mellom norrøn og samisk religion og mytologi, 
og mange er enige om at den norrøne seiden er en form for sjamanisme (Pipping 1928, 
Strömbäck 1935, Buchholz 1971, Steinsland og Meulengracht Sørensen 1994, Hedeager 
1997a og b, Solli 2002, 2003). Odin, som var den største seidmannen, kan dermed kalles en 
sjaman. I den forbindelse er det interessant å observere at de finsk-ugriske dyreanhengene 
veldig ofte har seks eller åtte «bein», hvis lenkene kan tolkes slik. Det synes som om de 
udiskutable fugleanhengene sjelden har flere enn to bein/føtter (dvs. lenker), mens de andre 
dyreanhengene alltid har flere enn fire. Det er da nærliggende å tenke på Odins hest Sleipner 
som skal ha hatt åtte bein. Myten om den åttefotede hesten er imidlertid en fellesmyte hos 
både germanerne og folk over hele Nord- og Sentral-Asia (Solli 1998). Den var svært sen-
tral i sjamanistisk praksis og settes i sammenheng med det å oppnå ekstase. Hesten skal ha 
hatt egenskaper som sjelefører (tilknyttet gravferd), og det er hevdet at sjamanens symbol-
ske ritt på en hest med åtte (eller i alle fall flere enn fire) bein derfor uttrykker det å forlate 
kroppen; sjamanens sjelereise eller mystiske «død» (Eliade [1951]1998). 

Fig. 5. BM.1891,1021.96. Beltespenne i bronse fra Lesja, Oppland (Foto: © The Trustees of 
the British Museum).
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Parallellene mellom norrøn og samisk mytologi og religionspraksis er påfallende, og om 
innflytelsen har gått fra det norrøne til det samiske samfunnet (Fritzner 1877), eller omvendt 
(Strömbäck 1935), har blitt debattert i lang tid. Fremfor å se likhetene som kulturlån fra én 
folkegruppe til en annen, er det trolig mer fruktbart å forstå likhetene som et resultat av tett 
kontakt med gjensidig utveksling av et symbolsk og religiøst repertoar i yngre jernalder. 
Med middelalderen og innføringen av kristendommen i Skandinavia skapes det imidlertid 
et brudd i det tette fellesskapet mellom samer og norrøne. I og med at både offerplassfun-
nene/metalldepotene og de plastiske dyreanhengene dateres til middelalder, er det derfor 
mer nærliggende å se dem i sammenheng med en tydeligere østlig orientering blant samene 
når det norrøne samfunnet etter hvert gikk over til kristendommen. 

Fra vikingtid er det mye som tyder på at det utvikles et mer særegent samisk samfunn, 
samt at det gjennom vikingtid og tidlig middelalder foregår en sosial og religiøs differensi-
ering innenfor dette samfunnet (Storli 1994, Schanche 2000, Zachrisson 1997, Hansen og 
Olsen 2004: 126f). De østlige smykkene står for mye av «den samiske synligheten» i denne 
perioden og tyder på at forbindelsene til et større finsk-ugrisk kulturfellesskap ble stadig 
viktigere for de samiske gruppene (Hansen og Olsen 2004: 127). Siden mange av de østlige 

Fig. 6. NF.SA.2691 (Norsk Folkemuseum, Samisk samling). Kjede i messing med 
karakteristiske, koniske bjeller, samt et halvt tohodet hesteanheng (se markering) (etter 
Nesheim 1963: Fig.4 og 7). 
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smykkene kan synes å ha uttrykt både et religiøst og sosialt samisk fellesskap, har det også 
blitt foreslått at de kan ha vært spesielt utformet med tanke på handel med dem (Tallgren 
1934, Mulk 1996, Hansen og Olsen 2004: 127). Tallgren (1934: 153, 180f) sammenlikner 
situasjonen med forholdene i Pečora i nordlige Russland hvor det var sjamanene som samlet 
inn skinnvarer som ble gitt videre til handelsmennene fra Novgorod, hvorpå de fikk gjen-
stander med religiøs betydning i bytte. Slik kan ikke handelsnettverkene bare ses på som 
økonomiske transaksjoner, men som en praksis med dype symbolske, religiøse og ideolo-
giske undertoner (Mulk 1996: 68).

Tolkningsforutsetninger før og nå
For Oluf Rygh var det i 1897 en selvfølge å oppfatte dyreanhenget (C.18704) som en frem-
med fugl, bokstavelig talt, i Gudbrandsdalen. Han opererte innenfor en forståelseshorisont 
hvor samisk kultur i Sør-Norge var helt utelukket og bare kunne tilhøre Nordkalotten. På 
samme måte var både Gjessing (1928) og Sjøvold (1974) tydelige på at dyreanhengene fun-
net i Nord-Norge viste samiske forbindelser østover, mens de sørnorske funnene umulig 
kunne passe inn i en slik forklaring. Dagens forståelseshorisont er imidlertid en ganske 
annen enn den var på 1920-tallet så vel som på 1970-tallet. Siden 1980-tallet er det nemlig 
funnet stadig flere arkeologiske indikasjoner på en samisk tilstedeværelse i Midt-Skandina-
via i forhistorisk tid, og allerede i 1991 foreslo Inger Storli at de sør-/østnorske funnene av 
finsk-ugriske smykker kanskje burde revurderes på bakgrunn av den sørsamiske boplassen 
Vivallen i Härjedalen i Sverige (Storli 1991: 102).

Vivallen var det første funnet som for alvor brøt med de gamle sannhetene om hvor langt 
sør samene hadde levd i ulike perioder (Zachrisson 1997). Senere har særlig funnet av 
rekke ildsteder ved Aursjøen i Lesja kommune sommeren 2006 fått stor betydning og bevis-
tyngde for at det har vært samer i Sør-Norge i forhistorisk tid (Amundsen et al. 2007, Berg-
støl og Reitan 2008). Sammen med situasjonen i Østerdalen der det trolig levde samiske 

Fig. 7. To finsk-ugriske fugleanheng (etter a: Kivikoski 1947: Taf.92-742 og b: Serning 1956: 
Fig.41-14).
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fangstfolk gjennom hele jernalder 
og helt opp i middelalder (Bergstøl 
2008), samt funn av sannsynlige 
samiske tufter i Innerdalen, Valdres 
og kanskje Hallingdal (Helmen 
1949, Gustaf son 1988, Gjerde 
2008, 2009, Gjerde og Bergstøl 
2009), gir det de finsk-ugriske 
smykkene en helt annen kontekst 
og sammenheng å tolke dem ut ifra. 

Har det vært en form for samisk bosetning sør for dagens samiske områder, er det ikke over-
raskende at smykker knyttet til felles sosiale og religiøse forestillinger har vært i bruk også 
her.

Den religiøse og etniske konsolideringsprosessen som foregikk fra vikingtid blant de 
samiske gruppene, førte til mer helhetlige uttrykk og et sterkere fellesskap som ses i den 
materielle kulturen gjennom blant annet mer enhetlig byggeskikk/boligorganisering og ritu-
elle uttrykk (Hansen og Olsen 2004: 140f). Det er hovedsakelig spor av slike fellestrekk 
som har gjort det mulig å peke på sannsynlige samiske kulturminner også i Sør-Norge. For-
holdene i Sør-Norge var imidlertid svært forskjellige fra Nord-Norge. Selv om de arkeo-
logiske funnene som indikerer samisk tilstedeværelse i Sør-Norge stadig blir flere, er det 
langt fra det samme omfanget som vi finner i kjerneområdene lenger nord. I den grad det har 
vært samer i Sør-Norge/Midt-Skandinavia, må vi tro at fellesskap, nettverk og interaksjon 
med den øvrige, norrøne befolkningen har vært avgjørende. 

Men hvordan skal da rekkeildsteder og permiske dyreanheng forstås? Er de likevel 
uttrykk for signalisering av «samiskhet» i opposisjon til det norrøne samfunnet, eller kan de 
rett og slett ha vært en mer integrert del av det? Er det mulig å fremheve forskjellighet og 
tilhørighet på én og samme tid? Bjørnar Olsen (2004) har foreslått at det kan ha eksistert 
mennesker som har hatt «én fot i hver leir», det vil si hatt behov for å vise tilhørighet til to 
ulike grupper samtidig. Det kan synes som en instrumentell måte å forstå etnisk tilhørighet 
og signalisering på, som om det er noe man uten videre velger av strategiske årsaker. Tenker 
vi på dagens multikulturelle samfunn, derimot, er det mange med sammensatt, kulturell 
bakgrunn som velger å uttrykke ulik kulturell tilhørighet i forskjellige situasjoner, uten at 
dette valget reduserer deres etniske identitet til ren strategi. Det kan tenkes at det har vært 
mennesker i Midt-Skandinavia som har utnyttet en slik sammensatt, kulturell tilværelse 
med å ikke være enten eller, men heller både og (se også Bergstøl 2004). Funn av boset-
ningsspor og materiell kultur som viser relasjon til samisk kultur i Sør-Norge åpner opp for 
en rekke spørsmål vedrørende vår oppfatning av etniske relasjoner. Ikke bare tilbakeviser 

Fig. 8. Dyreanheng  
(etter Aspelin 1877: Fig.1189).
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de tidligere oppfatninger om samisk utvikling og historie, men de viser også at de sosiale og 
etniske relasjonene i vikingtid og middelalder var langt mer komplekse og sammensatte enn 
tidligere antatt.

De finsk-ugriske dyreanhengene føyer seg inn i en rekke av arkeologiske funn som til 
sammen sannsynliggjør en situasjon i Sør-Norge/Midt-Skandinavia der samisk kultur må 
ha spilt en sentral rolle. Om Rygh (1897) skulle generalisert om samisk tilstedeværelse i 
Gudbrandsdalen ut fra de to dyreanhengene og beltespennen alene, ville det ha vært å over-
drive tolkningspotensialet deres. I lys av de senere års arkeologiske funn, ser situasjonen 
imidlertid annerledes ut. Gamle funn kan altså også være med på å underbygge nye sann-
heter. 

Takk til
Kristina Veshnyakova Birkelund for hjelp med lesing av russisk litteratur. En stor takk går også til Inger Zachrisson 
for tips om «frosken» fra Rendalen, og til Hanne Lovise Aannestad for å lete etter den i magasinet (tross negativt 
resultat – derfor dessverre ingen bilder av den her). Takk også til Jostein Bergstøl for å velvillig dele sin informa-
sjon om gjenstandene i British Museum med meg. 

Summary 
Finno-Ugric artifacts in South Norway
At the end of the 19th century and the beginning of the 20th century three animal pendants 
and a belt buckle made of bronze were found in South Norway. Their style is definitely of 
Finno-Ugric origin, more precisely from the Permian area of Russia. There is a common 
agreement that Finno-Ugric artefacts found in northern Norway represent Sámi identity and 
culture. Finds of Finno-Ugric artefacts in South Norway, on the other hand, has been inter-
preted as coincidences without any explanatory potential. 
 The eastern ornaments and pendants are often explained as products of trade with Kare-
lian or other eastern groups. They obviously show contacts with such groups, but the trade 
has also been said to be of a more religious practice. Since the animal pendants are closely 
related to the Sámi pre-Christian religion, in terms of both shapes, depictions and material, 
they are believed to have a social meaning beyond the economic value. 
 Taking into consideration new archaeological finds that indicate Sámi existence in South 
Norway, the animal pendants are given a whole new context of interpretation. They are now 
part of several indicators, which together make the influence of Sámi culture in South 
 Norway plausible.

Kilder på nett
British Museum: Collection database search. Tilgjengelig fra: http://www.britishmuseum.org/research/

search_the_collection_database.aspx [besøkt 19.04.2010]

http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database.aspx
http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database.aspx
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