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Abstract 
 

 

The collecting of different material cultures has been portrayed as a popular lifestyle 

among folk researchers. The Sami culture has not been treated differently. George 

Stephens (1813-1895) was a professor at Uppsala and Copenhagen University and 

owner at Huseby in Småland. The essay has identified that a large number of the 

artefacts categorised as Sami were in fact of non-Sami background. George Stephens 

left the collection to the future without describing the origins of the Sami collection, 

leaving only notes for us to analyze. His work of historical melodies would significantly 

assist our searching for the truth concerning the objects including experts pinpointing 

the objects creators and cultural identity throughout Sápmi and history.  

 

This essay is an attempt to clarify both the cultural and historical background of said 

objects and to apply the Actor-Network Theory on the collections founder George 

Stephens. The study is based on Tetteris method of materialistisc analyzation aswell as 

Pearces method of specialist inclusion. The studies theory is based of Latour and Laws 

Actor-Network Theory, also called ANT, which maps relationships of people and 

intentions. A collectors network of contacts is vast, so a narrowing a network to George 

Stephens contacts creates the best possible approach to anwser the studies questions.  

 

 

English title: Identity on Display: A qualitative study of Sami objects on Huseby and 

applied Actor-Network theory about collector George Stephens. 

 

Nyckelord: George Stephens, Huseby Bruk, Samling, Samiska föremål  
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1 Inledning 
 

Ett kulturarv är ett kontinuerligt flöde av traditioner och mänsklig social kontakt genom 

historien till den moderna tiden. Kulturarvet innehåller flertalet olika ting som är 

betydande för kultursamhället och dess individers identitet. Materiella kvarlevor och 

uppbyggnader genom lämningar av byggnader, byggnadsrester och föremål som genom 

olika tider uppkommit i människors vardag. Genom kulturarvet skapas seder, konst och 

traditioner som grundlägger känslan av grupptillhörighet. Den samiska traditionen är ett 

kulturarv som överlevt stark nedvärdering och förföljelse genom moderna tiden. 

Insamlandet av kulturellt material från urbefolkningar och ”exotiska” kulturer började 

tidigt och var väl etablerat i 1600-talets Sverige och övriga Europa. Samlandet spred sig 

globalt och förblev populärt, eftervärlden kan beskåda och studera samlingarna. 

 

Sápmi är ett område som lokaliseras i Norra Skandinavien och sträcker sig över 

svenska, norska, finska och ryska nationalgränser. Sápmi är dock inget land eller nation, 

det är ett samiskt namn på samernas traditionella område där det bor ursprungsinvånare. 

Samerna har ett tydligt nedärvt kulturarv i material, religion, seder och språk. I Huseby 

Bruk finns föremål som samlats in under George Stephens levnad (1813-1895), han var 

en förespråkare för fornforskning, språkforskning och skandinavism och var aktiv i 

Uppsala och Köpenhamns universitet. Delar av samlingen på Huseby är av samiskt 

ursprung men som lämnats med få beskrivningar om bakgrund och ursprung. Kulturella 

värdet kopplas till livsstilen och kulturarvet som människor konstant omges av. 

Samlingar grundas av samlarens kontaktnät och expanderas enbart genom 

insamlingskontakter och George Stephens nätverk i samisk kontext förser eftervärlden 

med en samlares nätverk från en person till global kontext. 
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1.1 Syfte 

 

Denna studie grundas i de samiska föremål som finns på Huseby bruk, föremålen är 

sedan tidigare outforskade akademiskt men har arkiverats och beskrivits översiktligt. 

Syftet med studien är att analysera föremålen med samiskt ursprung existerande i 

Huseby bruk i Kronobergs län. Föremålen finns framställda på display med en kortare 

arkivbeskrivning som utförts av flertalet arkivarieanställda, den enda omnämnda är 

Knut Knutsson.1 Det finns bergränsad information om föremålen, en del av syftet blir 

därför att identifiera föremålens ursprung samt diskutera dess insamlingssyfte och 

kulturella sammanhang. Samlarens nätverk analyseras även för att lokalisera kontakter 

till samlingens samiska kontext.  

 

1.2 Frågeställning  

 

Mina frågeställningar lyder som följande, 

- Vad finns för samiska föremål på Huseby bruk?  

- Vad har samlingen med samiska föremål för kulturell och historisk bakgrund?  

- Hur var George Stephens som samlare?  

 

1.3 Avgränsning 

 

Avgränsningarna grundas framförallt kring den geografiska aspekten samt relationen till 

studiens nivå. Föremålen finns tillgängliga på Huseby Bruk och består av föremål starkt 

kopplade till den samiska kulturen, dessa föremål skapar förutsättningar för studien. 

Föremålen kan ha annan bakgrund än samiskt, men de ingår i en grupp föremål som 

betecknats samiskt eller ”lappskt”. Strukturen av samlingen en naturlig avgränsning. 

Min metod utger avgränsningen om vilka föremål som komma att presenteras i studien 

som samiska. Genom att ta hjälp av experters insyn om samiska föremål kan studien 

avgränsas till föremål inom samlingsdisplayen, för att fokusera på studiens 

frågeställning och studiens ordomfång exkluderas de föremål som konstateras icke-

samiska ur den empiriska huvudstudien.  

 

En viktig avgränsning för studien är att inte ta ställning om repatriering eller återföring 

av de kulturhistoriska föremålen. Tidsaspekten förblir efter grundpersonens George 

                                                 
1 Huseby Slott Inventarieförteckning. Numrering H1530-H1612. Samt nummer H5235. Pärm onumrerad.  
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Stephens levnad och den geografiska avgränsningen till Huseby bruk. Till teorin förs en 

effektiviserad avgränsning för studiens omfång samt till den samiska kontexten.  

 

1.4 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en förklaring av uppläggets inledning, syfte, frågeställning och 

mina avgränsningar. Avgränsningarna ska förse mig med ramar för arbetet. För att 

läsaren ska kunna sättas in i forskningsläget består kapitel 2 av tidigare forskning. Efter 

kapitlet om tidigare forskning presenteras mina teoretiska utgångspunkter. Efter teorin 

presenteras min metod. Det förs ett resonemang om etiska ställningstaganden. Rubriken 

efter ser till studiens bakgrund. I bakgrunden ska grundläggande information tillkomma 

för att ge mer djup till studien, i relation till den empiriska huvudstudien. Genom 

analysen presenteras de slutsatser som tillkommit av studiens frågeställningar, det förs 

resonemang kopplat till föremålen som grundar studien. Föremålen presenteras i den 

empiriska huvudstudien med bilder följt av analys och mindre sammanfattning. Det förs 

slutligen en didaktisk reflektion med resonemang kring studiens möjlighet att inkluderas 

i skolundervisning. 

 

2 Tidigare forskning 
 

För att förse studien med en stabil grund behövs tidigare forskning om kulturella 

historiska föremål, samisk historia samt insamlandets historia. Det finns tidigare 

forskning framförallt inom samisk kulturhistoria, brittiska reseskildringar och om 

lappmarkerna. 

 

I en rapport av Gunilla Edbom med titeln Samiskt kulturarv i samlingar – Rapport från 

ett projekt om återföringsfrågor gällande samiska föremål, utförs forskning om olika 

samlingar runtom i Sverige och övriga Europa.2 Projektet är formellt stöttat av 

Sametinget i Sverige och Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum och beslutet togs år 

2000 att tillsammans skapa ett projekt om återförande av samiska föremål och 

samlingar till urbefolkningen de ursprungligen kom ifrån. Finansieringen av projektet 

skedde genom sametingets kulturråd och EG:s strukturfond mål 1 Norra Norrland.3 

                                                 
2 Edbom, Gunilla, Samiskt kulturarv i samlingar [Elektronisk resurs] : rapport från ett projekt om 

återföringsfrågor gällande samiska föremål, 2. omarb. versionen, Ájtte, Jokkmokk, 2005 
3 Edbom. 2005. S. 3.  
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Projektet grundas i ett tydligt mål i att utreda omfattningen av samiska föremål i 

flertalet olika samlingar, en kartläggning som senare kan följas av eventuella 

möjligheter för återföring av framförallt religiösa föremål och osteologiska delar av 

samlingen.4 Rapporten i sig är partisk i syftet med mål om återföring av kulturellt 

historiska föremål, vilket är klassificeringen av de föremål som inkluderas i studien.   

 

Eftersom både Sametinget och Ájtte stödjer och finansierar rapporten kan det 

konstateras att dokumenteringen av föremål och frågan om återföring anses viktiga 

enligt samiska kulturellt aktiva. Rapporten är även rik på information om aktuella lagar, 

historiska syften om insamling av föremål och konsekvenserna å urbefolkningens 

perspektiv samt historiska vetenskapliga discipliner som fokuserade sin forskning kring 

urbefolkningar innefattande rashygieniska läran.5 

 

Mulk, Inga- Maria, tidigare museichef för Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum har 

skrivit artikeln ”Conflicts Over the Repatriation of Sami Cultural Heritage in Sweden” 

som beskriver marginaliseringen av samiskt arv och liknar konflikten om kulturarv och 

återförande med andra tidigare kolonialområden. 6 Grunden till konflikten beskrivs som 

över 400 år av kolonialism som lett till nya situationer om rätt till land, kultur och 

identitet för både samiska befolkningen och nya politiska ledningar.7 Mulk menar att 

samlandet av religiösa och kulturella föremål från minoritetsbefolkningar grundas i 

upplysningens prägel kring intellektuella rörelser under 1700- talet. Tiden präglades av 

ett stärkande av nationalism och nationell tillhörighet, intresset för ”det vilda” och ”det 

outforskade” utgjorde tidsenlig fascination. Carl Linné används som exempel i texten; 

 

Linne´ was not the only one with an interest in Sami culture and artefacts. He can 

be seen as one example of a common intellectual movement of the 

Enlightenment, studying and classifying peoples, places and resources in the 

Sami Cultural Heritage in Sweden zone beyond the established borders of 

existing nation states.8 

 

Föremålen togs långväga ifrån Sápmi runtom museum i Europa med Berlin, Paris och 

Rom som exempel. Intresset för kulturella samlingar kan inte begränsas till en 

                                                 
4 Edbom. 2005. S. 4.  
5 Ibid. Ss. 4-12.  
6 Inga-Maria Mulk. Conflicts Over the Repatriation of Sami Cultural Heritage in Sweden, Acta Borealia, 

26:2, 194-215, DOI: 10.1080/08003830903372092. 2009. Ss. 195-198. 
7 Mulk 2009. S. 194.  
8 Ibid. Ss. 194-200.  
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nationalstat eller enstaka samlingar. Det kan snarare beskrivas som ett erkänt, 

samhällsbrett, intresse.9  

 

Projektet Samla Sápmi- Collecting Sápmi är ett pågående projekt lett av Jonas M Nordin 

från historiska museet och Uppsala universitet. Projektgruppen består av forskare från 

universitet över hela skandinavien. I gruppen finner vi bland annat Carl-Gösta Ojala 

från Uppsala universitet och Linda Andersson Burnett från Linnéuniversitetet Växjö. 

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.10 Projektets teori beskrivs av Nordin och 

Ojala som actor-network teori som användas för att förstå de tidigmoderna koloniala 

nätverken – med individer och sociala grupper i fokus. Målet är att studera tidigmoderna 

nätverken med samlare intresserade av samisk kultur, genom att undersöka hur 

samlandet utfördes samt följa rörelsen av objekten. Vikten av samlarkulturen och nutida 

kvarlevande samlingar diskuteras även i relation till frågan om samiskt kulturarv. Det 

historiska kulturarvet diskuteras i form av det samiska folkets rättigheter till repatriering 

och återföring av kulturhistoriska föremål, där projektet hoppas se framtida metoder för 

att bevara de kulturhistoriska aspekterna av det samiska kulturarvet även i framtiden.11 

 

Arbetet Scandinavian colonialism and the rise of modernity: small time agents in a 

global arena diskuterar och problematiserar Skandinavisk närvaro i olika områden ur 

flertalet perspektiv.12 Delvis kartläggs skandinaviska koloniala avancemang i 

exempelvis Tranquebar som export och handelsorter men även utvecklingen av Sápmi. 

Daniel Lindmark, redaktör för kapitel 8, menar att; 

 

The purpose of ”colonisation” was twofold; to get access and exploit the natural 

riches of Sápmi and to establish visible precence by populating an area, to which 

several different nations still laid claim.13 

 

                                                 
9 Ibid. S. 198.  
10 Uppsala Universitet. Institutionen för arkiologi och antik historia. Att samla Sápmi: Tidigmodern 

globalisering av samisk materiell kultur och det samiska kulturarvet idag. 2018. 

https://www.arkeologi.uu.se/Forskning/Projekt/att-samla-s-pmi/. [2019-01-13].  
11 Nordin, Jonas M. & Ojala, Carl-Gösta, 'Collecting Sápmi: early modern collecting of Sámi material 

culture', Nordisk museologi., 2015:1, s.[114]-122, 2015. 
12 Naum, Magdalena & Nordin, Jonas M. (red.), Scandinavian colonialism and the rise of modernity: small 

time agents in a global arena, Springer, New York, 2013.  
13 Lindmark, Daniel. Colonial Encounter in Early Modern Sápmi. I Scandinavian colonialism and the rise 

of modernity: small time agents in a global arena, Naum, Magdalena & Nordin, Jonas M. (Red.), 

Springer, New York, 2013. S. 131.  

https://www.arkeologi.uu.se/Forskning/Projekt/att-samla-s-pmi/
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Lindmark menar även att Sápmi sällan ses som ett fall av imperial kolonialism då det 

historiskt setts som en nationell expansion, eller internal colonisation, som skulle 

förmildra den exploateringen av naturtillgångar inom kolonialområdena. Exploatering 

och administrativ bosättning är betydande delar för upprättandet av kolonier, 

kolonialfallet Sápmi påstås ha förmildrats eftersom det beskådats som agrikulturell 

expansion.14 Diskussionen fortsätter om att samer klassificerats som andra klassens 

medborgare i ”sitt eget land” samt maktrelationen gynnat den koloniala övermakten. 

Utvecklingen av lappmarkerna blev fundamentalt annorlunda från övriga Europeiska 

kolonialmakters kontinentala tillvägagångssätt.15  

 

Lindmark menar även att om man följer det ena perspektivet, och ser svensk 

inblandning i Sápmi som uttryckligen kolonial, så understryker man det faktumet att 

förhållandet mellan ”svenskar och samer” varit asymmetriskt.16 Ett påstående som 

landar i maktutövande jurisdiktion och maktlegitimerande institutionalisering i 

lappmarkerna ifrån svenska regeringen. Sápmi och Norrland kartlagdes, 

befolkningsräknades och delades upp i provinser för att kunna beskattas. Det kan tolkas 

som att kapitalistiska intressen inledde kolonialprocessen, men även lutheranska 

missioner och utbildningsinstitutioner sändes norrut med syftet:  ”[…]reforming the 

minds and bodies of the students and creating obedient subject”.17, följsamma 

medborgare som kan agera soldater och skattebetalare. Skolan som introducerades för 

samer i ”svenska lappmarkerna” fokuserade pedagogiskt kring Pietism, en religiöst och 

disciplinärt fokuserad skola som utvecklades under 1670-talet.18 Pedagogiken 

resulterade i assimilation ifrån barnens födelsekulturer till en religiös 

katederundervisning med stark fokus på svenska, och kristna, normer och värderingar.19 

Skolinstitutionerna för samiska barn kom att starkt ifrågasättas och kritiseras på senare 

tid.20 

 

                                                 
14 Lindmark. 2013. Ss. 131-133.  
15 Ibid. S. 132. 
16 Ibid. S. 133. 
17 Henrysson, Sten, Samer, präster och skolmästare: ett kulturellt perspektiv på samernas och Övre 

Norrlands historia, Centrum för arktisk forskning, Univ., Umeå, 1993.  
18 Lindmark. 2013. Ss. 133-136.  
19 Ibid. 133ff. 
20 Lindmark, Daniel, En skola för staden, regionen och kyrkan: elever, lärare och präster i Piteå skola 

före 1850, Forskningsarkivet, Umeå universitet, Umeå, 1990. S.31. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33307 



  
 

7 

Sápmi som ett resmål var relativt populärt under upplysnings- och tidigmoderna eran. 

Flertalet brittiska och europeiska akademiker och samlare reste till det exklusiva 

Norrland och lappmarkerna. Mark Davies beskriver i verket ”A Perambulating 

Paradox” flertalet resenärers reseskildringar med platsbeskrivningar och 

äventyrsbeskrivningar.21 Forskningen om skandinaviska intressen finner jag relevant 

eftersom George Stephens var brittisk som valde att intressera sig i arbetsområden 

bortom de brittiska öarna. Kunskapen om britters intresse i norra Skandinavien ökar 

bakgrundskunskapen om samlare och resenärers syfte för besöken. Bland 

reseskildringarna förekommer Wheelwrights besök 1862 till Lappland som visar 

tidsenliga rasnormer då ”den outbildade lappländaren är inte värd ett dussin av 

honom”.22 Boken visar skildringar om människor och platser, upplevelser om ödemark  

samt inspektionen av gruvor och ”exotiska kulturer”.23  

 

Eftersom George Stephens var grundfiguren till samlingen på Huseby Bruk finns det ett 

syfte med att inkludera forskning om just honom. Gunilla Byrman och Jonas Carlquist 

har båda forskat om George Stephens samt släktingar. Carlquist går in mer 

grundläggande om tidslinjer och beskrivningar av George Stephens liv och hur 

samlingarna hanterades efter 1896. Vid sonen Joseph Stephens av Huseby Bruk 1867 

ingick ett omfattande bibliotek som komma att kombineras med George Stephens 

boksamlingar, tillsammans ofattade samlingen över 20. 000 böcker. Denna boksamling 

kom att kallas ”en av landets största och mest värdefulla privatbibliotek”.24 Byrman 

beskriver Stephens samt flertalet inriktningar av hans professionella arbeten och 

samlingar, framförallt med inriktningar i arbetet om melodier och sånger. Stephens 

titulerades både som språkforskare och fornforskare, inom fornforskningen kom nya 

inriktningar att utvecklas under första halvan av 1800-talet och Stephens inriktningar. 

 

Nu kom fornforskarna att intressera sig för tre olika källtyper: materiella källor 

(fysiska lämning samt vad man kunde observera i landskapet), textbundna 

minnen och immateriella minnen (till exempel existerande muntliga traditioner). 

Under sitt liv kom Stephens främst att studera de två sista källtyperna, 

textbundna minnen (till exempel manuskript och runinskrifter) och immateriella 

minnen (till exempel visor, sagor och gåtor). Men han intresserade sig också, om 

                                                 
21 Davies, Mark, A perambulating paradox: British travel literature and the image of Sweden c. 1770-

1865, Diss. Lund : Univ.,Lund, 2000. Ss. 103-110.  
22 Davies. 2000. S. 108.  
23 Ibid. 
24 George Stephens, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/20150, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jonas 

Carlquist med bidr av Andreas Tjemeld (Joseph S o Florence S)), [2018-12-30]. 
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än i mindre utsträckning, för materiella minnen, bland annat genom att införliva 

dem i sina samlingar.25 

 

Genom Byrmans genomgång av brev till och från Stephens kan eftervärlden ta del av 

hans intressen inom skandinavismen och akademiska inriktningar.26 Däremot har 

varken Byrman eller Carlquists forskning inriktats mot kulturhistoriska individuella 

föremål, där samisk föremål förblivit outforskade, något som gör denna studie unik.  

 

3 Teori 
 

ANT (Actor Network Theory) är en teori skapad av Bruno Latour, Michel Callon och 

John Law under 1980-talet som sedan försökt utveckla teorin. Law menar att ANT har 

som syfte att erbjuda alternativa vägar att analysera och studera olika aktörers, 

föremålen och sociala omgivningen i relation till varandra och hur dessa agerar.27 Det är 

viktigt att se ANT som deskriptiv, att den fungerar för att förstå och utforska snarare än 

att ge förklaringar av ”vad” och ”varför”, det grundas snarare i ”hur” och 

aktörers/aktanters funktion i nätverk.28 Delvis används teorin för att försätta lokalt 

källmaterial i en global kontext, in mot omfattande globala nätverk. Materiell kultur kan 

undersökas som delar av nätverk där utgångspunkten startar i själva föremålen med 

historiska sammanhang och multikulturella anknytningar.29 ANT menar inte att vara 

teorin för att förklara själva nätverken eller dess syfte, utan snarare att förklara 

nätverkens beståndsdelar. Dan Hicks och Mary C. Beaudry menar att ”ANT has 

provided a powerful model for how anthropological thinking about the place of material 

things in social life might achive cross-disciplinary impact”30. De föreslår även att ANT 

är en av de starkaste teoretiska modellerna för en möjlig ”material turn” som förutspås 

utvecklas i relation till 80-talets ”cultural turn”.31  

 

                                                 
25 Byrman, Gunilla (red.), En värld för sig själv: nya studier i medeltida ballader, Växjö University 

Press, Växjö, 2008. Ss. 53-54.  
26 Byrman. 2008. Ss. 40-45. 
27 Law, John. Actor Network Theory and Material Semiotics. I. Turner, Bryan S. (red.), The new 

Blackwell companion to social theory, [New] ed., Wiley-Blackwell, Chichester, 2009. Ss.141-158. 
28 Law. 2009. S. 141.  
29 Nordin, M. Jonas. Materiella möten och globala nätverk..  I Fråga föremålen: handbok till historiska 

studier av materiell kultur. Forssberg, Anna Maria & Sennefelt, Karin (red.), , 1. uppl., Studentlitteratur. 

Lund, 2014. S. 173. 
30 Hicks, Dan & Beaudry, Mary Carolyn (red.), The Oxford handbook of material culture studies, Oxford 

University Press, Oxford, 2010. S. 20.  
31 Hicks. 2010. S. 20.  
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För vidare analys, identifiering och diskussion om föremålen samt deras kulturella 

kontext behöver föremålen konstateras som ”Aktanter”. Aktanter, i studiens kontext, är 

materiella ting som inte är passiva utan snarare i en aktivt påverkande roll gentemot 

aktörer i sin omgivning. Föremålen är aktivt medverkande i aktörers liv, den materiella 

kulturen bidrar till förändring och inte enbart passiva föremål, och kan kallas aktanter.32 

Jonas Nordin menar även att materiell kultur kan undersökas som livshistoria och som 

del i olika nätverk, att föremålen är representerande för både kulturens 

sammanhängande mönster och möten samt individens förhållande till nätverken. Delvis 

skapas nyckeln till utvecklad historisk förståelse genom att använda ”tingen” som 

historiska källor.33 Latour menar även att aktanterna delas upp i två olika kategorier, 

intermediaries och mediators, vilket är begrepp som konstateras ha låg bifurkation för 

samlingsaktanter men har en betydande rollgivning om sociala samhörigheten.34  

 

En ”Intermediary”, enligt Latour, är föremål, eller aktanten i studiens mening, som 

förespråkar mening och syfte utan att ändras. Aktantens roll kan definieras som självt 

stående även om den är monterbar, likställande en maskin som definieras i helhet 

snarare än en kombination av delar.35 Latour menar att motparten ”Mediators” inte kan 

räknas som enbart en. Latour utvecklar att ”they might count for one, for nothing, for 

several, or for infinity.”.36 Deras specifikation måste tolkas eftersom användningen och 

bakgrunden inte nödvändigtvis förklaras av visuell tolkning. Oavsett hur komplicerad 

en intermediator är, kan den enbart räknas som ett föremål, en motor bestående av flera 

mekaniska delar resulterar fortfarande i en motor och därav en intermediator som agerar 

mellan aktör och handlingen. Oavsett hur simpel en mediator kan fortsatt analyseras och 

övergå till en komplexhet, den kan leda, motsäga och framförallt förändra komplexiteten 

av ämnet.37 Motorn kan följas som en komplicerad uppbyggnad av mediatorer eller som 

en enskild intermediator, och om motorn går sönder tolkas det mer en röra av olika 

mediatorer utan samverkan som kan åter repareras till en intermediator. Samlingar 

bestående av mediatorer kan tillhöra föremål som förlorats i tiden och ger andra 

ledtrådar av intermediatorernas helhet som beskådare enbart kan föreställa sig om.38 

                                                 
32 Nordin. 2014. S. 171-186.  
33 Ibid. S. 173. 
34 Latour, Bruno, Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory, University Press, 

Oxford, 2005. Ss. 37-42.  
35 Latour. 2005. S. 39. 
36 Ibid. S. 39. 
37 Ibid. S. 39. 
38 Ibid. Ss. 40f. 



  
 

10 

 

Kulturhistorikern som studerar föremålen tar oftast del av en samling som en fysiskt 

avgränsad enhet med des egen livshistoria och ideologi, ett samlingssystem, som 

berättar om samlaren och tillhörande kulturer. Beroende på vilka frågor som ställs till 

aktanterna kan tillika nätverk och kulturmöten analyseras.39 Baudrillard utvecklar 

begreppet aktanter och menar att objektet blir utöver dess funktion, en förlängning av 

subjektiviteten i materiell kropp.40 Objekten blir en pusselbit av personens, samt 

kulturens, plats i världen och grundas i syftet till människorna runt sig. Objektet blir 

istället en ”värdefull bit” av samlingen och byter syfte för ägaren. Det förblir en 

extension av samlingen och samlaren istället för användning och värde för användaren, 

dess ursprungliga funktion avslutas och bestäms istället subjektivt av samlaren.41  

 

Forskaren som analyserar föremålet bör se objektet som en aktant, en aktiv del av 

ursprungliga brukare, samt som objekt sett till samlarnätverk och kulturella nätverk. 

Law utvecklar att nätverken, som fokuseras av ANT, definieras av de effekter som de 

skapar och vilka aktörer som utgör nätverket. Den enskilda aktanten är därför inte källan 

till handlingen utan det kan snarare konstateras att kooperativet mellan flertalet entiteter 

är det som skapar den resulterande effekten.42 Det förs även ett resonemang om att en 

plats inte kan vara ”non-local”, så om föremål är ”delocalized” så har dem förts till 

”some other place” och inte ”no place”. För aktörerna i ”new place” blir objektet den 

nya lokala arenan för aktören att finna sin omgivning och plats medan ”old place”, i 

nätverkets mening, avsaknar en aktant i sin sociala närhet. Nätverken blir därav 

skapande för dess logiska hantering av aktanternas sociala rum ur ett makroperspektiv 

medan aktanterna framförs som mediator eller intermediator i rummets 

mikroperspektiv.43  

 

Arjun Appadurai menar att politik är det som förankrar värde med utbyte i det sociala 

livet och förlängningen av individen till cirkulerande sociala närheten.44 Det grundas i 

den sociala acceptansen om vad som anses vara eftersträvansvärt. Eliten i relation till 

                                                 
39 Nordin. 2014. S. 174.  
40 Baudrillard, Jean. The system och collecting. Elsner, John & Cardinal, Roger (red.), The cultures of 

collecting, Reaktion, London, 1994. Ss. 6-25.  
41 Baudrillard. 1994. S. 7. 
42 Law, John. After ANT: Complexity, naming and topology. Blackwell publishing Ltd. 1999. Ss. 1-3.  
43 Latour. 2005. S. 179.  
44 Appadurai, Arjun (red.), The social life of things: commodities in cultural perspective, Cambridge 

Univ. Press, Cambridge, 1986. Ss. 56-59.  
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”commoners” har vad Appadurai kallar för ”[…] politicts of fashion, of sumptuary law, 

and of taboo, all of which regulate demand.”.45 Liknande modetrender förhöll sig 

historiens människor efter social acceptans. Individens nätverk sociala kretsar hade 

oundvikligt en mening vid köp av föremålen. Uppvisande av värdefulla föremål kan 

beskådas som ett betydande fenomen för samlaren, som beskådas i den politiska 

assumptionen som rik och makt i åskådarens perspektiv.46  

 

4 Metod och Material 
 

Arbetets metod kommer att präglas av en kvalitativ inriktning på ett begränsat utbud av 

forskningsmaterial i Huseby bruk och material i Husebyarkiven. Eftersom jag utgår 

ifrån ett otryckt material och primärkällor kring materialet grundläggande för att skapa 

tydlig kontext och besvara frågeställningen. 

 

Som ett första steg i forskningen tar jag del av Karin Tetteris bok Fråga föremålen – 

handbok till historiska studier av materiell kultur som presenterar en metod för 

materialistiska studier.47 Tetteris beskriver hur man som forskare bör bemöta föremålet 

vid första kontakt och vad för utrustning som behövs för att upprätthålla en standard för 

god forskning. För att förhålla mig till en Tetteris metod bör jag förhålla mig till 6 

standardiserade steg för materiell forskning.48 För första steget fotograferas föremålet i 

system för att senare kunna identifiera bilderna. Självklart med arkivariernas 

godkännande. En viktig del av första steget är att inkludera skala för att skapa en 

informativ bild av föremålet, linjalen fungerar som skalmätare. Till steg två tillkommer 

en beskrivning av föremålets fysiska egenskaper med en djupare analys av föremålet 

som inte alltid är möjligt med enbart bevittnande på plats och Tetteris menar att det 

ibland krävs externa undersökningar, en mer allmän beskrivning av materialet i form av 

mått, vikt och material vara tillräckligt för att tillgodose forskningen. Liknande steg två, 

är steg tre att beskriva föremålets taktila egenskaper. Ytan av föremålet eller andra 

sinnesintryck från beskådaren.49  

 

                                                 
45 Appadurai. 1986. S. 57.  
46 Ibid. S.57. 
47 Tetteris, Karin. Att forska på föremål – en kort handledning.  I Fråga föremålen: handbok till 

historiska studier av materiell kultur. Forssberg, Anna Maria & Sennefelt, Karin (red.), , 1. uppl., 

Studentlitteratur. Lund, 2014. Ss. 219-226.  
48 Forssberg. 2014. Ss. 220-223.   
49 Ibid. S. 221f.  
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Steg fyra är att beskriva föremålets visuella egenskaper, ett liknande steg sett till 

föregående del av metoden. Vissa föremål kan däremot beskrivas med stilhistoriska 

begrepp och kan inkludera beskrivningar av innehåll och stil enligt tidshistoriska 

aspekter. Det kan vara delvis förrädiskt eftersom föremålen har en osäkerhet kring 

datering och härkomst, det är en del av efterforskningen som kräver efterforskning 

alternativt experthjälp. Steg fem är att beskriva eventuella inskrifter och stämplar. 

Tetteris skriver att ”Det kan handla om tillverkarstämplar, serienummer, ägarmärken 

med mera.”50, vilket kan ge tydliga ledtrådar om tidshistoriska aspekter och härkomst. 

Det slutliga steget är att beskriva föremålets skick, föremålets slitage skapar andra 

beskrivningar om föremålet. Det är en viktig aspekt sett till materialets tidsbedömning.51  

 

För att utveckla studien bör forskaren utföra merläsning kring materialet för att förstå 

dess kulturella och historiska sammanhang.52 Inventarieanteckningarna och eventuella 

skriftliga efterlämningar om samlingen kan fungera som ledtrådar för att förstå syftet till 

insamlingsvärdet. Det är önskvärt att utveckla kontakt med experter inom samisk 

materiell kultur och historia. Naturligtvis påverkas mängden information som kan tolkas 

av objektet efter observatören bakgrundskunskaper. Susan Pearce, som är professor vid 

University of Leicester, menar att ”Specialists from other disciplines may be able to 

anwser questions concerning the artifact´s structure or composition that few historians 

could answer”53, vilket är applicerbart för dess kulturella kontext likaså.54 För att förse 

mig med rätt information inom området kommer experterna Birger Nordin, Sunna 

Kuoljok och Eeva-Kristiina Harlin att rådfrågas om föremålen.  

 

George Stephens samlande följer självklart en logik som inte är unik till enbart honom 

som samlare. Dan Hicks förklarar termen ”material culture” som någonting attraktivt för 

museum och antropologer som önskade understryka samlingarna som mer än 

hopsamlande av föremål, att förankra dessa om civilisationer och kulturer.55 Termen 

kan förse mig med information om allmänna samlares arkiveringslogik och 

kompletteras av expertkommentarer kring samisk kultur.  

                                                 
50 Forssberg. 2014. 222.   
51 Ibid. S. 222.  
52 Ibid. S. 222f.  
53 Pearce, Susan M. (red.), Interpreting objects and collections [Elektronisk resurs], Routledge, London, 

1994. S. 119.  
54 Pearce. 1994. Ss. 119-122.  
55 Hicks, Dan & Beaudry, Mary Carolyn (red.), The Oxford handbook of material culture studies, Oxford 

University Press, Oxford, 2010. S. 37.  
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4.1 Expertkommentarer 

 

Birger Nordin är en svensk antikhandlare, utställare och värderare. Han har tidigare 

arbetet som expert i SVTs program ”Antikrundan” och var tidigare ägare av Sveriges 

största samling med samiska föremål. Han arbetar ofta och noggrant med samiskt 

föremål och samiskt kulturarv. Nordin godkände i en intervju 2019-01-28 medverkan 

och referenser till honom.56 Nordin menade att: ”Av bilderna bedömer jag preliminärt 

att 3 föremål kan rubriceras som samiska. Skedarna nr 15 och 16 samt bältet nr 17.”, 

vilket gör att majoriteten av samlingen inte är av samiskt ursprung.57  

 

I en mailkontakt med Etnologen Sunna Kuoljok som är verksam i Ájtte Svenskt Fjäll- 

och Samemuseum i Jokkmokk utfördes en bedömning av föremålen utifrån samisk 

kontext. 

När jag nu lite snabbt tittat igenom så är det som jag kan koppla till bruk i samisk 

kontext: silverföremålen, nr 13, 14, 15, 16, 17.  Nummer 18 är mer ovanligt för 

mig. Övriga föremål känns inte som tillhöriga samisk kontext, utifrån (av mig) 

känd samisk föremålskultur i bruk eller tillverkning. Om det är samiskt är det 

något som jag inte sett tidigare.58 

 

Brudbältet med nummer 18 i ses av henne som unikt, om det konstaterats som ett 

samiskt objekt, eller som ett arbete som inte alls är samiskt. Däremot kan det 

konstateras att båda experterna bedömer föremålen 1-12 och nummer 19 som ej av 

samisk kultur. De kan däremot ha tillhört, brukats eller sålts av en same men det är inget 

som kan bevisas genom enbart beskådning av föremålen.59  

 

Eeva-Kristiina Harlin är forskare på Oulu universitet i Finland och skriver i nuläget en 

avhandling med namnet ”The Sámi people and the repatriation politics of tangible 

cultural heritage in the Nordic countries”, med fokus på samiskt kulturav och arkeologi. 

Eeva-Kristiina fick tillgång till bilder via en mailkonversation och bidrog med 

intressanta kommentarer om föremålen.60 

                                                 
56 Samlare, antikhandlare, utställare och värderare. Tidigare expert i SVTs program ”Antikrundan” och 

innehavare av Sveriges största samling av samiska föremål. Intervju över telefon 2019-01-28. 
57 Nordin, Birger. Intervju 2019-01-28.  
58 Kuoljok, Sunna. Etnolog vid Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum. E-mail. 2019-01-29. 
59 Nordin, Birger. Intervju. 2019-01-28.  
60 Harlin, Eeva Kristiina. E-mail. 2019-02-04. 
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4.2 Etiska ställningstaganden  

 
4.2.1 Kulturmiljölagen 

 

Det finns flera lagar som skapats för att skydda historiskt material med en kulturell 

bakgrund för att skydda kulturarvet, däribland det samiska kulturarvet. Kulturmiljölagen 

(tidigare kallat kulturminneslagen) 1988:950 (tillägg 2000:265 och 2013:548) 

upprätthålls av kulturdepartementet. Enligt 1.kap 1 § i kulturmiljölagen (2013:548) har 

vi ett gemensamt ansvar att ta hand om våra kulturminnen, så att de bevaras för 

kommande generationer och att den som planerar eller utför ett arbete ska se till att 

skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Lagen skyddar även äldre 

kulturmaterial som har funnits i Sverige i minst 75 år och som anses ha stort kulturellt 

värde från att föras ur Sveriges gränser. Detta enligt 5.kap. 1 § Lag (2017:562). Det är 

av stor vikt att materialet hanteras professionellt enligt följande praxis.  

 

4.2.2 Forskarens etiska regler och riktlinjer 

 

Grunden för forskningsetiken ligger på forskarens egna etiska ansvar. Forskaren bör 

vara införstådd i dem olika lagar och regler som finns inom området, samt undvika 

förfalskning, fabricering och kopiering av vetenskapligt resultat. ICOM, förkortning för 

International Council of Museum, tog fram en guidline för etisk professionalism om 

forskning kring kulturellt material 1986, vilket uppdaterades 2001.61 Listorna inriktas 

framförallt till museipersonal och arkiverare men även forskare som hanterar material 

ifrån museum eller samlingar enligt kap. 3.62 Grunden för forskningen blir att syftet och 

utförandet står i linje med etablerad juridik, etisk och akademisk praxis även att Huseby 

bruk tillåter min vistelse på plats.   

 

5 Bakgrund  
 

5.1 Joseph Stephens, Indien och Huseby 

 

Bakgrunden till familjen Stephens möjlighet till köpet finns i kontakten mellan George 

Stephens och svärsonen John Abbott. Abbott hade nämligen etablerat sig inom 

järnvägsindustrin inom både brittiska imperiet och den internationella banan, något som 

                                                 
61 ICOMs etiska regler, 2. uppl., ICOM, Stockholm, 2011. 
62 ICOMs etiska regler, 2. uppl., ICOM, Stockholm, 2011. Ss. 16-17.  
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resulterade i byggandet av järnvägen i Roskilde.63 Abbot flyttade till högpotentiella 

Indien, tillhörande den brittiska kronan, och tog anställning vid Great Indian Peninsula 

Railway (GIPR) som chefsingenjör. Joseph Stephens anslöt sig med sin svågers affärer 

och hoppades på stora rikedomar i Bombay och beskrivs som en tidsenlig entreprenör.64 

Joseph blev framgångsrik i Indien och stannade mellan 1860-69. Det beskrivs att Joseph 

anto rollen som lärling med minimal utbildning men med seriositet och stor 

anpassningsförmåga. Ytterligare faktor till framgången var tidsaspekten, 1857 skedde 

ett uppror vilket lämnade utrymme för projekt inom utbyggnad av kolonialnätet.65  

 

Huseby Bruk har under historien haft många ägare som levt på gården och styrt 

verksamheten. Det äldsta bevarade dokumentet som berör Huseby Bruk dateras från 

1419 om riddaren Magnus Sture och ”arrendegården i Hosaby” sm även agerat 

biskopshemnet.66 1792 övertogs ägandet i förmån av familjen Hamilton. Det var under 

deras era biblioteket samlades ihop. Arvtagarna Malcolm och Hugo Hamilton utökade 

bruket från 1811 och byggde herrgårsslottet som stod klart 1844. Bröderna Hamilton 

skuldsattes och en administration utsågs år 1864 för försäljningen av Huseby. Joseph 

Stephens erhöll stor rikedom under sin tid i Indien, exakta inkomsten är däremot okänd. 

Köpet av Huseby bruk gjordes år 1867 till en kostnad av 600 000 riksdaler.67  

 
5.1.1 Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 

 

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius (1818-1889) var ursprungligen en prästson från Vislanda 

förening som utbildade sig i Växjö under sina tidiga år ses av eftervärlden som 

folkvisoinsamlare och språkforskare. 1839 åtog han sig en tjänst på Kungliga 

Biblioteket i Stockholm och skapade även vänskap med Oscar I. Han beskrevs som en 

trogen anhängare till Skandinavismen samt betecknar sig själv 1848 som ”en allt mera 

utpräglad konservativ rojalist"68. Hyltén-Cavallius, som återkommit från sin tjänst som 

chargé d`affaires i Brasilien, utvecklade intresse att bli godsägare och köpte Stora 

Målen i Moheda socken samt Sunnanvik i Skatelöv 1864.69  

                                                 
63 Petersson, Margareta (red.), Från Brittiska Indien till Huseby bruk: järnvägen som arena för 

modernitet och kolonialism under lycksökaren och järnvägsentreprenören Joseph Stephens tid i Indien 

1860–69, Arkiv förlag, Lund, 2018. Ss. 11-14.  
64 Petersson. 2018. S. 12.  
65 Ibid. S. 82.  
66 Selling, Eva. Huseby bruk & bruksherrgård, Domänverket, Växjö. 1984. S. 47. 
67 Selling 1984. S. 13.  
68 Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=13941. Svenskt 

biografiskt lexikon. [2019-01-16]. 
69 Larsson, Lars-Olof, Hur Stephens kom till Huseby, Grimslöv, 1986. Ss. 1-6. 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=13941
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Hyltén-Cavallius hade goda kontakter med familjen Stephens och Gunnar Olof var 

gudfar till George Stephens son Joseph som föddes år 1841. Hyltén-Cavallius 

rekommenderade ivrigt i brevväxlingar till Stephnsfamiljen att köpa herrgård i närheten 

av honom och lovade att förmedla ett passande pris i klassen 50 000-100 000 riksdaler 

som var stor nog för verksamhet och Georges samling. Hyltén- Cavallius uppmanade 

även förmögna sonen Joseph att köpa Huseby. Den 9 augusti 1867 sätter Joseph 

Stephens pennan på köpekontraktet som gjorde honom till Husebys nya ägare. Det 

beskrivs att Anna Hyltén-Cavallus var en lockelse till köpet av Huseby, eftersom Joseph 

var kär i den 19-åriga dottern till Gunnar Olof. Anna och Joseph förlovade sig under 

kort tid efter köpet av bruket men bröts snabbt av Anna eftersom hon inte känt någon 

kärlek till Joseph.70  

 

5.2 Samlandet och förstörelsen av samiska föremål. 

 

Det kan konstateras utifrån kapitlet om tidigare forskning att det funnits stort intresse 

kring den samiska befolkningen och deras materiella kultur. Det kan även konstateras 

att intresset utvecklats i olika inriktningar beroende på institutioners, personers och 

nationers övertro och syfte. Liknelser går att identifiera globalt kring andra 

ursprungsbefolkningar och kolonialområden. Sverige koloniala expansion under 1700-

talet (och tidigare) kan ses som en lokal version av samtida koloniala expansioner, med 

likheter och olikheter efter villkoren. De kulturhierarkiska föreställningar som 

utvecklades under 1700-talet lade en grund till den rasbiologiska läran där Sverige stod i 

framkant. Gunilla Edbom beskriver den logik som dåtidens forskare argumenterade för, 

alltså om polygamister som olika människoraser med olika ursprung samt idén om 

människans degradering från Adam och Eva. Huvudsyftet för dessa forskare var enligt 

Edbom att: 

Det fanns flera teorier om vilka olika mänskliga raser som existerade. Men gemensamt 

var att även raserna delades in i lägre och högre stående och de europeiska raserna 

värderades högst. Människor i de ”lägre” kulturerna tillhörde automatiskt även ”lågt” 

stående raser med sämre egenskaper. Dessa kulturhierarkiska idéer var väl etablerade i 

Sverige på 1820-talet och möjligen ännu tidigare, dvs. långt innan Darwin publicerade 

sina teorier om utvecklingsläran. Föreställningen om de mänskliga raserna kom att bli ett 

vanligt begrepp i den vetenskapliga och politiska diskursen i Sverige under 1870-talet.
71 

 

                                                 
70 Larsson. 1986. S. 17.  
71 Edbom. 2005. S.7.   
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Dessa ”lägre stående kulturer” skulle följa utvecklingen eller slutligen gå under som 

folk. Dessa ”lägre” kulturer nedvärderades och följderna på diskrimineringen följde 

riktningen även mot modern tid. Den kulturhierarkiska synen på samer har påverkat 

beslut som inte enbart handlat om föremål och religiösa lämningar, utan även rätten till 

renbetesmark och systematisk diskriminering i politiska system.72 Ideologin om de olika 

människoraserna skapade förutsättningar för bland annat Sven Nilssons 1830-talet samt 

insamlingen av osteologiska föremål.73  

 

Samlandet och förstörandet kan tolkas till många olika inriktningar. Vid fyndet av en 

trumhammare och ett hänge av koppar föreställande Ave-Maria i en gödselstack nära 

Silbojokks bruk skrevs en teori om att ”någon nitisk lutheran” hade dumpat dessa 

föremål eftersom de symboliserade samisk och katolsk tro.74 Det har konstaterats att de 

som utförde tvångskristnande i lappmarkerna inte var obekväma att förstöra samiska 

religiösa symboler. Lindmark menar att användandet av framförallt trummor och 

religiösa symboler sågs som trolldom av kyrkan, något som den svenska staten tog på 

stort allvar. Anammandet av den egna kulturen hos samiska befolkningen kan 

konstateras som tillräcklig grund för social utkastning och bestraffades av den svenska 

kyrkan och staten på regelbunden basis.75  

 

Från 1600-talet och framåt hade olika kulturer i Sápmi kategoriserats och förföljts 

religiöst. De hade inte beskådats som medborgare, mer vilde än människa. Den svenska 

armén hade fått ett rykta av att bestå av både livländska köpmän, barbarer och samiska 

trolldomsmästare. Propagandan visade sig slå hårt på den svenska statens anseende 

eftersom projektet om kristnandet i lappmarkerna intensifierats efter 1648.76 Många 

föremål förstördes, men det samlades och sattes på display likaså. De föremål som 

relaterades till andligheten såsom trummorna, offerstenarna seitte, föremål förknippade 

                                                 
72 Össbo, Åsa, Nya vatten, dunkla speglingar [Elektronisk resurs] industriell kolonialism genom svensk 

vattenkraftutbyggnad i renskötselområdet 1910-1968, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå 

universitet, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2014,Umeå, 2014. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-86040. S.171.  
73 Edbom. 2005. S. 45.  
74 Nordin. 2014. S. 178.  
75 Lindmark 2013. Ss. 138-143.  
76 Nordin. 2015. S.117.  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-86040
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till ritualer och heliga platser vars byggnader förstördes. Metropolerna i hela Europa 

fyllde på sina museer med ”exotiska” föremål för allmänheten att beskåda och studera.77  

 

5.3 Samiskt silver 

 

I relation till bakgrunden om själva samlandet av de samiska föremålen, så måste även 

en bakgrund tillkomma om samisk värdetillverkning. Samiskt silver har tidigare 

diskuterats som en pull-faktor för gruvindustrier i delar av Norrland. Stora gruvor 

etablerades och lockade både nationella och internationella investerare som hade 

kontakt med samiska befolkningar i området. Dessa gruvor har beskrivits som ”den 

enda intressanta med Norrland” av brittiska resenärer, som säkerligen talat ur ett 

investeringsperspektiv eftersom andra, mer äventyrliga, faktorer i områden beskrivits 

energiskt.78 Silver hade påträffats i Nasafjäll innan 1638, enligt Nordin, delegationer 

skickades som representerade den svenska staten. Dessa skickades för att försäkra att 

området, och silvret, skulle räkas till Sverige. Det var inte enbart den danska 

representationen som skulle övertalas att överlåta området utan även den samiska 

befolkningen, Nordin menar att den samiska befolkningen skulle genom hot eller 

övertalning drivas till att bli svenska undersåtar.79  

 

Den svenska delegationen kunde däremot inte bara gå dit utan bytesvaror, proviant eller 

(med stor säkerhet) mutor till danskarna och samerna. Hela 43 flaskor spanskt vin, 225 

krus brännvin, 20 kilo tobak och 600 tobakspipor togs med till mötet för att övertala 

båda parterna.80 Dessa gruvor skapade onekligen intresse, även för samerna själva som 

kunde utveckla sin materiella kultur efter influenser ifrån en globaliserad 

värderingsinput, silver var en eftertraktad ädelmetall som samerna förstås ville ta del av. 

Nordin menar att bruken och gruvornas drift var beroende av den samiska befolkningen 

redan före 1638 eftersom de arbetade runt verksamheten.81  

 

                                                 
77 Nordin, Jonas M. & Ojala, Carl-Gösta, 'Collecting, Connecting, Constructing [Elektronisk resurs] Early 

modern commodification and globalization of Sámi material culture', Journal of material culture., 1-25, 

2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-334916. S.3.  
78 Davies. 2000. Ss. 103-109.  
79 Nordin. 2014. Ss. 171-176 
80 Kapitlet undersöker dessa piporna som ursprungligen skapats i Nederländerna. Tobaken kom ifrån 

Virginia, plockades av slavar, var en del av transatlantiska handelskompaniers nätverk och mottogs av 

svenska delegationer för att övertala danskar och samer, det tyder på globaliserad handel med Norrland 

inkluderat. Nordin 2014. Ss. 171-186.  
81 Ibid. S.173.  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-334916
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Materiell kultur tar influenser ifrån flera håll, framförallt av social och ekonomisk 

karaktär. Silver och gruvorna i lappmarkerna skapade därav en tidigmodern kontakt 

mellan svenskar och samer, vilket skapade en hybridiserad materiell identitet, något 

som teoretiserats vara en lokal anpassning på en global konformism.82 Den samiska 

kulturkretsen menas ha upplevt ett stilintryck som blommade upp under 

högkonjunkturer under 1600-talet, möjligen även tidigare, med följande ekonomiska 

uppsving till grund för det silverbestånd som existerar än idag. Phebe Fjellström 

påtrycker att dessa kulturelement har spritts medvetet från centrala myndigheter till 

”lapparnas område” med viljan att utnyttja skinnvarorna. Vikten i sammanhanget blir ett 

accepterat silverflöde som integrerats i samisk materiell kultur. Begreppet ”Lapskt 

silver” som kulturfenomen efter en hybridiserad materiell anpassning av social och 

ekonomisk värdering skapades.83  

 

Fjellström definierar själva begreppet ”Lapskt silver” i sina studier om föremålsgrupper 

och dess ställning inom lapskt kulturliv.84 Definitionen lyder att: 

 

Med detta avses ett föremålsbestånd som i samtliga fall tillverkats av städernas 

guldsmeder för lappars räkning och på deras beställning. Den samiska 

kundkretsen har ej inköpt ett föremål, vilket som helst, utan alltid krävt att 

föremålen tillverkades enligt ålderdomliga guldsmidestekniska principer. Detta 

kommer särskilt till synes inom smyckesmaterialet. Sålunda är det möjligt att på 

rent tekniska grunder kunna särskilja samernas föremålsbestånd från ett likartat 

nordiskt.85 
 

Definitionen av samiskt silver blir tydligt i särdragen om hur det framställdes, var det 

framställdes och vilka som beställde varorna. Differentierande faktorer uppmärksammas 

även från, dem ändå likartade, nordiska silvervarorna. Genom sin redovisning av två 

samlingar, Einar Wallquists lappsilversamling i Arjeplog och f.d. landsfiskal Erland 

Ströms samling i Jokkmokk, kunde grupperingar skapas efter beståndet av smycken, 

dryckeskärl och skedar.86 Birger Nordin menar att begreppet samiskt silver är vida känt 

och accepterat hos allmännheten. Silvret hade betydelse i form av sparkapital för samer 

medan mässing skiljer sig och användes till tillverkning.87 Silverföremålen har även 

                                                 
82 Nordin 2014. S.180.  
83 Fjellström, Phebe, Lapskt silver: studier över en föremålsgrupp och dess ställning inom lapskt 

kulturliv. 1 Textdel, Almqvist & Wiksell, Diss. Uppsala : Univ.,Stockholm, 1962a.  
84 Fjellström. 1962a. Ss. 13-15.  
85 Ibid.. S.13.  
86 Ibid. S. 13f. 
87 Nordin, Birger. Intervju över telefon 2019-01-28.  
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konstaterats vanligen vara stämplade av guldsmeden som utfört arbetet, med undantag 

av äldre smycken som ofta konstateras ostämplade. Med en tydlig definition av vad 

begreppet ”Lapskt silver” innebär kan skildringar föras på föremålens lapska- eller 

nordiska ursprung. Expertkommentarerna från Fjellström kan dessutom fungera som 

möjligt uppslagsverk för guldmeder i norrländska städer, och Stockholm, som tog 

beställningar av samiskt silver.88  

 

6 Empirisk Huvudstudie  
 

6.1 Samlingen av samiska föremål i Huseby Bruk 

 

Den samiska samlingen kan inte konstateras som gigantisk, den har sin platts inne på 

Huseby Slotts andra våning på en mindre display. Föremålen finns på en display som är 

menad för uppvisning, besökaren ska få en uppfattning om samlingens inriktning och 

bredd. Kombinationen av föremål beskådas i helhet av besökaren, föremålen är därav 

mediatorer som tillsammans kan räknas som något större än enbart föremål. Samling 

blir utgångspunkten, där värdet av föremålen förblir i relation till övriga föremål. 

 

 

Föremålen kommer att presenteras i nummerordning där numreringen följer efter den 

tid de fotograferats. Fotografierna har en linjal som skala och en nummerlapp vid sidan. 

Föremålen hanterades med största försiktighet med hjälp av medarbetare på Huseby 

                                                 
88 Fjellström, Phebe, Lapskt silver: studier över en föremålsgrupp och dess ställning inom lapskt kulturliv. 

2 Föremålskatalog, Almqvist & Wiksell, Diss. Uppsala : Univ.,Stockholm, 1962b. 
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Bruk. Under varje föremål finns skalenliga bilder på just det föremålet och en kortare 

beskrivning. Samlingens katalog är begränsad till Huseby Slott och inte tillgänglig 

online, det krävs ett besök och tillstånd för att få tillgång till katalogen. För att följa min 

avgränsning om att förhålla mig enbart till samiska föremål i samlingen så presenteras 

enbart de samiska föremålen. Denna avgränsning från föremål till föremål grundas av 

experters bedömning och är nödvändigt till studiens frågeställning och avgränsningar. 

 

Nummer 13 

Kåsa gjord av silver, små guldförgyllningar. Stämpeln säger LS med tre kronor samt en 

otolkbar (liknar i sina grova drag en lång hundtass). Mynningen är 9 x 8 cm, basen är 

4cm diameter. Kåsan har ett mindre, men dekorerat med naturalistiska blommor, 

handtag med en kula å motsidan med tre hängande ringar. Runt kåsan hänger fyra fästen 

för ringar varav tre är kvar. Kanterna är lätt bucklade och skadade, insidan lätt 

slitskadad.  

 

Stämpeln möjligtvis tillhörande Lars Svanberg i Torneå, verksam i Torneå 1774-88 då 

Finland var svenskt. Magnus Hedberg har tidigare granskat föremål med silver ifrån 

Nasafjäll, och menar att någon silversmed med LS som mästarstämpel inte funnits 

under 1700-talets Sverige. Studien blickade istället blickarna österut och fick blickarna 

på Lars Svanberg som den enda möjliga silversmeden som kunnat ha stämpeln LS.89 

Ytterligare alternativ för smeder med LS hade varit Lars Eriksson Stabaeus men han 

hade ofta hade Stockholms stämpel och en åldersranka i sina verk, det är istället mer 

sannolikt att Lars Svanberg är skaparen av kåsan då tidigare skapat kåsor med följande 

stämplar: 3 kronor, L:S och Torneå stadsstämpel.90 Fjellström har tidigare analyserat ett 

föremål numrerat 13:7 i registret.91 Föremålet kan konstateras ha skapats Lars Svanberg 

efter likelserna med 13:7 och Stephens kåsa med en kula tillhörande tre mindre ringar 

och blommigt handtag. Kanterna har en ring runtom med fyra fästen. Utifrån 

beskrivningarna och jämförelser av bilderna kan de konstateras som likadana med 

samma stämplar.92 

Numrerad H1535.  

                                                 
89 Hedberg, Magnus, Föremål av silver från Nasafjäll, Rig., 1989(72): nr 3, s. 69-78, 1989. 
90 Fjellström. 1962b. S.45.  
91 Ibid. P1. 13:7.  
92 Ibid. P1. 13:7.  
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Nummer 14 

Delvis förgylld kåsa i silver. Tydlig två tydliga stämplar med ”FS” som kan uttolkas till 

Ferdinand Sehl, både den yngre och den äldre hade samma märkering. Det finns även en 

inristning med ”AN” som kan ha tillhört en tidigare ägare. Kåsan är 10 x 11 cm vid 

mynning och bas på 6 x 6,5 cm. Kåsan har bucklor runt corpus som fingeravtryck, en 

lång fot samt ett avlångt handtag med en dam som bär en huvudbonad. Det finns en 

knopp på andra sidan kåsan med en slitskada. Även dekorerad på utsidan med linjer 

över bucklorna. Ferdinand Sehl d.ä. och sonen Ferdinand Sehl var båda kända smeder i 

Stockholm och deras aktiva tidsspann var mellan 1688-1780, Nordin yrkar att båda 

utförde arbeten med samiskt silver men att kåsan mer anpassad för permanent 

bofästning, den har sannolikhet varit i samiskt ägo.93  

Numrerad H1534.  

                                                 
93 Nordin, Birger. Intervju 2019-01-28. 



  
 

25 



  
 

26 

 

 

Nummer 15 

Supsked. Skedbladet och handtaget har måtten 12 x 5 cm. Stämpel med ”tre kronor” 

bildligt. Inventariekatalogen menar att ”skeden har ett päronformat blad med ett 

yttäckande geometriskt mönster påminnande om ornamentiken på hornföremål alltså 

sydlapskt”.94 Ursprungsbedömningen stöds även av Harlin som menar att ornamentiken 

och armens form är tydligt sydsamiskt.95 Även baksidan har en ornamentik med sträck 

och geometriska former. Skaftet är flätat och avslutas med en delning till en fyrkant. 

Skeden är skadad högst upp med en avbruten längd. Nummer H1532. Nordin 

konstaterar att föremålet är samiskt och svensk eftersom stämpeln ”Tre kronor” finns 

med. Typen är av ”Luleå Lappmark” förmodas ha skapats av Johan Petter Forsberg 

(1823-1882) som stämplade i Luleå 1854-1874 och skapade samiska verk. En annan 

som gjorde liknande skedar enligt Nordin var Erik Johan Brandt som även han var 

verksam i Luleå och stämplade där 1841-1875. Det är en större sannolikhet att skeden är 

skapad av Forsberg.96  

 

                                                 
94 Huseby Slott Inventarieförteckning. 
95 Harlin, Eeva Kristiina. E-mail. 2019-02-04. 
96 Nordin, Birger. Intervju 2019-01-28. 
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Nummer 16 

Supsked i silver, delvis guldförgylld. Stämplad i två korsade nycklar, vilket är Luleå 

stads märke, en tass (kattfot) och JEM. Tros vara Jöns Eriksson Ekman (1734-1790). 13 

x 7 cm. Blad 7x6 cm, skaft 6 cm L. Skeden är ovalt formad med blommiga motiv. 

Skaftet är flätat i två halvor och avslutas i en delning som befästs i en trekant. Det finns 

åtta ringfästen i skaftet. Stämpeln finns på baksidan av skaftet. Det finns en silverknapp 

hängande i trekanten högst upp. Enligt inventariekatalogen ”Skeden har ett mönster som 

återfinnes i den nordligare delen av lappmarken.”.97 Harlin går emot inventariekatalogen 

                                                 
97 Huseby Slott Inventariekatalog.  
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och menar att båda skedarna är sydsamiska i grunden.98 Nordin kan konstatera att 

skeden med all säkerhet är ifrån Jöns Eriksson Ekman som stämplade i Luleå 1765-

1773.99 Vilket gör att båda skedarna tillverkats i samma ort men skiljer sig i stilen.  

Nummer H1531.  

 

 

 

 

 

                                                 
98 Harlin, Eeva Kristiina. E-mail. 2019-02-04. 
99 Nordin. Birger. Intervju 2019-01-28.  
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Nummer 17 

Brudbälte av textil, silver, mässing och läder. Bältet består av 23 plaketter samt 4 

polletter monterade på textilen. Varje plakett har samma mönster men skiljer sig 

storleksmässigt. Polletterna är runda varav tre är i samma storlek och en är mindre. 

Enligt inventariekatalogen ”Spännet är utfört i sen barock stil med rocallier.”100. Nordin 

menar dock att ”Bältet inte är barock och mycket troligt tillverkat under andra hälften av 

1700-talets Luleå. Troligt Olof Löfvander d.ä. (1723-1784) som stämplade 1752-

1784.”101, vilket motsäger inventariekatalogens beskrivning av spännets stil. Även 

Sunna Kuoljok menar att bältet är av lulesamisk stil.102 De platta parketterna har en 

ornamik som består av tre stiliserade torn med mönster runtom. Plattorna har tre ringar 

runtom tornet undertill och två övertill med en sfär ovanför. Baksidan har ett läderband 

som går igenom öglorna som tillhör plaketterna. Harlin menar att om läderbandet är av 

renskinn så kallas det en sisti vilket är många typer av föremål som tillverkats av garvat 

skinn från en ren och klassas som traditionellt samiskt.103 Textilen baktill är brun och 

röd av sidensatin. Etiketten säger ”Svensk lapmark brudbälte about 1670–1700.”. 

Stämpel PP. Numrerat H1542.  

                                                 
100 Huseby Slott Inventarieförteckning. 
101 Nordin, Birger. Intervju 2019-01-28. 
102 Kuoljok, Sunna. E-mail. 2019-01-29. 
103 Harlin, Eeva Kristiina. E-mail. 2019-02-04. 
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Nummer 18 

Brudbälte i tyg, mässing och läder. Tyget delas i två delar med en röd mittendel och 

gröna under/överdelar (framsida) med helgrön baksida. Paletterna liknar varandra men 

skiljer sig någorlunda storleksmässigt. Varje palett har två ringar fästa undertill, tre hål 

på vardera sida samt en ring i mitten. Centralt i paletten finner vi tre stämplingar och 

övertill ett hjärta med detaljer på sidorna. Spännet matchar paletterna och har tre ringar 

på sig, däremot är hjärtat undertill och spännandet har simpelt mönster. Norge 1700–

1800 tal enligt Huseby inventarielista.104  

 

Sunna Kuoljok gjorde bedömningen att om föremålet är samiskt kan det konstateras 

som unikt, svårt att se föremålet till exklusiv samisk kultur.105 Själva konceptet med 

paletter är inget ovanligt tillhörande samisk kultur, liknande som föregående bälte 

(Nummer 17) som hade paletter. Föremålet ger inga ledtrådar om dess ursprung då 

stämpelmärken helt saknas, så uppdraget att finna en skapare kan betraktas som 

omöjligt. Det kan däremot dras liknelser med andra bälten. Paletter, ringar, stämplingar 

och hålslagningar är ingen ovanlighet. Detaljerna ovanför med hjärtan ovanför är 

däremot ovanligare och finns inte med i Fjellströms analys av samiska föremål från två 

övriga samlingar. En sölja, ett spänneföremål som förknippas med samisk kultur, kan 

däremot vara hjärtformat. Det gör att hjärtformen inte kan exkluderas från samisk 

kontext.106 Harlin har tolkat dess ursprung som ”Lulesamisk bälte av duk. Ferrul är 

ovanliga och av brons/mässing?”, vilket överstämmer sett till material.107 Det är 

intressant att experter konstaterar föremålet som ovanligt/unikt. 

                                                 
104 Huseby Slott Inventarieförteckning. 
105 Kuoljok, Sunna. E-mail. 2019-01-29. 
106 Fjellström. 1962a. Ss. 90-128 
107 Harlin, Eeva Kristiina. E-mail. 2019-02-04. 
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6.2 George Stephens nätverk och kontakter 

 

Stephens var en forskare som var aktiv inom två universitetet i två olika länder, likaså 

inom olika forskarföreningar och societetens kretsar för flera fält. Nätverket var enormt 

med breda kontaktnät som sträckte sig över hela världen. Allt ifrån barndomskontakter i 

Liverpool, de småländska skogarna, från utbildningen i Uppsala och den aktiva tiden 

som professor i Köpenhamn. Möjligheten att täcka hela nätverket är en praktisk 

omöjlighet, däremot kan relevanta grenar av nätverken täckas med relevant material om 

samlingar, personer och det samiska.  

 
6.2.1 Melodierna  

 

Det finns material som bevarats om hur Stephens arbetade i sina arbeten om melodier 

och sagor. Arkivet ”George Stephens Arkiv” med Husebyarkiven som arkivbildare 

finns tillgängliga på universitetsbiblioteket på Linnéuniversitetet i Växjö. Delen F3 

tituleras musik och delas in efter olika länder och kulturer istället för år. F3-2 har delvis 

information om ”Lappiska melodier” eller ”Lappisch” som de beskrivs. Att se nätverket 

kring Stephens insamling av ”lappiska melodier” kan ge ledtrådar om vilka personer 

som bemött samisk sago-kultur, personerna kan ha överlämnat mer än enbart melodier 

även om det inte finns efterlämnade notiser om föremålen.108  

 

6.2.1.1 Berggren  

 

I anteckningarna för lappska melodier står texten ”Svea 1818. Berggren, III, 1845, 

Sv.V.16.” under nummer 1.109 Vi får ingen information om vem Berggren var, men det 

kan ske en avgränsning mellan de båda årtalen och Svea. En rimlig tolkning av texten är 

att melodin samlats in 1818 i Sverige av Berggren och försetts till Stephens 1845 när 

arbetet om historiska musik intensifierades med arbetet Sveriges historiska och politiska 

visor som gavs ut 1853 tillsammans med Hyltén-Cavallius. Jacob Berggren (1790-1868) 

var en forskare och präst som verkade i Uppsala som studerande och prästvigdes 1818. 

Han beskrivs som en vidrest person som forskat i främre orienten och flertalet 

europeiska länder i språkforskning framförallt om arabiska. Jacob Berggren är av största 

sannolikhet den Berggren som givit Stephens den ”lappiska melodin” eftersom båda var 

                                                 
108 Växjö. Universtetsbiblioteket. Husebyarkiven. F3:2. 
109 Växjö. Universtetsbiblioteket. Husebyarkiven. F3:2.  
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verksamma i Uppsala under tiden och hade kontakt via Hyltén-Cavallius, de båda har 

erhållit amanuens vid Kungliga Biblioteket vid olika tidpunkter.110  

 

6.2.1.2 Forssell  

 

Melodi nummer två har anteckningen ”FORSSELL, 5H år i Sverige, Stockholm, 1829, 

0:62”.111 Liknande föregående dikt får vi föga information om Forssell och kan enbart 

göra gissningar om vilken Forssell det hade kunnat vara eftersom flertalet var aktiva i 

Uppsala och Stockholm under tidsperioden. Bland annat Carl (af) Forsell (1783–1848), 

en militär, kartograf och statistiker som bland annat arbetade med att kartlägga 

Skandinavien. Han står som möjlig insamlare då han reste i hela Skandinavien, däremot 

säger hans forskningsinriktningar motsatsen och möjligheten att han skulle samlat in 

melodier är mindre. Jacob Henrik (af) Forsell (1785-1855) ses som en troligare kandidat 

då yrkesnätverkets sträckte sig till Sala, Falun, Stockholm och Uppsala där han studerat 

gruvdrift och geologi. Under det aktuella året 1829 arbetade han med en geognostisk 

kartläggning av Sverige och boende i Stockholm.112 Dessa två kandidater är de 

troligaste med efternamnet Fors(s)ell genom gemensamma nämnare mellan 

professionalitet och mötesplatser med Stephens och möjlig samiska individer.  

 

6.2.1.3 Mankell 

 

Melodi nummer 3 har anteckningen ”MANKELL, enkla, melodiösa sångstycken, H.I, 

Stockholm, 1835, 0:2.”.113 Personen är med största sannolikhet Carl Abraham Mankell 

som var verksam som lärare i Stockholm under 1830-talet i musik och tog intresse av 

äldre melodistycken.114 George Stephens var efter 1834 stationerad i Stockholm och 

arbetade som engelsklärare fram till början av 40-talet. Genom uteslutningsprincipen 

kan läraryrket ses som en naturlig mötesplats för dem båda entusiaster och Mankells 

intresse av äldre melodier skapar antagandet för hans överlämnande av melodin.  

 

 

                                                 
110 Jacob Berggren. https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18598. Svenskt biografiskt lexikon (art av K. V. 

Zetterstéen.). hämtad 2019-02-05. 
111 Växjö. Universtetsbiblioteket. Husebyarkiven. F3:2. 
112 Jacob Henrik Forselles, af. https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14354. Svenskt biografiskt lexikon (art 

av Bengt Hildebrand), hämtad 2019-02-05. 
113 Växjö. Universtetsbiblioteket. Husebyarkiven. F3:2. 
114 Carl Abraham Mankell, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9019, Svenskt biografiskt lexikon (art av 

Lennart Hedwall), hämtad 2019-02-06. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18598
https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14354
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6.2.2 Hyltén- Cavallius 

 

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius har konstaterats vara en mycket god vän till George 

Stephens och var länge medverkande i hans liv. De delade intresse om forskning om 

språk och visor som resulterade i skapelsen av gemensamme verk såsom ”Svenska 

sagor och sägner 1-4”. Samlingsverken utgick ifrån berättelser som berättats i hela 

Sverige, däribland samiska. Kværndrup och Gustafsson har granskat Hyltén-Cavallius 

arbete ”Wärend och wirdarne” som diskuterar olika naturmyter och kulturella 

uppkomster. Beskrivningen ”Jætter og troll er omtolkninger af etniske kategorier, 

urgoter og -samer” handlar om uppkomsten av jättar och troll, dessa ”naturvarelser” 

skulle vara en skrivande omtolkning i berättelser om just samer och urgoter, likaså 

andra såkallade ”etniska kategorier”.115  

I denne ballades skildring af troll kan man måske se den femte type, dvs. en 

skildring af en etnisk særgruppe som savner social status, må røve deres koner og 

kender til trolddom. Om troll så ligefrem er samernes forfædre, som Hyltén-

Cavallius antog, er jo et andet spørgsmål.116 

 

Balladen som Kværndrup talar om är ”Lappkvinnan som bytte barn med trollet” som 

handlar om en fattig ”lapphustru” och en ”trollqvinna” som handlar om känslan för 

kärlek till sin moder.117 Det som förvånar är sista delen av meningen som tar upp 

Hyltén-Cavallius antaganden om att troll är samernas förfäder, en etnologisk 

uppkomstteori som grundas i raskoncepten. Edbom menar att ursprungsidéer och 

kulturhierarkiska tankar utvecklas till rasbegreppet, det ska finnas två argument för att 

dela in människor i raskategorier. En av dem utgår ifrån Adam och Eva som perfekta i 

biblisk skildring, alla människor härstammar ifrån deras ideal men degraderats med tid. 

Vita människor minst, svarta mest.118 Det andra argumentet var att olika människoraser 

uppkommit från olika ursprung, dessa förespråkare kallades polygenister och via 

Kværndrups tolkning av Hyltén-Cavallius texter kan polygenistiska tankeställningar 

konstateras till personen. Hyltén-Cavallius var ingen rasbiologisk anhängare men kan 

inte omöjligen influerats av tidsinstitutionella teorier om uppkomstidéer.119 

  

                                                 
115 Kværndrup, Sigurd & Gustafsson, Magnus, 'Trolldom: studier i Hyltén-Cavallius naturmytiska 

universum', En värld för sig själv : nya studier i medeltida ballader. 2008. S. 356.  
116 Kværndrup. S.356.  
117 Liljeblad, Sven, Sahlgren, Jöran, Stephens, George & Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof (red.), Svenska 

sagor och sägner. 4, Sagor ur G.O. Hyltén-Cavallius' och George Stephens samlingar, Thule, Stockholm, 

1942. S. 80.  
118 Edbom. S. 7.  
119 Kværndrup. S.356. 
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6.2.3 Bror Emil Hildebrand  

 

Bror Emil Hildebrand hade betraktats som en god vän till George sedan studiedagarna i 

Uppsala. Hildebrand delade Stephens intressen för samlingar och historiska föremål. 

För eftervärlden är Hildebrand känd för grundandet av Statens historiska museum som 

vetenskaplig institution, även om han själv inte grundade Statens historiska museum. 

Institutionen utvecklades under hans tid som riksantikvarie 1837-1879 till en 

dominerande gestalt bland svenska museum och utvecklade en ekonomisk makt att köpa 

in föremål från privata aktörer.120 Hildebrand utvecklade kontakter med starka namn i 

kulturkretsar såsom Rääf, Berzelius, Stierneld, Rosenblad, Geijer, Fridell och Schröder 

och ingick i flertalet fornminnesförbund tillika Stephens. Mötesplatserna för 

bemötandet av inflytelserika personer med forminnesintresse och samlarintresse 

skapade således grund för samlingsexpansion. Det finns besparingar av Nerikes 

Fornminnesförenings 1864-65 som beskriver en nationalistisk inramning av flertalet 

kulturelitiska personligheter. Hyltén-Cavallius och Richard Dybeck var närvarande 

likaså Stephens och Hildebrand.121 Hildebrand var en mäktig person inom svenska 

museikretsar och kan ha försett Stephens med kontakter för diverse samlingsobjekt.  

 
6.2.4 Illustreret Tidende.  

 

Stephens var ingen främling vid att skriva insändare eller artiklar för engelska, svenska 

och danska tidningar och förekom ofta på kultursidorna. Den danska tidningen 

”Illustreret Tidende” gav ut nr. 1269 söndagen den 20 Januari 1884 och skriver om 

George Stephens som firade guldbröllop.122 Tidningen skriver om hans stora 

arbetsförmåga trots hans numera höga ålder och fokuserar på Stephens arbete med språk 

och fornminnen. Den senare delen av artikeln tar upp hans samlarintresse och om hans 

villa i ”Bianco Lunos Allee”, vilket var hans hem i Köpenhamn som beskrivs ”…med 

Mægtige Reoler fra Gulv til Loft tætfyldte Vægge.”.123  De beskriver även att samlingen 

många kassar av hans böcker och samlingar sänts vidare till ”Herregaarden Husaby i 

Smaaland” till hans sons ägor där han planerat att planera sin ”Alderdoms Otium”, han 

                                                 
120 Bror Emil Hildebrand, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13581, Svenskt biografiskt lexikon (art av 

Bengt Hildebrand), hämtad 2019-02-06. 
121 Växjö. Universtetsbiblioteket. Husebyarkiven. F4a:4. Nedskrivet händelsehäfte från Nerikes 

Fornminnesförening 1863-64.  
122 George Stephens. Kjøbenhavn. Illustreret Tidende. Årgång 25, Nr. 1269,  20/01-1884. S. 198-203.  
123 Ibid. S. 199.  
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var snabb med att konstatera att det för redaktionen.124 Hans samling var känd innan 

flytten till Huseby och skrev om även i danska tidningar, som benämner att han samlat 

från alla länder och alla tider. Tidningen beskriver även att: 

hvor han i en aarække har havt sit hjem og forsaaet at samle om sig en kreds af 

venner, der altid har været sikker paa at møde en gjæstfri og aaben modtagelse 

hos Husets lærde ejer of dets elskvaerdige herserinde, er som et helt lille 

musæum.125 

 

Citatet tyder på en tydlig krets av vänner som samlat även i Köpenhamn under sin tid 

som professor där. Eftervärlden vet om den danska relationen med Grönland, om en 

liknande relation funnits med societeten i Köpenhamn och samiska kulturen kan enbart 

spekuleras om. Tidningen konstaterar att landsgränser inte trotsat Stephens nätverk eller 

samlande, ständigt understryks även att energin var hög trots den höga åldern.126  

 

6.3 George Stephens som samlare  

 

Ledtrådar finns om hur Stephens var som samlare genom hans egna efterlämningar för 

att förstå hans samlarlogik. Bland föremålen som finns inkluderade i glasdisplayen finns 

enbart en längre textbeskrivning, den beskriver föremål 8 – ett kruthorn som 

konstaterats icke samiskt av experten Nordin.127 Därav presenteras inte föremålet i 

studien. Texten skrivs som följande: 

 

Bought in 1855 in Jutland, Denmark, from a farmer whose grandfather had 

emigrated from Norway. Only one other Scandinavian FLATTENED POWDER-

HORN is known. The other (which has silver fittings) is in the Norwegian 

Museum, Christiania. Both are doubtless by the same artist and are dated by prof. 

OLAF RYGH at about 1650. SIGRI and ANFIN (ZARNFIN), Norse names, 

show that a man and a woman are dancing. The Flattening is done before the 

horn is engraved; This is steep for some time in hot vinegar, and then pressed 

into shape, slowly by help of a screw. Then the flattening is complete, the artist 

proceeds to engrave.  

George Stephens March 1894. 

 

Stephens beskriver var föremålet var köpt, dess ursprung och att den daterats av Olaf 

Rygh. Han går även in på hur föremålet hade skapats och processen kring hornets 

tillplattande. Han lämnade inte lappar så detaljerade på andra föremål, de andra i samma 

display bestod enbart av simplare lappar. Komplexiteten kring begreppet ”ovanlighet” 

                                                 
124 Ibid. S. 199f.  
125 Ibid. S. 199.  
126 Ibid. S. 199f 
127 Nordin, Birger. Intervju 2019-01-28. 
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problematiseras någorlunda. Logiken kring ett samlarvärde präglades av viljan att hellre 

bevarade det som ansågs ovanligt över det slitna och vanliga. Stephens ansåg att 

föremålet var ovanligare än de andra i displayen och förklarade naturligtvis det ovanliga 

föremålet mer tidsödande. Tyg ansågs vanligtvis vara ovanligt och dyrbart under äldre 

tider och användes flitigt tills enbart trasan kvarstod.128 Stephens prioritering av tid till 

det norska kruthornet kan anses mer ovanlig, men inte unikt efter samlarlogiken om 

kruthornet ansågs ovanligare enligt honom själv. 

 

För att se Stephens entusiasm i samlandet kan vi inkludera den forskning som gjorts om 

litteraturinsamlingarna, det kan konstateras en stor noggrannhet och ansträngning för att 

komplettera de påstådda luckorna. Eva Danielson menar att: 

 

Av resultatet att döma har han gått mycket professionellt tillväga. Den del av 

samlingen som visarkivet har gått igenom omfattar som nämnts enbart svenska 

tryck, och där finns 41 tryckorter representerade. Det är imponerande, särskilt om 

man betänker att det så sent som år 1800 fanns tryckerier bara i 19 städer i 

Sverige. Det är fullt möjligt att Stephens lyckats skaffa åtminstone några tryck 

från varje ort i Sverige där det fanns tryckerier på hans tid, om inte från varje 

tryckeri som tryckte visor.129 

 

Hans arbete med visor kan möjligtvis konstateras mer omfattande än hans etnologiska 

föremålssamling, likaså hans boksamling som överskred 20.000. Den breda 

samlarlivsstilen måste ha stramat hushållets ekonomi samtidigt som den påstådda 

noggrannheten varit tidskrävande.130 Stephens kan omöjligen uppmärksammat alla 

föremål i litteratursamlingen eller etnografiska samlingen tillika, efter den påstådda 

samlarlogiken om ovanliga föremåls samlarfördel så kan kruthornet agera exempel. 

Kruthornet blir en aktant som signalerar en social roll i rummet för Stephens och 

prioriterar över andra föremål i rummet, andra föremål beskrivs vagare och information 

till eftervärlden begränsas. Stephens klagade regelbundet i brev om att 

universitetsarbetet i Uppsala och Köpenhamn var alltför tidskrävande samt om önskan 

att spendera mer energi åt forskningen.131 Genom Stephens egna text i artikeln ”The Old 

Hymns and Lays, Sacred and Profane, especially of Germany down to the Time of 

                                                 
128 Forssberg. 2014. S.23.  
129 Danielson, Eva, ”Om Att samla förgäves. George Stephens’ skillingtryckssamling”, En brokig 

samling. En bok om samlingar och samlare. Svenskt visarkiv 50 år 1951–2001, red. Ramsten, M., Skrifter 

utg. av Svenskt visarkiv 15, Stockholm 2001. 
130 Eriksson, Karin L., 'George Stephens: samlare, fornforskare och skandinavist', En värld för sig själv : 

nya studier i medeltida ballader., s. 29-72, 2008. 
131 Eriksson. 2008. S. 29f.  
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Luther” kan vi beskåda hans egna syn om samlares syfte. Han hyllar dem tidigare 

samlarna som besparat materialet för senare forskning: 

 

”What should we have known of their domestic and public features had it not 

been for the unwearied efforts of past investigators?”.132 

 

Det skapar ett möjligt scenario där Stephens självbild var en bevarare av historiska 

artefakt och text till framtidens stora tacksamhet, vilket skapar legitimitet till 

egenpersonligt samlande.  

 

7 Analys 
 

7.1 Samiska föremål på Huseby Bruk 

 

Samlingen som granskats kan på många sett konstateras som en icke-samisk. Bland de 

19 föremålen konstaterades enbart 6 av dessa vara samiska av sakkunniga experter. 

Föremål 13, 14, 15, 16, 17 och 18 blir grund för studiens frågeställning om vilka 

samiska föremål som kan identifieras på Huseby bruk.  

 

Tingen har är en kombination av intermediatorer och mediatorer som agerat 

tillsammans som en helhet, displayen visualiserar en historisk tid från snarare ett 

område och inte en kultur. Den samiska kontexten kan konstateras som deltagande i det 

lokala rummet, efter Laws begrepp om ”delocalization”, med samlingen som agerande 

aktant. Föremålen har funnit en mediatorisk roll i kombinationen av samiska och 

”nordskandinaviska” föremål ifrån olika tidsepoker. Dessa i sin helhet skapar 

sammanhang till rummet i den etnologiska samlingen.  

 

7.2 Föremålens historiska och kulturella kontext 

 

De två kåsor i samlingen som skapades av Lars Svanberg och Ferdinand Sehl (D.y. el. 

D.ä., de hade samma stämplar) i Torneå respektive Stockholm har en svårhet att 

lokalisera i geografiskt historiskt rum. Svårhetens förklaring kan ges av Fjellström som 

yrkar att ”Det synes därför tänkbart att kåsan gör sitt inträde i samiskt silverbestånd 

                                                 
132 Stephens, George. ”The Old Hymns and Lays, Sacred and Profane, especially of Germany down to the 

Time of Luther”, The Foreign and Colonial Quarterly Review, vol I, januari 1843, 1843, s. 60 
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någon gång kring 1700.”.133 Det skapade svårheter för distinkta olikheter att utvecklas 

efter geografiska förhållanden i olika samiska grupper. Största ledtråden efter 

ursprunget är istället silversmedens ort, som talar om praktiska distinktioner. Det fanns 

inget syfte för södrare belägna samer att skicka silver till Torneå när de kunnat skickas 

till Stockholm, logiken är motsatt följande nordligare belägna samer. Dess historiska 

kontext resoneras istället till tidsepoken de skapades och följsamt brukades.  

 

De två supskedarna som skapades av Johan Petter Forsberg respektive Jöns Eriksson 

Ekman finner likheter i skapandeorten Luleå. Harlin kopplade dess ornamentik och 

armsform till sydsamiskt ursprung, vilket går emot inventariekatalogen som yrkar om 

den ena (nummer 16) är ifrån nordligare breddgrader.134 Motsägelsen är intressant 

eftersom det är en stor möjlighet att konstatera en felande analys av antingen Stephens 

själv eller tidigare arkivarier. Det måste understryka att ornamentiken skiljer sig mellan 

skedarna som skapats i samma ort, vilket skapar utrymmet för felande analyser. Vikten 

av kulturvetande experter måste understrykas för att möjliggöra en identifiering av 

föremål som är någorlunda olikartade men fortsatt kulturellt betingande som liknande.  

 

Den ena bältet (nummer 17) konstaterades att förmodligen skapats av Olof Löfvander 

d.ä. av Nordin samt av flera experter kommenterats som Lulesamiskt. Plaketterna med 

tre torn som motiv ger ledtrådar om dess kulturella ursprung. Fjellström skriver att: 

 

Utmärkande för dessa torn äro de horisontella linjer, som uppdela tornen i tvenne 

etager och vidare de markerade tornhuvorna. Även bland samiskt silver återfunna 

vi ett exakt sådant tornbeslag.
135 

 

De såkallade ”Tretornen” är inte en ovanlig ornamentering av bältesplaketter i samiska 

områden, det beskrivs även som ”tre jumala”, tre gudar eller som de tre vise männen. 

Fjellström menar att det är anmärkningsvärt att märkestypen är strängt lokaliserat till 

norsk och lapsk kulturkrets. Han menar också att det förekommit en långt gående 

stilretardering, som kan härstamma från den dansk-norska kulturkretsen och därifrån 

förmedlats till lapskt område. Genom Nordins förmodande att föremålet skapats av 

Löfvander d.ä. ifrån Luleå kan stilen konstateras vara spridd över nationalgränserna och 

burits i samisk kultur, även en sisti med renskinn var brett använd vilket begränsar 

                                                 
133 Fjellström. 1962a. S.173.  
134 Harlin, Eeva Kristiina. E-mail. 2019-02-04. 
135 Fjellström. 1962a. S. 122.  
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ursprungsanalysen till förmodad skapare och tidsaspekten. Den tidsenliga aspekten av 

stilen beskriver Fjellström som populariserad under 1600-1700 talet.136 Etiketten säger 

att föremålet är ifrån den aktuella populäriseringsperioden och förmodas vara en rimlig 

tidsbedömning. Barockstilen var aktuell under samma tidsperiod och är inte en orimlig 

gissning, experterna menar dock att föremålet inte kopplas till barockiskt mode.137 

 

 Det andra bältet (Nummer 18) förvånar experterna som undrar om föremålet är ifrån 

samisk kultur. En kvalificerad gissning ifrån Harlin är att föremålet förmodligen är 

lulesamiskt om något men utesluter dess möjliga finsk-samiska kontext. Ferrulen, 

bältesknappen, har dekorerat finska bälten innan men stilen var unik. Hon hade tidigare 

sett föremål av liknande stil på museum och samlingar.138 Experterna enades om 

förvirring kring föremålet. Kuoljok beskrev att ”Om det är samiskt är det något som jag 

inte sett tidigare.”.139 Färgerna förekommer ofta i samiska utstyrslar, även om blå och 

röd färgning är vanligare, samt materialet mässing är inte unikt. Föremålet har ingen 

särdragen stil efter samiska kulturkretsar och ses av experter som ej samiskt eller unik 

om det är samiskt. Paralleller kan dras om en möjlig kombination av samisk och icke-

samisk materiell kultur, som resulterat i ett unikt föremål. Önskan är någorlunda 

långsökt för att identifiera en kulturell korsning. Föremålets avsaknad av stämpel 

försvårar möjligheten att identifiera ursprunget ytterligare.   

 

Åldersmässigt konstaterade Nordin att samiska föremål ofta konstateras som äldre än 

vad de faktiskt är, att föremålen ofta brukades kraftigt vilket resulterade i ökat slitage i 

framförallt kläder och vardagsföremål.140 Åldersbedömningen gjord av Stephens om 

1700-1800 tal ger inte mycket ledtrådar och kan ha varit en överdrift om föremålets 

ålder. Det är däremot inget som kan motbevisas utan enbart konstateras som tidigare än 

1895 då Stephens avled. Föremålet har en del slitage, framförallt i tyget som gjort 

skörare samt att ett fåtal paletter som oxiderats.  

 

Under intervjun med Nordin jämförde han inuitiskt, samiskt och grönländskt som 

liknande och att några föremål kan konstateras mer grönländska än samiska. Han 

konstaterade även att arktiska nomadkulturer är similiära i folktro och materiell kultur. 

                                                 
136 Ibid. S.124f.  
137 Nordin, Birger. Intervju 2019-01-28. 
138 Harlin, Eeva Kristiina. E-mail. 2019-02-04. 
139 Kuoljok, Sunna. E-mail. 2019-01-29. 
140 Nordin, Birger. Intervju 2019-01-28. 



  
 

47 

Nordiska hantverkare kan ha influerats av nomadiska hantverk och kombinerat 

nationella kulturen. Nordin kommenterade kontakterna mellan Danmark och Grönland 

som goda, inuitiska föremål förekomm mer frekvent på danska marknaden och skapas 

av danska hantverkare verksamma i hemlandet. Kontakten mellan Norge och Danmark 

var även den god, likaså varuhandeln som ökade inuitiska föremål på marknaden där 

den samiska kulturen inte intenationaliserades lika flytande.  

 

7.3 Stephens som samlare 

 

För att grunda en analys av ANT-studiens underlag behövs det underläggas att utan 

förstahandskällor eller Stephens metod kring föremålen finns det inte en möjlighet för 

eftervärlden att tillhanda direkt kunskap om ursprunget. Genom arbetsmetoden för 

insamlingar och vänskapskretsar kan analysen kartlägga den samiska kontexten i 

samlingen. Beskrivningen av föremål 8, kruthornet från Norge, finns en noggrannhet i 

dokumentationen kring ursprung och tillverkningsmetod samt ledtrådar om samlaren. 

Stephens har tidigare beskrivits som noggrann i arbetet och genom kruthornet kan 

noggrannheten konstateras till faktum genom den gedigna beskrivningen. Appadurais 

teori om elitistisk politik kan förankras i föremålsprioriteringarna, det förankrar värde 

med utbyte i det sociala livets förlängning med individ till sociala närheten. Stephens 

akademiska kretsar kan förmodats intresseras av kruthornet i synnerhet och grundar 

anledning till mer avancerad beskrivning av föremålet.  

 

Eftersom de samiska föremålen saknar beskrivningen kan de konstateras som mindre 

betydelsefulla i samlingen och av den sociala omgivelsen. Föremålen på Huseby var 

förmodligen ting som betydde mycket för de samiska ägarna, speciellt silverföremålen, 

men som blivit anonyma, och relativt generiska, ”exotiska” föremål på Huseby. Övriga 

nomadiska kulturer såsom den grönländska, en mer omfattande materiell samling på 

Huseby bruk, kan förmodas ha prioriterats av den sociala närheten kring Stephens och 

bidragit till omfattningen.  

 

Melodierna ger viktiga ledtrådar om insamlarmetoden. Berggren, Forssell och Mankell 

som agerat överlämnare av dikterna har samtliga Stockholm som gemensam nämnare 

och kan kopplas till Stephens genom arbeten. Personernas gemensamma nämnare 

spekulerar om Stephens resande som begränsat och arbetsmetod som beroende av 

externa kontakter. Genom kontakter som Hyltén-Cavallius och Hildebrand som 
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tillbringat tid i ansedda institutioner såsom Kungliga teatern, Statliga historiska museet 

och Uppsala universitet tillkom ett stort andrahandskomplext nätverk. Delar av nätverk 

där utgångspunkten startar i själva föremålen med historiska sammanhang och 

multikulturella anknytningar. Melodierna kan förmodas tillkommit Stephens genom 

andrahandskontakter och nyttjande av sitt personliga nätverk. Berggren, Forssell, 

Mankell eller bonden i Jylland, som beskrivs i föremål 8, är samtliga personer som 

befinner sig inom nätverken kring Stephens. Geografiska aspekten förblir Stockholm 

och Jylland till insamlingar och George Stephens via tjänster. 

 

8 Sammanfattning 
 

Georges samling av samiska föremål visar konsten att samla föremål men inte 

nödvändigtvis kunskap om föremålen. Eftervärlden vet föga om vad Stephens visste om 

föremålen eftersom det saknas notiser, det går i motsats till anteckningarna som 

förekomm i andra föremål eller balladerna. Efervärlden kan omöjligtvis veta exakta vad 

Stephens visste om föremålen eller insamlingarna, genom en granskning av Stephens 

kontakter finner vi personer som överlämnat melodier. Genom identifiering kan vi 

granska insamlingsmetoderna och personer som möjligtvis kunnat förse honom med 

etnologiska föremål.  

 

Studien tilger ny forskning om kartläggning och analysering av föremål ingående det 

samiska kulturarvet. Risken att anonymisera och generalisera föremålen resulterar i en 

förblekning av kulturarvet och den kulturella identiteten, som grundlägger syftet av 

studien. Studien kan användas som en pussebit i projekt liknande ”Att samla Sápmi” för 

att skapa djupare föreståelse för historiska samiska insamlingar som avskärmat 

befolkningen från kultursymboliska objekt. Slutsatsen fastslås att identifieringen snarare 

bör benämnas som ”Nordskandinavisk” gentemot majoriteten av föremålen snarare än 

”Samiskt” i helhet. Experterna tolkade föremålen och stämplarna till Torneå, Luleå och 

Stockholm med framförallt syd- och Lulesamiskt ursprung. Studien har möjlighet att 

expandera till ytterligare arkiv i exempelvis Stockholm eller Köpenhamn, flera 

samlingar och djupare analyser. Det är viktigt till kartläggning av förlorade delar inom 

det samiska kulturarvet.  
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9 Didaktisk Reflektion  
 

 

Föremålshistoria och kulturella studier kan anpassas väl till undervisningssituationer 

med elever dock med en tydligare förenkling. Genom den moderna utveckling som sker 

idag ökar möjligheten att digitaliserade museiföremål, det kan ge lärare en tillgänglighet 

av exklusivare material. Historiska föremål kan granskas i både digitaliserad form, 

genom bilder och filmer, eller fysiskt. Tetteris metod kan vara användbar för elever att 

granska historiska källmaterial och kan utföras i varierande åldrar. Exempelvis kan ett 

äldre föremålskapa resonemang om förändring och aktuella kulturfrågor. Exempelvis 

står det i läroplanen för grundskolelever åk 4-6 ska kunna: 

Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges 

historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.141 

Historiskt material kan skapa lärande via människors levnadsvillkor, olikheter inom 

Sverige och konkret praktisera källkritik. Tetteris metod kan enkelt appliceras till yngre 

elever, samtidigt som materialet kan behöva förenklingar. Gymnasieelever behöver 

självklart en upptrappning med externa studier appliceras, liknande den här. I 

gymnasieskolans läroplan om historia skriver Skolverket att eleven skall kunna: 

Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska 

förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel 

befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors 

värde, på makt och på könsmönster.
142 

Kontinuitet och förändring kan undersökas genom besök på museum för att spegla just 

likheter och olikheter. Genom Tetteris metod kan läraren skapa grundläggande 

lathundar för arbete kring föremål samt skapa underlag för kulturhistoriska 

arbetsområden anpassade till respektive styrdokument med möjlig praktisk 

genomförning.   

 

 

                                                 
141 Skolverket. Lgr 11 (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 

2018. 2011. [Elektronisk resurs] Stockholm: Skolverket. 
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/w

tpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3975.pdf?k=3975  [2019-01-28]. S.208.  
142 Skolverket. Historia. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011 [Elektronisk resurs]. Stockholm: Skolverket. 2011. S. 5.  

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3975.pdf?k=3975
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3975.pdf?k=3975
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