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Sølv

til kvinnebunaden

607

624

Spenne, presset.

Cape-spenne.
til nordlandsbunaden
for kvinner brukes:

• 2 eller 3 spenner

609

Langt ørepynt, ox.

Liten Nordlandssølje,
hvit.

(lages forgylt og oxydert)

(lages forgylt og oxydert)

Spenne, gravert.

603

• 1 stor sølje

• 1 liten sølje

608

601

602

Stor Nordlandssølje, hvit.

610

625 / 626

Stor Nordlandssølje, ox.

Langt ørepynt, hvit.

Nordlandsring liten, hvit/ox.

(lages presset eller gravert)

619

Veskelås, gravert.

• 1 par mansjettknapper
• Veskelås

(lages i sølv eller plett)

604

• Sjalsknapp

(hvit eller oxydert)

• Hårspenne

Liten Nordlandssølje, ox.

636

644 / 643

Veskelås, plett.

Nordlandsring, stor
hvit/ox.

637

Sjalsknapp, hvit.

• Sikkerhetslenke til veskelås
Nordlandssløyfe
Det lages også ørepynt i tre
størrelser, ring, capespenner
i sølv og sjalsknapp.

638

Sjalsknapp, ox.

605

Nordland mansjettknapper (dame)

611

Kort ørepynt, ox.

612

Kort ørepynt, hvit.

Sølv

614

Liten knapp, ox.

606

til herrebunaden

Sølv

til barnebunaden

Nordland mansjettknapp, ox.
til nordlandsbunaden
for menn brukes:

613

• 24 knapper store
+ 18 knapper, små
• 1 par spenner til bukse
• Halsknapp til skjorte

611

til nordlandsbunaden
for barn brukes:

Kort ørepynt, ox.

• 1 sølje

Stor knapp, ox.

629

(lys eller oxydert)

Nordland barnesølje, hvit.

• 2 eller 3 spenner

648

612

( gravert )

Nordlandskniven.

Kort ørepynt, hvit.

• Veskelås i plett

• Mansjettknapper

• Ørepynt

• 1 par spenner til sko

• Mansjettknapper

• Nordlandssløyfe

620

• Nordlandskniv

Bukse / skospenne

• Knappesølje

631

Knappesølje, ox.

628

630

Barneveskelås,
forsølvet.

627

Halsknapp

621

Barnespenne, gravert.

Nordland barnesølje, ox.

645

Nordlandssløyfe,
oxydert med heng

653

for salg og utleie

666

Hårspenne, hvit.

Sikkerhetslenke til veskelås.

646

Nordlandssløyfe,
hvit med heng

622

Lofotknapp.

623

Lofot, mansjettknapp.

Brudekrone

648

Nordlandskniven.
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fra 1568 og utover var det ikke lov å drive gullsmedhåndtverk utenfor byene. nord for trondheim fantes ingen byer, og da heller ikke
gullsmeder. nord-norge var derfor helt avhengig av tilførsler sørfra.
På grunn av dette fantes lite draktsølv av nordnorsk opprinnelse som
man kunne legge til grunn for sølv til nordlandsbunaden.
det originale nordlandssølvet ble laget på 1920-tallet av gullsmed aksel rørvik fra mosjøen. han ble bedt om å utføre dette fra
gruppen av kvinner som arbeidet med nordlandsbunaden, og hadde et
nært samarbeid med dem.
som bunaden og folket her nord ble det enkelt og nøysomt.
han laget først knapper til skjorta og spenner til livet. så fulgte søljer
både til barn og voksne. senere kom det forespørsel etter lås til lomme/
veske. harald rørvik tegnet en lås som ble godkjent. dette ble så støpt.
etterhvert ble det laget knapper til herrebunaden med samme mønster
som på skjorteknappene til damebunaden.

