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This thesis explores how the spade-shaped currency bars of central Norrland 

were used in different contexts and what significance they held. Spade-

shaped currency bars give us a glimpse of a world-view different than our 

own where the intermediary form the bars represented bestowed upon them a 

much fuller significance than did their place in the production process. 

    Spade-shaped bars do not work especially well as a general intermediary 

form in the iron production process. They are time-consuming to produce and 

their shape is clearly unsuitable for forging most objects, apart from caul-

drons. It is thus likely that the shape of the bars was chosen from social, ra-

ther than technological considerations. It is suggested that the bars got their 

shape from the socketed axe because of its practical as well as symbolic im-

portance. The spade-shaped bars thus became associated with ideas about the 

origins of society; opening up the landscape, clearing forest for farming and 

iron production. The bars symbolic meaning was so broad as to appeal to 

people in totally different parts of Norrland. It was possible, through the lens 

of the currency bar, to conciliate these different ways of life to a single narra-

tive of origins and identity. 

    Most spade-shaped bars are found in hoards on the periphery of the settled 

areas, in the forest. The placement of the hoards suggest that the burial of 

bars is most likely part of ritualized activities intended to promote fertility in 

the fields and in the forests. The hoards are found on boundaries in the land-

scape, often in the places where the boundary could be crossed.  
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Förord 

Jag landade verkligen en bit ifrån den plats där jag startade. Till min handle-

dare Torun Zachrisson vill jag rikta ett stort tack för att hon, förutom att ha 

läst och kommenterat manus i olika stadier av begriplighet, har uppmuntrat 

mig att gå dit intresset har lett mig. Ett stort tack också till Anders Carlsson 

för manusläsning och ditt helhjärtade engagemang grundat i en obotlig ny-

fikenhet på forntiden. Det var också Anders enträgna tjat om att de spadfor-

miga ämnesjärnen måste ingå i en analys av Mellannorrlands järnålder som 

gjorde att jag överhuvudtaget kom att intressera mig för dem. Anders And-

rén tackas för manusläsning och värdefulla kommentarer.  

 

Avhandlingsarbetet har möjliggjorts med generösa anslag från Berit Wallen-

bergs stiftelse, Stiftelsen Nordins fond, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, 

Sven och Dagmar Saléns stiftelse och Birgit och Gad Rausings Stiftelse för 

Humanistisk Forskning. Bidrag för tryckning av avhandlingen har erhållits 

från Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Montelii 

fond. 

 

Tack också till mina följeslagare under den här tiden: Ing-Marie Back Dani-

elsson, Åsa Wall, Alex Gill och Elisabet Sandqvist. Ni tackas för er vänskap, 

för manusläsning, arkeologiska diskussioner och totala urspårningar. Utan er 

vet jag inte hur det hade gått. Ing-Marie Back Danielsson tackas särskilt för 

din fantastiska hjälp med stort som smått i avhandlingsarbetets slutskede. 

Åsa Wall och Alex Gill tackas för att i alla möjliga situationer under åren ha 

bistått med råd och dåd. Elisabet Sandqvist tackas för att ha varit ett ständigt 

sällskap på otaliga turer till alla hörn av Mellannorrland, för alla diskussio-

ner kring norrländsk arkeologi och för din förmåga att komplicera resone-

mangen.  

 

Katarina Eriksson tackas, förutom för dina kommentarer på delar av manus, 

för att du uppmärksammade mig på viktiga detaljer i det historiska kartmate-

rialet, för exkursioner, mat och husrum. Och trevligt sällskap givetvis! Till 

K-G Lindblad och Jonny Skogsberg riktas stora tack för att ni delat med er 

av er stora praktiska kunskap och svarat på alla mer eller mindre intelligenta 

frågor rörande järnframställning och smide. Margareta Biörnstad tackas för 

att generöst ha tillhandahållit dokumentationen av efterundersökningen av 

fyndplatsen vid Västbyggeby. 
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Ett stort tack riktas till Annika Mårbacke och Carina Lindblad för all hjälp 

med administrativa och praktiska göromål. Tack till mina rumskompisar Li 

Winter och Tove Stjärna för att ni förgyllt min tillvaro på institutionen. Tack 

också till hela doktorandseminariet: Kim von Hackwitz, Ulf Fransson, Ylva 

Sjöstrand, Cecilia Ljung, Anne Monikander, Kim Darmark och Jenny Ny-

ström samt alla andra kollegor på Institutionen för arkeologi och antikens 

kultur, Stockholms universitet. Till Annika Larsson riktas ett tack för utflyk-

ten till Fjärdhundraland och kartorna över Villsberga. 

 

Personalen på Vitterhetsakademiens bibliotek och ATA tackas för all hjälp 

under åren.  

 

Ronan Miossec tackas för allt jobb med avhandlingens bilder och Scott 

Clarke tackas för översättningen av avhandlingens engelska summary. 

 

Tack också till mina fantastiska vänner Anna Johansson, Åsa Brännström, 

Maria Stambro, Ulrika Nyberg och Ellie Kennerö Tonner för att ni med en 

unison fnysning alltid har avfärdat mina invändningar och tagit mig med på 

helt andra äventyr. Utan er vore livet otroligt trist och ensamt. Ellie Kennerö 

Tonner tackas dessutom för att ha korrekturläst hela avhandlingen. 

 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj. Mina föräldrar Bengt Lindeberg 

och Nancy Kostet med sambo Bertil Näsberg, tackas för ert helhjärtade en-

gagemang och er orubbliga tilltro, men också för allt praktiskt och ekono-

miskt stöd när det krisat till sig. Mamma tackas också för att ha kollat alla 

avhandlingens referenser. Mina svärföräldrar Linda och Bob Schirmer tackas 

för barnpassning, ogräsrensning och gott sällskap. Mina älskade barn Kas-

par, Molly och Elsa tackas för att ni finns och för att ni visar mig vad som är 

viktigt i livet. Och Stephen, du är mitt salt, mitt allt, min pitepalt.  

 

 

 

Årsta, juni 2009   

 

Marta Lindeberg 
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1. Inledning 

Järn är en viktig metall vars värde för människan knappast kan överskattas. 

Den förhistoriska period då järnet introduceras betecknas järnåldern, vilket 

framhäver den epokgörande betydelse forskare tillskriver järnet och dess 

effekter. Järnet omskapade på många sätt livsvillkoren för järnåldersmänni-

skorna. Att järnet under forntiden i Norden har haft stor betydelse påvisas 

inte bara av den stora mängd järnföremål som påträffas, eller de talrika läm-

ningar efter olika former av järnhantering som finns i landskapet, utan också 

av den framträdande plats järn och järnsmeder har i de fornnordiska myter-

na. Detta gäller inte bara det skandinaviska området, utan det är överhuvud-

taget vanligt att berättelser om järn och järnets introduktion har inlemmats i 

ursprungsmyter över stora delar av världen (Herbert 1984:11). Eftersom 

järnet dessutom kunde framställas lokalt så blev det tillgängligt för en större 

grupp människor än vad andra metaller tidigare hade varit. Järn har därför 

karaktäriserats som en ‖demokratisk metall‖ (Østigård 2007:42).  

    Detta har dock inte alltid varit fallet och i ett tidigt skede var järn långt 

ifrån allmänt tillgängligt. I assyriska handelsarkiv i Kappadokien från 1900-

1800 f.Kr. uppges värdet på järn vara minst åtta gånger högre än för guld 

(Nieling 2006:32). Frands Herschend (1980) menar att vi sannolikt har svårt 

att uppfatta exempelvis järnföremål och smycken av legeringar som värde-

fulla och han skriver: ‖Fastän några kilo ämnesjärn säkert varit minst lika 

värdefulla som en solidus, så har rost och museal ideologi förstått att beröva 

järnet dess värde‖ (1980:128). 

 

Järnets praktiska egenskaper är emellertid så uppenbara att de har kommit att 

överskugga järnets betydelser på andra plan. Järn är på många sätt ‖good to 

think with‖ och i stora delar av Afrika och Asien har de transformationspro-

cesser som järnframställning och smide innebär, metaforiskt parallelliserats 

med andra betydelsefulla alstrande processer, som exempelvis havandeskap 

och barnafödande (t.ex. Herbert 1993; Haaland, Haaland & Rijal 2002, 

Barndon 2001; Källén 2004:193f). Det har framhållits att järnhanteringen i 

det förhistoriska Storbritannien förefaller ha varit kopplad till fruktbarhet 

och reproduktion (Barrett 1989; Hingley 1997; Williams 2003; Giles 2007) 

och mycket talar för att det också kan ha varit så i Skandinavien under järn-

åldern (Gansum 2004a; Haaland 2004:16). 

    Järnhanteringen har i många områden varit en i hög grad ritualiserad tek-

nologisk process. En utgångspunkt för föreliggande arbete är att järnfram-

ställning och smide under järnåldern uppfattades på sätt som i allt väsentligt 
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skiljer sig från den moderna syn på järnhanteringen som teknologisk process 

som råder idag. Det var ett på många sätt laddat hantverk, vilket också kom 

att ha verkan på de föremål som tillverkades. 

Bakgrund 

Den här avhandlingen behandlar de spadformiga ämnesjärn som framförallt 

påträffas i de norrländska landskapen Medelpad, Jämtland, Hälsingland och 

Gästrikland. Ämnesjärnen har sannolikt sin tyngdpunkt i perioden omkring 

folkvandringstid. De har generellt uppfattats som en handelsform för järn 

och har därför huvudsakligen kommit att tolkas utifrån frågeställningar kring 

järnproduktion och handel vilket har fått till följd att forskningen kring äm-

nesjärnen i mycket har baserats på ekonomiska förklaringsmodeller.  

    Det visar sig dock vid ett närmare betraktande av fyndmaterialet att de 

spadformiga ämnesjärnen inte enkelt låter sig infogas i ett ramverk byggt 

kring handel och hantverk, och att det knappast finns några aspekter kring de 

spadformiga ämnesjärnen som det är okomplicerat att säga någonting om. 

Spadformiga ämnesjärn återfinns i själva verket endast undantagsvis i fynd-

sammanhang som kan kopplas till metallhantverk. Majoriteten påträffas 

istället i depåer. Dessa har tolkats som handelslager som grävts ned på väg 

från producent till konsument och som av olika orsaker blivit kvar i jorden. 

Eftersom de platser där ämnesjärnsdepåer har påträffats har uppfattats som 

gömställen, och därmed som mer eller mindre slumpvis utvalda, har de en-

skilda lokalerna inte setts som betydelsefulla. Detta har lett till att depåerna 

blivit förvånansvärt kontextlösa eftersom kopplingen mellan depån och plat-

sen helt har försvunnit. Det är istället innehållet i depåerna, och deras sprid-

ning på en storskalig nivå som har behandlats. Jag menar att denna ensidiga 

fokus på handel och hantverk har reducerat de sammanhang utifrån vilka de 

spadformiga ämnesjärnen kan förstås.  

    Istället för att försöka foga in de spadformiga ämnesjärnen i en befintlig 

modell har det därför varit en viktig utgångspunkt för föreliggande arbete att 

försöka förstå de spadformiga ämnesjärnen utifrån de fyndsammanhang de 

förekommer i. Ett grundantagande är att materiell kultur är meningsbärande 

och att den ligger i meningsbärande kontexter (t.ex. Hodder 1982; 1992a; 

Shanks & Tilley 1987; Thomas 1999, 2006; Tilley 1999) och att de spad-

formiga ämnesjärnen därför måste studeras utifrån de kontexter de före-

kommer i. De spadformiga ämnesjärnen uppträder i framförallt nedlagda i 

depåer om flera, ofta åtskilliga, järn. Depåerna finns på randen till de mel-

lannorrländska skogsområdena, inte centralt i bygderna, annat än på speciel-

la platser. Det är därför viktigt att tolka ämnesjärnen och depåerna utifrån 

dessa fyndsammanhang, eftersom dessa specifika platser en gång i tiden 

valts just för att deponera järn.  
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Fig.1. Ämnesjärn från Attmar socken, Medelpad (M3) (Foto: SHM Bild). 

Syfte och frågeställningar 

De spadformiga ämnesjärnens centralområde är som tidigare nämnts Medel-

pad, Hälsingland och Jämtland, med en utlöpare till Gästrikland, och det är 

huvudsakligen det område som kommer att behandlas i avhandlingen. Jäm-

förelser med, och exempel från, fyndplatser utanför kärnområdet kommer att 

göras men tyngdpunkten i resonemangen kommer framförallt att ligga på 

landskapen i Norrland. Den geografiska beteckningen Mellannorrland inne-

fattar Medelpad, Hälsingland och Jämtland, ett område som på många sätt 

under järnåldern uppvisar liknande materiell kultur. Södra Norrland utgörs i 

arkeologiskt hänseende endast av Gästrikland som i högre grad anknyter till 

Uppland. För att slippa ordrika beskrivningar används dock begreppet Mel-

lannorrland när hela undersökningsområdet avses. I de fall diskussionen inte 

inkluderar även Gästrikland påtalas detta. 

    Avhandlingens övergripande syfte är att få en uppfattning om hur de spad-

formiga ämnesjärnen brukades i Norrland, det område där ämnesjärnen till-

verkades och den stora andelen också blev kvar. Genom ett närmare studium 

av ämnesjärnen och deras fyndkontexter så vill jag förstå hur de spadformiga 

ämnesjärnen har fungerat i olika sammanhang, vilka betydelser de har haft 

och varför de deponeras i jorden.  

De frågeställningar som ligger till grund för de olika kapitlen lyder: 
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Kapitel 2: Till vilken period hör de spadformiga ämnesjärnen? Utifrån vilka 

grunder har tidigare forskning tolkat de spadformiga ämnesjärnen? Hur har 

de spadformiga ämnesjärnen spridits inom det norrländska järnålderssamhäl-

let? 

Kapitel 3: Hur förhåller sig de spadformiga ämnesjärnen till platser där järn-

hantering har ägt rum? Går det att få någon uppfattning om vilka typer av 

järnråvaror som har använts på gårdarna? Varför ser de spadformiga ämnes-

järnen ut som de gör? Var har de spadformiga ämnesjärnen tillverkats? Var-

för har de spadformiga ämnesjärnen fått sin form? Hur relaterar ämnesjärnen 

till de kittlar som de kan ha fungerat som ämnen för att tillverka? 

Kapitel 4: Hur har skogen, där en stor del av depåerna med ämnesjärn påträf-

fas, uppfattats under järnåldern? Vad är det mer än lokaliseringen till skogen 

om kännetecknar fyndplatser för spadformiga ämnesjärn? Hur kan dessa 

platser förstås? 

 

Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består av huvudsakligen två block där det första (kapitel 3) 

behandlar de spadformiga ämnesjärnen som föremål och det andra (kapitel 

4) behandlar de fyndplatser där spadformiga ämnesjärn påträffas.  

    Kapitel 2 utgör en bakgrund till dessa, och sammanfattar övergripande vad 

vi vet om de spadformiga ämnesjärnen samt de tolkningar som varit förhärs-

kande hittills. Dessa har i hög grad sett de spadformiga ämnesjärnen utifrån 

frågeställningar kring handel och hantverk, vilket diskuteras och problemati-

seras. Kritik riktas mot den moderna syn på handel som ofta ligger till grund 

för dessa tolkningar. Istället framhålls gåvoutbytet som primär utbytesprin-

cip.  

    I kapitel 3 diskuteras de spadformiga ämnesjärnen som föremål i förhål-

lande till järnframställningen och smidet, med syfte att förstå hur de fungerat 

praktiskt inom metallhantverket. Först presenteras den norrländska järnfram-

ställningen och en diskussion förs kring hur en modern teknologisyn på järn-

framställning och smide skiljer sig från en förhistorisk, och hur detta kan 

tänkas ha påverkat hur de spadformiga ämnesjärnen har uppfattats. Därefter 

presenteras och diskuteras de fåtal fall där spadformiga ämnesjärn har påträf-

fats i kontexter som på ett eller annat sätt har relaterats till smide. Efter detta 

följer en genomgång av fyndmaterialet från gårdar med järnåldersdateringar 

i Norrland för att för att få en uppfattning om vilken typ av järnråvara som 

användes i smidet, vilket jämförs med fyndmaterial från medeltida kontexter. 

Därefter diskuteras, utifrån fyndmaterialet på järnframställningplatserna, i 

vilken form det järn som produderades i Norrland fördes från dessa och var 

ämnesjärnen tillverkades. Sedan följer en utförlig diskussion av de spadfor-

miga ämnesjärnens säregna form. Tidigare tolkningar med utgångspunkt i 

ämnesjärnens roll inom större handelssystem problematiseras och formen 
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undersöks i relation till smidet och utifrån ämnesjärnens möjliga funktion 

som plåtämnen, vilka kan använts vid tillverkningen av kittlar. Antropolo-

giska exempel på hur ämnesjärn har fungerat och vad som ligger till grund 

för formgivningen av dessa redovisas för att påvisa möjligheter för en alter-

nativ förståelse av de spadformiga ämnesjärnens form och meningsinnehåll. 

Därefter följer en redovisning av fyndkontexter för norrländska fynd av 

järnkittlar vilka kan antas ha tillverkats av spadformiga ämnesjärn och en 

diskussion förs kring dessas betydelse socialt och symboliskt, och hur detta 

relaterar till de spadformiga ämnesjärnen. 

    Kapitel 4 behandlar fyndplatserna för depåfynd med ämnesjärn. Dessa har 

deponerats med en regelbundenhet som påvisar att fyndplatserna är me-

ningsbärande. De påträffas i skogen i bygdernas utkanter och en diskussion 

av vad denna placering kan ha inneburit och vilket meningsinnehåll som har 

knutits till skogen förs. Därefter följer en genomgång av de specifika placer-

ingar som, i kombination med en lokalisering till bygdernas utkanter, känne-

tecknar depåerna. Dessa ansluter många gånger till gränser i landskapet, och 

utgör därtill många gånger platser där gränsen passeras, vilket relateras till 

ämnesjärnen som transitoriska föremål. Slutligen leder det fram till en dis-

kussion kring varför spadformiga ämnesjärn kom att deponeras på specifika 

platser i landskapet. 

    Till avhandlingen bifogas en katalog där alla av mig kända fynd av spad-

formiga ämnesjärn från det svenska området finns beskrivna. Där redovisas 

varje fynd detaljerat utifrån innehåll och fyndplats, i den mån lokaliseringen 

har varit möjlig att fastställa. Då enskilda fynd behandlas i den löpande tex-

ten står det nummer som fyndet erhållit i katalogen inom parentes. Boksta-

ven talar om i vilket landskap fyndet påträffats, exempelvis M1 (från Medel-

pad), H26 (från Hälsingland) eller J59 (från Jämtland). 

Definitioner och utgångspunkter 

Ämnesjärn 

Ämnesjärn har av Pär Hallinder och Kerstin Haglund definierats som järn 

som getts en specifik form men som inte utgör ett bruksföremål (1978:30). 

Ämnesjärn är således ett mer eller mindre bearbetat järn ur vilket ett föremål 

ska framställas och utgör alltså formellt ett teknologiskt mellanled. De spad-

formiga ämnesjärnen har dock en långt bredare betydelse i det norrländska 

järnålderssamhället än det som direkt kan härledas till deras praktiska roll i 

järnsmidet. 

    De spadformiga ämnesjärnen är tillverkade av blästjärn, det vill säga järn 

framställt genom direkt järnframställning. Det innebär att järnet, när det 

kommer ur blästugnen, har en så pass låg kolhalt att det är direkt smidbart, 

till skillnad från det masugnstillverkade tackjärnet som måste färskas, alltså 
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avkolas, innan det blir smidbart (Englund 2002:30). Det järn som kommer ur 

blästugnen, smältan, innehåller vanligtvis en hel del slagg och måste därför 

rensas och slås ihop, konsolideras. Från detta slaggrensade och sammanslag-

na stycke järn, luppen, formas steg för steg ett ämnesjärn. Just de spadformi-

ga ämnesjärnen är istället många gånger tillverkade av flera mindre bitar, 

vilka kan ha utgjorts av de bitar som fallit av vid primärsmidet och inte har 

kunnat införlivas i luppen. Förlusten från smälta till ämnesjärn uppgår till ca 

70 % av det ursprungliga materialet (Crew 1991:34).  

    Ämnesjärn innehåller fortfarande slagg i större eller mindre mängder, och 

är därmed inte färdigbearbetat järn, utan måste arbetas ytterligare för att 

uppnå de egenskaper vi normalt förknippar med järn. Det kan därför skilja 

en del mellan olika ämnesjärn (och också inom ett ämnesjärn) exempelvis 

vad gäller kol- och slagghalter. Från ämnesjärnet kan sedan ett föremål smi-

das ut. Experimentella försök har visat att det krävs ca 100 kg träkol och 25 

arbetsdagar för att tillverka ett kg ämnesjärn (Crew 1991).  

    De spadformiga ämnesjärnen kan ha utgjort kittelämnen (se kap. 3). Ett 

stort antal av dem har emellertid inte smitts ut till föremål utan har grävts 

ned i jorden (se kap. 4), en tradition som utan tvivel har format det arkeolo-

giska källmaterialet och är anledningen till att så många ämnesjärn har beva-

rats till idag. Ämnesjärn är annars en föremålsgrupp som i stor utsträckning 

försvinner ur fyndmaterialet när de förvandlas till föremål. 

Depåer  

Spadformiga ämnesjärn påträffas huvudsakligen nedgrävda i depåer. Termen 

depå har mer och mer kommit att ersätta mer specifika begrepp som beteck-

nar olika former av nedläggelser och används här i en mer generell mening 

för något som är avsiktligt deponerat. Termen är dock inte helt lyckad efter-

som den också har en mer specifik betydelse som förråd eller förvaringsplats 

av mer temporär natur. Det engelska begreppet structured deposition vinner 

mark i internationella sammanhang men har bara använts i obetydlig grad 

inom svensk arkeologi, sannolikt eftersom uttrycket på svenska blir ganska 

klumpigt. Begreppet myntades av Colin Richards och Julian Thomas (1984) 

för att försöka förstå den rituella praktiken bakom återkommande depositio-

ner på förhistoriska lokaler. Strukturerade depositioner behöver dock inte 

vara rituella (Hill 1995:96) och termen används nu som en mer neutral mot-

svarighet till hoard för att beskriva nedläggningar av föremål eller andra 

material i specifika kontexter och enligt bestämda regler.  

    I föreliggande arbete använder jag mig av termen depå i betydelsen ett 

eller flera spadformiga ämnesjärn (eller andra arkeologiska material) avsikt-

ligt deponerade i jord eller våtmark och utifrån bestämda regler och som del 

av ritualiserade handlingar. För att inte begränsa materialet så inkluderas 

även ensamfunna ämnesjärn i analysen. Det finns ingenting som tyder på att 

enskilda ämnesjärn inte har deponerats på samma sätt och på samma typ av 

platser som flera ämnesjärn. Tvärtom är det högst troligt.    
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Det görs vanligen en uppdelning i icke-rituella och rituella depåer, det vill 

säga mellan skattfynd och offerfynd. De icke-rituella depåerna karaktäriseras 

efter funktion och innehåll, de kallas således hantverksdepåer, redskapsde-

påer eller skatter. Dessa betraktas som temporärt nedlagda i jorden och var 

avsedda att tas upp igen när ägaren fick möjlighet eller fann det lämpligt 

(t.ex. Stjernquist 1963:18, fig. 1; Thunmark-Nylén 1989:149; Herschend 

1991; Hårdh 1996; Bradley 1998). Ädelmetalldepåer, som exempelvis sil-

verskatter, har ofta uppfattats som skattgömmor. Att de har blivit kvar i mar-

ken förklaras med att ägaren inte har haft möjlighet att återta dem, kanske på 

grund av dödsfall eller för att den exakta platsen fallit i glömska (t.ex. 

Thunmark-Nylén 1989:149; Hårdh 1996). De depåer som ses som rituella 

anses vara avsedda att ligga kvar i marken permanent. Till offerfynden räk-

nas vanligtvis fynd från våtmarker samt fall där de deponerade föremålen är 

avsiktligt förstörda (t.ex. Thunmark-Nylén 1989:149; Hårdh 1996). Många 

depåfynd från järnåldern förklaras utifrån Odins lagar i Ynglingasagan. Där 

meddelas att en person efter döden får med sig till Valhall de föremål som 

finns med på gravbålet och det som grävts ned i jorden (Lindqvist 1920:74). 

Denna passage har citerats ofta, sannolikt eftersom den passar så bra ihop 

med en syn på depåer som rent ekonomiska företeelser. De ekonomiska mo-

dellerna får annars svårt att förklara den stora mängden värdeföremål som 

blivit kvar i jorden. 

    Vad gäller tolkningarna av ädelmetalldepåer så tycks de på senare år mer 

och mer ha gått ifrån de rent funktionella förklaringsmodellerna (t.ex. Brad-

ley 1998, 2000, 2003; Zachrisson 1998; Hedeager 1999; Wiker 2000; Hasel-

grove & Wigg-Wolf 2005). Detsamma gäller också senare års forskning 

kring de vikingatida redskapskistorna som påträffas i sjöar och våtmarker 

(Hed Jakobsson 2003:165f; Lund 2006; Østigård 2007:154). Dessa föränd-

rade synsätt har inte haft någon verkan på synen på ämnesjärnsdepåerna som 

fortfarande anses vara av rent ekonomisk natur (Magnusson 1995:70; Mo-

gren 2000:76; Ramqvist 2001:4; Englund 2002:300).  

    Majoriteten av ämnesjärnsdepåerna har tolkats som uppkomna i en han-

delssituation. Ämnesjärnen har av någon anledning grävts ner på väg från 

producent till konsument. Det finns emellertid enskilda depåer som alltid har 

tolkats som rituella. Det gäller framförallt våtmarksfynden då föremålen 

anses vara svåra att återfinna och återta i myrmark eller vatten. Andra äm-

nesjärnsfynd har bedömts vara offer på grund av andra omständigheter som 

försvårar en funktionell förklaring, exempelvis utifrån hur de har lagts ned i 

jorden vid deponeringen. Det finns bland annat fall där ämnesjärn har arran-

gerats i korsform eller cirkelform vid nedläggningen.  

    Jag har svårt att uppfatta depåer funna i våtmark och depåer funna i torr 

mark som motsatser som ska styra tolkningen när depåerna i övrigt liknar 

varandra, liksom många av de platser där de påträffats. Jag kommer därför 

att behandla depåerna som en sammanhållen grupp som kan misstänkas ha 

deponerats utifrån samma bakomliggande idéer, vilka relaterade till frukt-
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barhet och återväxt. De platser i landskapet där ämnesjärn har påträffats 

uppvisar stora överensstämmelser med fyndplatser för andra former av depå-

fynd (Hedeager 1999, 2003; Wiker 1999, 2000) vilket indikerar att det fanns 

en gemensam deponeringstradition i ett större område. Depåerna med spad-

formiga ämnesjärn bör ses som en lokal variant av detta. 

 

Ett annat problematiskt förhållande vad gäller uppdelningen i rituella eller 

icke-rituella depåer är det faktum att en sådan uppdelning ofta endast baserar 

sig på vilken typ av föremål som ingår i depån (t.ex. Arwidsson & Berg 

1983; Hedeager 1990:82f; Hårdh 1996:152f; Bradley 1998:114ff). Depåer 

som innehåller föremål som uppfattas som funktionella, vare sig det är red-

skap, ämnesjärn eller hacksilver, ses som hantverksdepåer, undangömda 

handelslager eller skatter, det vill säga ett orealiserat kapital som bara tillfäl-

ligtvis grävts ned. Eftersom föremålen kopplas till en funktionell sfär så upp-

fattas deponeringen som funktionell. Depåer som innehåller olika typer av 

prestigeföremål, smycken eller föremål utan praktisk funktion, förs till den 

rituella sfären och blir då rituella till sin karaktär och således nedgrävda för 

att stanna i jorden permanent. Synen på ämnesjärn, som ett teknologiskt led i 

en hantverksprocess och som handelsvara, låser därmed tolkningen även vad 

det gäller depositionen: denna blir per automatik ekonomisk/funktionell. Hur 

föremålet uppfattas i det första skedet får alltså avgörande betydelse också 

för hur deponeringen uppfattas, vilket är ett felslut.  

Ritual och ritualisering     

Eftersom jag uppfattar de spadformiga ämnesjärnen som deponerade utifrån 

ett ritualiserat handlande vill jag översiktligt redovisa mina synpunkter på 

begreppen ritual och ritualisering. Uppdelningen i rituellt/icke-rituellt, eller 

heligt/profant (Eliade 1959), är populär men har också mött stark kritik (t.ex. 

Bell 1992; Brück 1999; Bradley 2003, 2005). Den baseras på en idé att sam-

hället kan delas upp i en en rituell och en funktionell/icke-rituell sfär och att 

alla företeelser och handlingar kan föras till den ena eller den andra sfären. 

Emellan dessa finns mer eller mindre vattentäta skott. Denna uppdelning 

grundar sig också på en uppfattning att ritual och religion alltid är tätt sam-

manbundna, vilket inte är fallet (t.ex. Bell 1992:14ff; Bradley 2005:33; Hab-

be 2005:12). Det vardagliga och det rituella bör istället uppfattas som ståen-

de i nära relation till varandra. 

    Joanna Brück (1999) har påpekat att urskiljandet och isoleringen av ritua-

len, vilken medför en uppdelning av samhället i en rituell och en icke-rituell 

sfär, inte är något universellt fenomen utan är en produkt av modernt väster-

ländskt tänkande. Uppdelningen kan därför inte självklart antas äga giltighet 

i andra samhällen idag, och inte heller under forntiden. Ett rituellt handlande 

ses som icke-funktionellt eftersom det inte empiriskt kan påvisas ha någon 

effekt i ett enkelt kausalt sammanhang. De rituella handlingarna uppfattas 

därför som symboliska, eller irrationella (a.a.:317f). Det finns dock en 
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mängd antropologiska studier som har kunnat visa att ritual i många samhäl-

len inte uppfattas som någonting som är separerat från resten av de aktivite-

ter som äger rum. Dikotomin rituellt eller icke-rituellt är därför inte relevant 

i dessa samhällen. Dessutom uppfattas ritualen som i högsta grad effektiv 

och därmed funktionell (Herbert 1993:20; Brück 1999:319 och där a.a.).  

    Inom antropologi har ritual som praktik börjat betonas istället för att fokus 

läggs på dess meningsinnehåll. Mening uppkommer istället i samband med 

det kroppsliga deltagandet i ritualen (t.ex. Bell 1992). Ritualen ses i dessa 

studier inte som en isolerad och avgränsad typ av mänskligt handlande utan 

uppfattas istället som en uppsättning handlingar uppkomna i relation till, 

men också i kontrast mot, övriga sociala aktiviteter. Genom detta får ritualen 

en specifik ställning i förhållande till den vardagliga praktiken eftersom ritu-

alen hela tiden genereras i förhållande till, eller i kontrast mot, denna. Ritua-

len påverkar på det sättet aktivt också övriga sociala handlingar (a.a.:90f). 

Att inom arkeologi fokusera på handling och kroppslig praktik istället för 

mening är fruktbart eftersom vi av naturliga orsaker har lättare att spåra forn-

tida handlingar än tankar.  

    Istället för att separera rituellt och vardagligt/icke-rituellt och se dem som 

motsatser så bör de ses i relation till varandra och som avhängiga varandra 

(Bell 1992; Bradley 2003, 2005). Catherine Bell (1992) använder sig av 

begreppet ritualisering (ritualization) för att betona handling och aktivt del-

tagande. Ritualiseringen innebär att vissa handlingar görs speciella och sär-

skiljs från den vardagliga praktiken. Dessa handlingar får en utökad betydel-

se, vilket kontrasterar ritualen som mer betydelse- och/eller kraftfull i förhål-

lande till andra handlingar. Det är detta som ger ritualen dess specifika iden-

titet och som är förutsättningen för dess effektivitet (a.a.:90ff). Om ritualen 

uppfattas som handling och inte enbart som (religiös) kommunikation kan 

den inkorporeras i det dagliga livet, istället för att exkluderas från det. Ritua-

lisering är en form av handling som styrs av sina egna, speciella och veder-

tagna principer, och som förekommer i många olika typer av sammanhang 

och miljöer (Bradley 2003:12; 2005:33ff). De ritualiserade handlingarna 

under forntiden utfördes därför inte alltid av speciella människor på speciella 

platser med hjälp av speciella typer av materiell kultur, utan var något som 

ingick i alla delar av samhället i högre eller lägre grad, och omfattade de 

delar av livet som uppfattades som viktiga av en eller annan orsak. Istället 

för att se rituellt och icke-rituellt som två kontrasterande motpoler så ges på 

så sätt en möjlighet att uppfatta gradskillnader: vissa typer av handlingar var 

föremål för ritualisering i lägre eller högre utsträckning (Bell 1992:90f; 

Bradley 2005:34). 

    Handlingar, föremål och platser får ett förstärkt meningsinnehåll i sam-

band med ritualiseringen. Vad som har blivit föremål för ett ritualiserat 

handlande, i det här fallet, vad som har deponerats, skiljer sig givetvis, men 

många gånger rör det sig om vardagsföremål. Sannolikt har även delar av det 

som idag uppfattas som avfall i exempelvis stolphål, diken och gropar en 

gång medvetet deponerats. Genom att se den rituella praktiken som en del av 
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det dagliga livet, och de aktiviteter som utfördes, möjliggörs en förståelse av 

hur det kan komma sig att i princip alla typer av föremål kan återfinnas de-

ponerade. Det finns därför ingen motsättning i att föremål med en praktisk 

funktion deponeras i ett rituellt sammanhang. Tvärtom, föremålens praktiska 

funktion – och de aktiviteter som utförs med hjälp av föremålet – utgör ofta 

grunden till den symboliska betydelse som tillmäts föremålen (Pfaffenberger 

2001) och som i sin tur gör det meningsfullt att deponera dem. Det intressan-

ta är att se vad det är som har ritualiserats, eftersom detta kan ge insikter om 

hur samhället har fungerat. 

    Järnålderns samhälle genomsyrades av ett rituellt handlande som på flera 

sätt markant skiljer det från dagens samhälle. Den fornnordiska religionen 

grundade sig i hög grad på en rituell praktik, det vill säga på handlingar och 

sedvänjor, som omfattade stora delar av livet. I de skriftliga källorna be-

skrivs den gamla religionen som forn siðr i förhållande till kristendomen 

som betecknas nýr siðr. Den egentliga betydelsen av ordet siðr är vana, 

skick eller sedvänja, snarare än religion, och faktum är att det inte finns nå-

got ord för religion i de germanska språken (Ström 1961:51; Sundqvist 

2002:13). Det är alltså praktiken som poängteras, de handlingar och ritualer 

som utfördes. Margaret Clunies Ross (2002:22) menar att betydelsen av siðr 

därför står närmare ritual än tro i religiös bemärkelse. I en senare artikel 

nyanserar hon emellertid detta och skriver:  

I now prefer to think that siðr expresses an undifferentiated amalgam of be-
lief and practice, which encompassed both religion and the kinds of beha-
viour that resulted from particular beliefs. Thus, in the sense that it did not 
differentiate religious ritual from any other kind of custom, concepts ex-
pressed through the word siðr probably reflect the praxis of a society in 
which religion was fully integrated into the social fabric (2003:284). 

 
Därmed ingår både rituella och funktionella inslag i många handlingar, även 

i vad som idag kan uppfattas som i högsta grad vardagliga aktiviteter. Att 

aktiviteter som att så och skörda, jaga eller att framställa järn, varit föremål 

för en ritualisering förvånar knappast, men inristade torshammare på väv-

tyngder eller runor på en skrapa (Steinsland & Meulengracht Sørensen 

1994:71) påvisar att denna omfattade stora delar av livet.  

    Att försöka göra en uppdelning mellan rituella och icke-rituella ämnes-

järnsdepåer blir därför i förlängningen problematiskt eftersom materialet då 

måste infogas i profana och sakrala undergrupper; en regel (kassavalv i mar-

ken) och några undantag (offer). Anomalierna – det vill säga de deponering-

ar som svårligen kan uppfattas som funktionella – plockas ur materialet och 

beaktas därmed inte. Skillnader och motsägelser är inte längre synliga och 

mångfalden försvinner till förmån för stereotypa och skenbart homogena 

fyndkategorier. Jag kommer därför inte att göra denna uppdelning, utan ser 

alla ämnesjärnsdepåer i ett sammanhang. Ämnesjärnsdepåerna har under 

forntiden behandlats på samma sätt och har lagts ned i jord, sand eller myr-
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mark på platser som i hög grad liknar varandra (se vidare kap. 4). Detta me-

nar jag visar att de bör ses som en sammanhållen grupp och att det fanns en 

gemensam idé bakom depositionerna. Att detta skett utifrån ett ritualiserat 

handlande påvisas av regelbundenheten i den typ av platser som valts för att 

deponera järn, de typer av platser som valts för att deponera ämnesjärn samt 

att enstaka depåer har lagts ned i korsform, eller i cirkelform.  

Norrland  

De spadformiga ämnesjärnen har aldrig på allvar studerats utifrån det områ-

de där majoriteten av dem har påträffats. Helgös centrala roll inom de eko-

nomiska inriktade tolkningarna och den allestädes förhärskande agrarcen-

trismen har gjort den arkeologiska forskningen blind för de mellannorrländs-

ka skogarna, vilka rätteligen borde uppfattas som normativa i sammanhang-

et. 

 

I studiet av järnåldern har jordbruket alltid utgjort ett självklart fokus. Detta 

har fått som konsekvens att mindre jordbruksintensiva områden, som exem-

pelvis Norrland, där jordbruk endast kan bedrivas på en mycket liten del av 

markerna, har ägnats mindre uppmärksamhet än andra, mer uppodlade, regi-

oner. Ett enkelt samband är att det i områden som ligger under plogen fram-

kommer fler fynd av arkeologisk karaktär än i skogsområden. De områden 

som omfattades av jordbruksexpansionen under 1800-talet, vilken också 

sammanföll med ett ökat intresse att samla in och registrera fynd och forn-

lämningar, är i högre grad representerade i samlingar och register än områ-

den, som inte omfattades av denna expansion. Jordbruksområden uppvisar 

en högre fyndtäthet än områden som fortfarande är täckta av skog varför vår 

kännedom om forntiden i dessa områden är bättre.         

    Även i områden som inte kan klassas som typiska kornbodar har jordbru-

ket varit det som primärt har avhandlats och prioriterats i forskningen. En 

följd av detta är också att den forskning som behandlar Norrland ofta har 

kommit att koncentreras kring just de områden där jordbruk bedrivs, huvud-

sakligen kustlandet och älvdalarna. En stor del av forskningen sker således 

kring en procentuellt sett liten del av området, ett område som i jämförelse 

med den ytmässigt stora delen, inte heller kan anses vara speciellt karaktäris-

tiskt för Norrland. Detta leder till paradoxen att mycket av Norrlandsforsk-

ningen inte kommit att handla om det som är typiskt för Norrland, utan 

forskningen har istället koncentrerats på de företeelser i Norrland som också 

är typiska för södra Sverige. Jag är medveten om att denna kritik i viss mån 

också kan riktas mot detta arbete. 

    Det är dock viktigt att hålla i minnet att jordbruket endast utgjorde en del 

av försöjningen, och i många områden måste jordbruket uppfattas som mar-

ginellt. Skogen framställs många gånger som ren obygd och någonting se-

kundärt, trots att dess resursrikedom alltid poängterats. Fyndkategorier som 

påträffats i skogen har ägnats mindre uppmärksamhet än agrarhistoriska 
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lämningar och direktiven för revideringsinventeringen av Sveriges fornmin-

nen innebar att mest krut lades på odlingsbygderna, vilket i Norrlandslänen 

medförde att stora delar av skogsområdena lämnades oinventerade. Att det 

finns stora mängder arkeologiska lämningar också i skogsområden visar 

några socknar i norra Värmland, som efter riktade inventeringsinsatser har 

bland de högsta fornlämningstalen i Sverige (Svensson 2007:191). 

     Trots att det alltid funnits en medvetenhet om skogens och utmarkernas 

resursrikedom, och om den mångfald av aktiviteter som har bedrivits där, så 

är det framförallt under de senaste decennierna ett ökat intresse för forskning 

kring skog och utmarksbruk har kunnat skönjas (t.ex. Liljewall 1996; Slotte 

& Göransson 1996; Östlund 1997; Andersson, Ersgård & Svensson 1998; 

Svensson 1998; Andersson & Svensson 2002; Emanuelsson m.fl. 2003). 

Arbeten kring skog och utmarksbruk har, frånsett arbeten om järnframställ-

ning, framförallt kommit att behandla medeltiden, med ett fåtal undantag 

(t.ex. Hennius 2005; Hjulström, Isaksson & Hennius 2006, Hjulström 

2008:34ff). De forntida lämningarna i skogen har i Norrland istället diskute-

rats utifrån en icke-bofast fångstbefolkning som kontrasterats mot ett bofast 

bondesamhälle. Vad det gäller järnåldern har frågor kring en eventuell kul-

turdualism dominerat, det vill säga huruvida en bondebefolkning funnits 

parallellt med en fångstbefolkning (t.ex. Selinge 1979, 1983; Baudou 1988, 

2002; Zachrisson m.fl. 1997; von Stedingk & Baudou 2006; Ramqvist 

2007). Diskussionen har ofta kommit att handla om vilka typer av fornläm-

ningskategorier som kan kopplas till respektive befolkning. Endast lite 

forskning har behandlat bondebygdens brukande av skogen under järnåldern 

annat än i allmänna termer.   

    Ett bättre kunskapsläge i områden som i högre grad är uppodlade har ock-

så inneburit att dessa har fått utgöra fokus för mycket av den arkeologiska 

forskning som skett. Det har fått till följd att forntiden i områden som är 

sämre kända ofta har kommit att tolkas just utifrån områden där kunskapslä-

get är bättre. Detta är exempelvis tydligt i Mellannorrland där företeelser och 

skeenden ofta har fått sin förklaring utifrån företeelser och skeenden i Mä-

lardalen. Även om samma typer av fornlämningskategorier förekommer över 

större områden kan de inte oproblematiskt förutsättas ha samma meningshåll 

över hela området (t.ex. Sandqvist 1999). 

    Eftersom den största delen av forskningen kring järnåldern i Mellannorr-

land har koncentrerats kring uppodlade områden och fornlämningstyper som 

också finns i Mälardalen så har Mellannorrland många gånger kommit att 

tolkas som en periferi till det centrum som Mälardalen anses ha utgjort. Det 

har genom hela forntiden strömmat influenser (inflytande/inflyttande), i läg-

re eller i högre grad, i en enkelriktad rörelse från söder till norr (eller från 

väst till öst). Mellannorrland framställs många gånger som en passiv motta-

gare av dessa influenser, och förändringar i Mellannorrland är konsekvenser 

av skeenden i andra områden. Den närmast totala överensstämmelsen mellan 

vad som uppfattas som centra i forntiden med nutida centra är ett exempel på 

den ofta upprepade sanningen att vi bekräftar vår nutid med hjälp av 
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forntiden. Eftersom undersökande verksamhet i mindre utsträckning bedrivs 

i skogsbygder kommer vår bild av var människor bodde och hur de levde 

med nödvändighet bli skev. En forntida situation reduceras till att bli en 

spegling av en nutida situation.  

    Vad gäller de spadformiga ämnesjärnen har de fynd som har gjorts utanför 

Mellannorrland fått en omotiverat stor genomslagskraft i tolkningarna. 

Många gånger förklaras ämnesjärnen utifrån händelseförlopp som äger rum 

långt utanför det område där de huvudsakligen påträffas, och de lokala sam-

manhangen tonas ned. Att utgångspunkten varit de fynd av spadformiga 

ämnesjärn som påträffats utanför Norrland kan sannolikt delvis ha sin för-

klaring i Helgöfynden. Synen på spadformiga ämnesjärn som en handels-

form för järn hade länge varit rådande och denna tolkning kom att befästas 

ytterligare genom fyndet av tre ämnesjärn på Helgö. Dessa norrländska halv-

fabrikat på en förmodad hantverks- och handelsplats i Mälaren fick alla pus-

selbitar att ramla på plats och tycktes bekräfta antagandena om export och 

fjärrhandel med järn.  

    Det var också i samband med Helgöprojektets noggranna materialgenom-

gångar som uppdaterade sammanställningar av kända ämnesjärnsfynd gjor-

des (Haglund 1978; Hallinder 1978 a+b; Hallinder & Haglund 1978). I pro-

jektets naturvetenskapliga anda gjordes mängder av analyser på ämnesjärn 

och järnföremål, men också på andra mer förbisedda materialgrupper som 

exempelvis slagger, tenar och barrer, som gjorde att kunskapsläget vad det 

gällde metallhantering förbättrades avsevärt (Hallinder & Haglund 1978; 

Tomtlund 1978; Hallinder m.fl. 1986). Helgö kom att bli en centralplats 

också forskningsmässigt. Tack vare Helgöundersökningarna tog forskningen 

kring den förhistoriska metallhanteringen fart, men de fick också till följd att 

ämnesjärnen från Helgö kom att utgöra norm på bekostnad av den stora mas-

san ämnesjärn från Norrland.  

    Det är istället hur ämnesjärn brukades i Norrland under järnåldern, det vill 

säga det område där majoriteten av ämnesjärnen tillverkades och den stora 

andelen också blev kvar, som är fokus för denna avhandling. Av de 1720 

kända spadformiga ämnesjärn som påträffats i Sverige är 1655 stycken på-

träffade i Norrland. Därför bör tolkningarna baseras på dessa och inte på de 

65 järn som hittats utanför kärnområdet. Av det följer att en utgångspunkt 

för detta arbete är att det är troligt att fyndspridningen speglar en reell situa-

tion, det vill säga att de allra flesta spadformiga ämnesjärn stannade i Norr-

land. De fåtaliga fynden av ämnesjärn utanför Mellannorrland har förklarats 

vara ett resultat av att konsumtionsområdena redan har förbrukat ämnesjär-

nen, det vill säga smitt upp dem till föremål (t.ex. Hallström 1942:223; Eng-

lund 2002:300). Den typen av negativ bevisföring är i min mening knappast 

övertygande eftersom de spadformiga ämnesjärnen – om de i någon högre 

utsträckning utgjorde en järnråvara på smidesplatser utanför Norrland – bor-

de ha lämnat spår i fyndmaterialet från sådana platser, på samma sätt som 

andra typer av järnråvaror har gjort. 



 23 

    Jag uppfattar det som viktigt att se järnålderns Mellannorrland ur ett mel-

lannorrländskt perspektiv. Järnålderns människor i Mellannorrland levde 

givetvis i centrum av sin värld, ett påpekande som måhända kan uppfattas 

som banalt men som inte desto mindre är viktigt att hålla i minnet.     
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2. Ämnesjärnen och depåerna hittills 

Fyndomständigheterna 

De spadformiga ämnesjärnen är huvudsakligen ett norrländskt fenomen och 

de flesta har påträffats i ett tydligt kärnområde som omfattar Jämtland, Me-

delpad, Hälsingland och Gästrikland. Spadformiga ämnesjärn har också 

framkommit i andra delar av Sverige, företrädesvis i Mälardalen och på Got-

land, men i mycket lägre antal.    

    Flertalet av de spadformiga ämnesjärnen har påträffats längs kusten i Häl-

singland och Medelpad och längs de stora älvarna Ljusnan och Ljungan, 

samt i Storsjöbygden i Jämtland. En mindre grupp samlar sig kring Gavleån i 

Valbo socken i Gästrikland. Fynd har också gjorts i Ångermanland, Dalarna, 

Västmanland, Södermanland, Gotland, Uppland och Västergötland (se fig. 

2). Som tidigare nämnts har de spadformiga ämnesjärnens fyndplatser inte 

behandlats i tidigare forskning annat än på ett mer storskaligt plan. I denna 

forskning har fyndplatserna konstaterats ligga kring Storsjön, Ljusnan, 

Ljungan och i kusttrakterna. Detta har tagits som intäkt för ämnesjärnens 

funktion i ett större handelssammanhang vilket indelats i tre geografiska 

zoner: produktionsområdet (Jämtland), transportvägarna (Ljusnan och 

Ljungan) och redistributiva centra (kusttrakterna). De enskilda fyndplatserna 

för ämnesjärnsdepåerna har kommit att uppfattas som slumpvis utvalda plat-

ser för temporär förvaring och har därför inte setts som intressanta. Det har 

fått till följd att fyndplatserna aldrig har analyserats. 

    Ett mindre antal spadformiga ämnesjärn har påträffats utanför Sverige. 

Från Finland kommer två fynd: ett från Saltvik på Åland (Hallström 

1934:71; Kivikoski 1973:127) och ett från Rakanmäki, Tornio i Lappland 

(Mäkivuoti 1987:62ff, 1988:37). I Norge har spadformiga ämnesjärn huvud-

sakligen påträffats i områden i höjd med Mellannorrland. I Nord-Trøndelag 

har ämnesjärn framkommit i Sagmoen i Værdalen, Egge i Stenkjer och Foss-

li i Overhalla (Petersen 1951:118; Hauge 1946:172). Från Rindal i Nord-

Møre kommer ett fynd (Hauge 1946:172) och från Vingelen, Tolga i Hed-

mark två (Petersen 1951:118; Hauge 1946:172). I Oldsaksamlingen finns ett 

ämnesjärn från Nord-Aurdal i Opland (KHM C28288). Utöver dessa kom-

mer ett fynd från Sandar i Vestfold i södra Norge och ett från Dverberg på 

Andøya i Nordland i norra Norge (Petersen 1951:118; Hallström 1934:71). 
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Från Tingsted på Bornholm kommer ett fynd (Watt 1979; Lyngstrøm 

2003:22) och möjligen har ytterligare ett fynd av spadformiga ämnesjärn 

gjorts i Danmark (Dybeck 1874:12).  

 

 
 

Fig 2. Fynd av spadformiga ämnesjärn i Skandinavien  

 



 26 

    Spadformiga ämnesjärn från olika områden ser i de närmaste likadana ut 

men skiljer sig något i storlek. Ämnesjärn från Hälsingland är de minsta, 

vanligen 20–28 cm långa. Ämnesjärn av storleken 28–34 cm kommer före-

trädesvis från Jämtland, Medelpad och Ångermanland. Något större ämnes-

järn, av storleken 34–44 cm, kommer framförallt från Gästrikland (Hallinder 

1978a:34). Det finns också ett fåtal exempel på extremt stora ämnesjärn, 

vilka är mellan 55–61 cm långa. De är ämnesjärnen från Kråknäset, Torsåker 

socken (G93), Villsberga, Biskopskulla socken (U105), Valsgärde, Uppsala 

socken (U110) och ett fynd utan närmare lokalisering än Västmanland 

(V112). Storleksskillnaderna speglar sannolikt olika tillverkningsområden.  

 

 
Antal fynd Antal ämnesjärn 

Medelpad 25 421 

Hälsingland 32 620 

Jämtland 27 478 

Ångermanland 6 19 

Gästrikland 7 117 

Dalarna 6 11 

Uppland 6 29 

Västmanland 2 5 

Södermanland 2 4 

Gotland 3 15 

Västergötland 1 1 

 
118 1720 

 

Fig. 3. Antal ämnesjärn som påträffats i olika landskap. 

 

Det är en stor variation mellan hur många ämnesjärn de olika fynden inne-

håller. Den största depån är funnen i Månsta i Näs socken (J79) i Jämtland 

och innehöll 126 ämnesjärn. I Norränge, Arbrå socken i Hälsingland har två 

stora depåer (H27, H28) påträffats inte långt från varandra med 104 respek-

tive 102 ämnesjärn. De flesta fynd som framkommit utanför Norrland består 

av ett fåtal järn. Endast två av dessa har innehållit fler än fyra ämnesjärn. Det 

är depåerna från Burs socken på Gotland (Go116) med ca 12 ämnesjärn och 

från Biskopskulla socken i Uppland (U105) med 21 ämnesjärn. Dessa två 

fynd utgör således mer än hälften av alla ämnesjärn funna utanför Norrland. 

    I figur 3 redovisas hur många ämnesjärn som har påträffats i de olika 

landskapen. Siffrorna bör inte uppfattas som exakta, bland annat eftersom 

det många gånger inte är känt hur många enskilda ämnesjärn som ingick i 

fynden. Många gånger saknas uppgifter om hur många ämnesjärn som in 
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Fig. 4. Ämnesjärnen från Salom i Hackås socken, Jämtland in situ (Hemmendorff 
2002:15).  

 

gick, framförallt i äldre fynd. Dessutom är ämnesjärnen ofta så pass frag-

mentariska vid fyndtillfället att det är svårt att ta ställning till om de delar 

som påträffats utgör fragment av samma ämnesjärn eller om de ursprungli-

gen utgjorde delar av olika ämnesjärn. En annan felkälla är sannolikt att ett 

femtiotal ämnesjärn med tiden har blivit just 50 ämnesjärn, ca tjugo har bli-

vit tjugo ämnesjärn och ett dussintal har blivit tolv. När det ursprungliga 

antalet järn i ett fynd varit okänt är det antalet bevarade ämnesjärn som in-

räknats i sammanställningen. Det förefaller många gånger dock endast ha 

varit mer eller mindre kompletta ämnesjärn som har tagits tillvara och läm-

nats in till museerna. Två fynd med okänt antal ämnesjärn har exkluderats i 

sammanställningen. Att det rör sig om många järn står dock klart eftersom 

det uppges att dessa fynd har innehållit till exempel ‖några‖ (H34) och ‖ett 

stort antal‖ ämnesjärn (H43). Uppskattningsvis uppgår den sammanlagda 

vikten för de idag kända spadformiga ämnesjärnen till ungefär ett ton.  

 

Ämnesjärnen påträffas alltså huvudsakligen i depåer som grävts ner i mar-

ken. Det stora flertalet har hittats på platser utan någon typ av markering 

ovan jord, men i vissa fall har depåerna påträffats under – eller precis invid – 

en större sten (M1, M14, H48, H53, H55, H56, J83, Å86, G93, G97, S114). I 

ett par fall finns det uppgifter om att jorden omkring fyndet innehållit kol (se 

J76) och slagg (M18, H42).  
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    Vanligen uppges ämnesjärnen ha legat i en hög i jorden (se fig. 4). Det 

finns dock några exempel på depåer där ämnesjärnen lagts ned på speciella 

sätt. Fyra ämnesjärn hittades i två korsformiga arrangemang vid en nipbrant i 

Östanskär i Indals socken (M5). I Jämtland påträffades fyra ämnesjärn i 

korsform på kanten till en mosse vid Gillsta i Hackås socken (J67). Också 

cirkelformen förekommer. I Västerhångsta i Torp socken (M20) hittades en 

depå med 31 ämnesjärn som låg i form av en cirkel med holkarna utåt. I 

cirkelform låg också 36 ämnesjärn från Edsänge i Segersta socken (H51).   

    Att försöka rekonstruera fyndkontexterna för ämnesjärnsdepåerna kan i 

många fall vara svårt eftersom den stora majoriteten har tagits upp utan an-

tikvarisk närvaro. Fynd av ämnesjärn görs ofta under relativt slumpmässiga 

omständigheter. Många omtalas ha framkommit i samband med jordschakt-

ning vid grundgrävningar, andra har av tillfällighet påträffats vid borttagan-

det, ofta bortsprängandet, av stora stenar vid exempelvis vägbyggen. En hel 

del ämnesjärn framkom i samband med den intensifiering av jordbruket som 

ägde rum från slutet av 1800-talet och framåt, när ny mark bröts för odling. 

Dessa fynd har ofta jämförelsevis vaga ortsangivelser. Av 119 fyndnummer i 

katalogen kan nio stycken endast hänföras till landskap, och åtta endast till 

socken. Det finns arton fynd som bara kan knytas till en viss by. Genom de 

upplysningar som ges har 21 fynd kunnat lokaliseras till ett mindre område, 

bland annat genom studier av äldre kartmaterial. Exakta fynduppgifter finns 

för 63 ämnesjärnsfynd.  

    Materialet är därmed enligt min mening tillräckligt stort för att ge en re-

presentativ bild av de kontexter spadformiga ämnesjärn uppträder i. Möjli-

gen skulle ämnesjärn kunna identifieras om större mängder järn från olika 

typer av fyndkontexter, däribland metallhanteringsplatser, analyseras arkeo-

metallurgiskt. I dagsläget förekommer spadformiga ämnesjärn inte i sådana 

kontexter annat än i undantagsfall. Ämnesjärn borde dock efterlämnat spår i 

materialet om de i större utsträckning förekom i dessa sammanhang, så det är 

min uppfattning att nya fynd sannolikt inte skulle förändra bilden nämnvärt. 

    Några fynd av spadformiga ämnesjärn har framkommit i samband med 

arkeologiska undersökningar. Dessa fyndplatser är Mjälleborgen, Frösö 

socken (J66), Lund, Valbo socken (G96), Helgö, Ekerö socken (U106), 

Valsgärde, Uppsala socken (U110) och Söderbytorp, Österhaninge socken 

(S114). Dessutom har fragment av förmodade ämnesjärn framkommit vid 

arkeologiska undersökningar i Trogsta, Forsa socken (H39) och Björka, Häl-

singtuna socken (H42). Efterundersökningar av depåfyndplatser har utförts i 

Hov, Frösö socken (J64), Salom, Hackås socken (J68) (se fig. 4), Västbyg-

geby, Valbo socken (G97), Kråknäset, Torsåker socken (G93) och Leaby, 

Karleby socken (Vg118). I Valla, Selånger socken (M10), utfördes en be-

gränsad undersökning i nära anslutning till fyndplatsen för ett depåfynd.  

     Tyvärr har många av de ämnesjärn som har påträffats försvunnit. Ämnes-

järnen uppfattas inte alltid som förhistoriska och lämnas därför inte in till 

museerna. Ett flertal ämnesjärn har också smitts upp. Vissa ämnesjärn har 

rostat sönder och förstörts i museers magasin eftersom de inte alltid konser-
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veras, något som också vittnar om att ämnesjärnen inte alltid har rankats 

speciellt högt som fyndkategori. Många depåfynd har också skingrats. Några 

ämnesjärn har hamnat på Historiska museet, andra hos hembygdsföreningar 

och vissa hos upphittaren eller markägaren. När Pär Hallinder på slutet av 

1970-talet gjorde sin sammanställning över spadformiga ämnesjärn kom han 

fram till att bara ungefär hälften av alla kända ämnesjärn fortfarande fanns 

kvar (Hallinder 1978a:31). Det kan misstänkas att vi idag endast har känne-

dom om en mycket liten del av de ämnesjärn som har påträffats. 

    Det finns sannolikt spadformiga ämnesjärn i museernas magasin som sak-

nas i katalogen. Gamla fynd kan vara registrerade under en mängd beteck-

ningar, till exempel ‖plogjärn‖, ‖järnbillar‖, ‖järnspadar‖, ‖förmodade harf-

järn‖ och ‖yxor av mycket åldrig typ‖. I Hälsingland omnämns de ibland 

som ‖skorekor‖ eller ‖skäktor‖ och i Dalarna som ‖björnspjut‖. Personal på 

museer inom undersökningsområdet har varit hjälpsamma och försökt identi-

fiera spadformiga ämnesjärn i inventarielistor och magasin så långt det varit 

möjligt.  

Andra former av ämnesjärn 

Det finns i Sverige också andra former av ämnesjärn som förekommer i oli-

ka regioner. Lieformiga ämnesjärn hittas framförallt på Öland och i östra 

Småland (t.ex. Nihlén 1932:95ff; Thålin 1967:313f; Haglund 1978). På 

Öland har även de flesta tenformiga/pincettformiga ämnesjärnen påträffats 

(t.ex. Nihlén 1932:100; Thålin 1967:314; Haglund 1978; Herschend 1991). I 

Dalarna, men även i Mälardalen, påträffas de stavformiga ämnesjärnen (Ser-

ning 1973:115ff), som ibland benämns tenformade ämnesjärn (Englund 

2002:275). I föreliggande arbete kallas ämnesjärn av den öländska typen för 

tenformiga och ämnesjärn av dalatypen för stavformiga för att undvika miss-

förstånd. Därtill finns de så kallade ämnesjärnen av mästermyrtyp som har 

påträffats på tre platser på Gotland, i ett fynd från Skåne (t.ex. Hallinder 

1978b; Thålin Bergman 1983:258ff; Arwidsson & Berg 1983:17) samt i tre 

fynd från Danmark (Buchwald 2005:324; Lyngstrøm 2008:56). En annan 

variant är de ringjärn som främst har hittats på Gotland, i Dalarna och i Mä-

lardalen (Serning 1966:84; Thålin Bergman 1983; Sandberg 1994:90; Dardel 

2001). Kring dessa rådde tidigare oenighet om de snarare skulle uppfattas 

som färdiga föremål än ämnesjärn (Hallinder & Haglund 1978:30). Numera 

tycks de emellertid sortera under ämnesjärn (Thålin Bergman 1983; 

Hjärthner-Holdar 1993b; Sandberg 1994:90; Englund 2002:275).  

    Värt att nämna är att spadformiga ämnesjärn mycket sällan påträffas till-

sammans med ämnesjärn av andra former. De enda kända exemplen hittills 

är i Husgrupp II på Helgö (U106) (Hallinder m.fl. 1986:147) och i båtgrav 6 

i Valsgärde (U110) (Arwidsson 1942:85f). I Lund i Valbo socken i Gästrik-

land (G96) påträffades ett möjligt spadformigt ämnesjärn som lösfynd inte 
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långt från en grav som innehöll ett lieformigt och två stavformiga ämnesjärn 

(Appelgren & Broberg 1998). 

    Även utanför Sverige finns en mängd olika sorters ämnesjärn, och också 

där förekommer de olika formerna ofta inom väl avgränsade geografiska 

områden. De allra flesta typer av ämnesjärn kan alltså kopplas till ett tydligt 

kärnområde, även om det vanligen finns sporadiska förekomster utanför 

dessa. Danmark utgör ett undantag eftersom det där inte på samma sätt tycks 

ha funnits standardiserade ämnesjärnsformer (Lyngstrøm 2002:7f, 2003:22). 

Från Norge kommer de järnbarrer (typ R 438) som tidigare kallades vevjern 

(Martens 1977, 1981a+b; Resi 1995) (se fig. 24). I Storbritannien är de van-

ligaste formerna svärds-, plog- eller spettformiga ämnesjärn eller varianter 

av dessa (Allen 1967; Crew 1994, 1995) (se fig. 55). På kontinenten finns ett 

flertal olika typer av ämnesjärn, bland annat de så kallade spitzbarren, vilka 

är bipyramidala tackor från mellersta Rhenområdet (Buchwald 2005:128ff; 

Lyngstrøm 2008:50). I de östra delarna av Centraleuropa förekommer yx-

formiga ämnesjärn. I Krakow i Polen påträffades en exceptionellt stor depå 

med sådana som innehöll 4212 ämnesjärn med en sammanlagd vikt på 3630 

kg (Lyngstrøm 2008:49).  

Dateringen  

De spadformiga ämnesjärnen har alltid varit problematiska att tidsbestämma 

eftersom de endast undantagsvis förekommer med andra daterande föremål. 

De föremålsdaterade depåerna pekar på en datering till perioden omkring 

folkvandringstid. Fynd av ämnesjärn, och delar av möjliga ämnesjärn, i an-

slutning till husgrundsterrasser pekar också  de på att de hör hemma i perio-

den kring folkvandringstid. Folkvandringstida gravar finns vanligen också i 

närheten av fyndplatserna för depåerna. Detta är fallet även i områden där 

folkvandringstida fynd hör till ovanligheterna, exempelvis i Jämtland. 

 

Det har gjorts två 
14

C-analyser på kol från spadformiga ämnesjärn. Den för-

sta gjordes på ett ämnesjärn från Hackås socken i Jämtland (J68) och gav en 

datering till 774–941 cal. AD (Possnert & Wetterholm 1995:29). Den andra 

analysen gjordes på ett ämnesjärn funnet vid Kråknäset i Torsåkers socken i 

Gästrikland (G93) och gav en datering till 60 BC–150 cal. AD (Englund, 

Grandin & Hjärthner-Holdar 2001). Dateringen från Torsåkers socken är 

uppseendeväckande tidig och spridningen mellan de två proverna blir där-

med stor. Det har därför ifrågasatts om dateringarna speglar en faktisk situa-

tion. 

    Det finns felkällor som kan påverka analyserna och därmed de resultat 

som fås. Metoden som sådan ger säkra resultat men den förutsätter att det 

kol som analyseras verkligen kan kopplas till det man vill datera. Vad det 

gäller ämnesjärnen från Torsåker och Hackås så är det emellertid säkerställt 

att det är kol ur ämnesjärnen som har analyserats och inte kol från fyndplat-
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sen. Det som primärt påverkar resultatet är vedens egenålder. Genom ved-

artsanalyser kan det fastställas vilket träslag som har använts och därmed ge 

en uppfattning om dess egenålder. Göran Possnert räknar med att resultatet 

från Jämtlandsjärnet möjligen visar ca 70 år för mycket på grund av träkolets 

egenålder (pers. medd.). Kolstycket som analyserades från Kråknäsjärnet 

kom från en kvist av gran, vilket innebär en låg egenålder som inte nämnvärt 

påverkar dateringen (Englund, Grandin & Hjärthner-Holdar 2001:1f).  

    En annan möjlig felkälla är beroende av vilken typ av kol som analyseras. 

Analyserna utfördes på Kråknäsjärnet på kol löst i järnet (Englund, Grandin 

& Hjärthner-Holdar 2001:1) medan den på Hackåsjärnet gjordes på inneslut-

na kolfragment. Kol som inneslutits i rost på ett järnföremål kan ge felaktiga 

dateringar eftersom kol från omgivningarna kan ha kapslats in långt efter det 

att föremålet hamnat i marken (Possnert & Wetterholm 1995:21). Jämtlands-

järnet var kraftigt korroderat men rengjordes mekaniskt och var därför rent 

metalliskt och rostfritt där provet togs (Possnert & Wetterholm 1995:27). 

Eventuell konservering av järnföremål kan påverka resultaten men inga av 

de två ämnesjärnen hade konserverats innan 
14

C-analyserna utfördes.     

    Värt att hålla i minnet är att 
14

C-analysen endast ger en datering av den 

första framställningen av järnet. Om ett järnföremål har smitts om till ett nytt 

föremål kommer detta inte att visa sig i dateringen. Det innebär att datering-

en visar hur gammalt järnet är men inte nödvändigtvis hur gammalt föremå-

let är. Sammanfattningsvis så finns inga iögonfallande anledningar till att 

dateringarna skulle vara felaktiga och att de därigenom borde ifrågasättas.  

    Sannolikt är det så att Torsåkersjärnen utgör tidiga exempel på spadformi-

ga ämnesjärn medan Hackåsjärnen utgör sena. Något som talar för att den 

tidiga dateringen till Kr.f. är tillförlitlig är att det numera finns paralleller till 

denna i Norge. En stor depå med norska järnbarrer påträffades 1987 i Nordre 

Bjerke i Gran, Opland. Tyvärr var ämnesjärnen i ovanligt dåligt skick men 

det gick att fastställa att depån innehöll minst 568 ämnesjärn och den vägde 

sammanlagt 77 kg. Tre prover för 
14

C-analys togs mellan ämnesjärnen in situ 

och alla dessa gav överraskande nog dateringar till förromersk järnålder 

(Resi 1995:131). Dessa prover kan dock inte sägas datera själva ämnesjär-

nen. På senare år har emellertid en depå med samma typ av ämnesjärn på-

träffats i väggrännan till ett långhus från äldre romersk järnålder i Moer i Ås, 

Akershus. På ett av dessa järn gjordes en 
14

C-analys som också den gav en 

tidig datering, 60 f.Kr–130 e.Kr., vilket överensstämmer med Kråknäsjärnen 

(Guttormsen 2003:40). Ett ämnesjärn av samma sort påträffades på en gård i 

Modvo, Indre Sogn, som daterades till 350–500 e.Kr. (Kristoffersen 

1993:153; Buchwald 2005:234). 

    De norska järnbarrerna har, i likhet med de spadformiga ämnesjärnen, 

tidigare i allmänhet uppfattats som yngre. Irmelin Martens menar att de fö-

rekommer i fullt utvecklad form från 600, eller möjligen från folkvandrings-

tid, men att den största delen av depåerna sannolikt hör till vikingatid (Mar-

tens 1977:41, 1981a:99, 1981b:41). De tidiga dateringarna har därför, också 

i Norge, mötts med tvivel (Resi 1995:133; Figenschou Simonsen 2007:214). 
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En ledtråd till dateringen av de norska järnen kan också erhållas från Snorup 

på Jylland i Danmark. Där påträffades en depå med ett hundratal större och 

ett hundratal mindre ämnesjärn, av samma typ, i ett hus. Depån i Snorup 

dateras till 330–560 e.Kr. (Høst-Madsen & Buchwald 1999; Buchwald 

2005:154, 212ff). Ytterligare ett ämnesjärn av samma typ påträffades i Dan-

kirke, också det på Jylland, i ett hus från tiden kring 520 e.Kr., tillsammans 

med ett stort antal importföremål (Hansen 1991:21; Buchwald 2005:154).  

    Tyvärr är de två 
14

C-analyser som är gjorda i Sverige på ämnesjärn inte 

tillräckliga för att på ett tillfredsställande sätt kunna tidfästa ämnesjärnen. 

För detta krävs analyser gjorda på serier av 
14

C-prov. Önskemålet vore natur-

ligtvis att få en så detaljerad serie att eventuella geografiska och kronologis-

ka skillnader i materialet kan skönjas. 

 

 
 

Fig. 5. Ämnesjärnen från Valsgärde 6, Uppsala socken, Uppland (Arwidsson 1942: 
taf. 34). 



 33 

 
 

Fig. 6. Kittel och ämnesjärn från Valla, Selånger socken, Medelpad (Ramqvist 
1996:35). 

 

De tidigare nämnda tre spadformiga ämnesjärnen från Helgö påträffades vid 

metallhantverksområdet på terrass VIII i Husgrupp 2 (U106). Det finns ett 

antal 
14

C-prover från husgruppen (Kyhlberg 1982) som på senare tid omka-

librerats. Dateringarna från husgrund II och VIII har behandlats tillsammans 

och faller huvudsakligen inom perioden ca 237-701e.Kr. (Kyhlberg & 

Strucke 1999:191). Två avbrott i 
14

C-serien (under perioderna 345–440 och 

510–613) kan ha källkritiska orsaker men kan också spegla en reell periodi-

citet (a.a.:191). Inte heller föremålsfynden från husgrund VIII kunde ge nå-

gon närmare datering utan spänner över en bred period från romersk järnål-

der till vikingatid (Lundström 1970:146). 

   I båtgrav 6 i Valsgärde, Uppsala socken i Uppland (U110) fanns två spad-

formiga ämnesjärn. Graven har av Greta Arwidsson daterats till mitten av 

700-talet (Arwidsson 1942:132), en datering som Birgit Arrhenius vill tidi-

garelägga till 630–640 (Arrhenius 1980:36). Ämnesjärnen i Valsgärdegraven 

skiljer sig emellertid från övriga spadformiga ämnesjärn genom att de har 

tånge istället för holk, vilket gör att de inte är direkt jämförbara med de övri-

ga (se fig. 5). De är också osedvanligt stora. 
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 Depåer med ämnesjärn innehåller sällan andra typer av föremål men det 

finns enstaka undantag som kan hjälpa till att tidfästa dem. Dessa redovisas 

nedan och pekar på en datering till perioden kring folkvandringstid. 
    I Valla, Selånger socken i Medelpad framkom en depå (M10) med nio 

ämnesjärn under en upp-och-nedvänd järnkittel (se fig. 6). En kittel av sam-

ma sort har påträffats i hög 4 på Högomgravfältet i samma socken. Hög 4 

dateras allmänt till 400 e. Kr. (Ramqvist 1992:223) men ligger sannolikt i 

sen folkvandringstid (se kap. 3). En liknande datering är då sannolik även för 

depåfyndet. 

    I ett fynd från Norränge i Arbrå (H29) påträffades elva ämnesjärn till-

sammans med en spjutspets (HM 7599). Spjutspetsen har en kraftig och öp-

pen holk, vilken utgör 1/3 av dess längd (se fig. 62). Bladet har raka egglin-

jer och kraftig ryggås och eggens förlängning är svagt insvängd. På ena si-

dan, vid övergången mellan holk och blad, finns en rund flik med ett borrat 

hål, som en ögla. Den kraftiga åsen på ryggen förekommer från tiden före 

Kr.f. och förefaller försvinna under yngre vendeltid. Den vidgade holken är 

också ett äldre drag som knappast förekommer på spjutspetsar i yngre järn-

ålder (pers. medd. Kristina Creutz). En liknande spjutspets från Gotland 

dateras av Oscar Almgren och Birger Nerman till folkvandringstid 

(1923:117, taf. 42:605) och en spjutspets av samma typ, men där holken 

utgör halva spjutspetsens längd, får samma datering av Ella Kivikoski 

(1973:53, taf. 37:308). Inga av dessa exemplar har dock ögla och inga paral-

leller till öglan på spjutspetsen har heller påträffats i litteraturen.     

 

 
Fig. 7. Depåfynd från Gåcksäter, Hög socken, Hälsingland (Hvarfner 1952:74). 
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    Gustaf Hallström (1934:72) daterar en depå från Gåcksäter i Hög socken 

(H48) till mitten av det första årtusendet e. Kr. Under roten av en stor gran 

hittades fjorton ämnesjärn tillsammans med en holkyxa och ett holkyxlik-

nande redskap (se fig. 7). Holkyxor är ofta svårdaterade eftersom de många 

gånger påträffas som lösfynd: i Harald Hvarfners (1952:7) sammanställning 

ingår ca 2000 järnyxor och 90 % av dessa utgjorde lösfynd. Därtill är en 

datering utifrån endast typologi osäker vad gäller holkyxor (Serning 

1966:15). Holkyxan från Gåcksäter har ett markerat eggplan och något ut-

svängd egg vilken är en form som förekommer i daterade kontexter från 

romersk järnålder i södra Sverige och från folkvandringstid i mellersta och 

norra Sverige (Hvarfner 1952:73ff). En holkyxa från Dalarna vill Serning 

(1966:14) datera till romersk järnålder. Holkyxan har i Norrland en lång 

brukningstid och har i något fall till och med påträffats i medeltida material 

(Hvarfner 1952: 83ff, 113ff ). Det holkyxliknande redskapet bedöms av 

Hvarfner vara ett spetsbeslag till en typ av spak som fram till 1800-talet an-

vändes vid stenröjning, och som idag funktionellt motsvaras av spettet. Ett 

liknande redskap har hittats i en av Birkagravarna (grav 111b) och tillhör 

vikingatid (Hvarfner 1952:105ff). Någon närmare datering av depån från 

Gåcksäter går inte att nå.  

    I ett depåfynd med tre ämnesjärn från Österhaninge socken i Söderman-

land (S114) ingick även ett städ och en skafthålsyxa med utsvängd egg (se 

fig. 8). Skafthålsyxan är av en tidig typ där skafthålets rundning är markerad 

på yxhuvudets utsidor. Rundningen på utsidan är dock inte så framträdande 

som på de flesta yxor av denna typ så den tillhör sannolikt inte det äldsta 

skiktet. Yxan har hammare på yxhuvudet och yxhalsen har rektangulärt tvär-

snitt. Denna typ av skafthålsyxa förekommer i Uppåkra i romersk järnålder 

(Welinder, Pedersen & Widgren 1998:335) och i mossfynd som Vimose 

(Christensen 2005:79) och Skedemosse (Hvarfner 1952:122ff). Typen finns 

kvar i södra och mellersta Sverige in i folkvandringstid (Hvarfner 

1952:122ff) och ännu senare i Norrland. En yxa av samma typ finns i ett 

gravfynd i Born, i Ovanåkers socken, vilken Hallström vill tidsfästa till 600–

700-tal (Hallström 1937:179ff). Grav 3 på Norra Bredsundsnäset i Tran-

strands socken, av Serning daterad till 600-tal (Serning 1962:58), innehöll en 

yxa som i mycket påminner om Söderbytorpsyxan. Yxan från Bredsundsnä-

set har dock skafthålsflikar på yxans nedre sida, ett senare drag som Söder-

bytorpsyxan saknar. Städet är svårdaterat. Jan Petersen sammanställde de 

kända fynden av städ av denna typ men finner inga norska exempel som är 

äldre än vikingatid (Petersen 1951:91ff). Typen har dock påträffats i Vimose 

och har alltså funnits i det danska området redan under romersk järnålder 

eller folkvandringstid (Christensen 2005:84).  
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Fig. 8. Depåfynd med ämnesjärn, skafthålsyxa och städ från Söderbytorp, Österhan-
inge socken, Södermanland (Runeson 1994:11). 

 

    Övriga fynd där ämnesjärn uppges ha påträffats med andra föremål måste 

tyvärr anses osäkra ur dateringssynpunkt av olika anledningar. Ett ämnesjärn 

ska ha påträffats tillsammans med en skafthålsyxa i Stensjö i Lockne socken 

(J72). Föremålen hittades ca en fot från varandra. Uppgiften kommer ur-

sprungligen från Erik Festin som vid ett besök på platsen, ca tio år efter att 

fyndet gjorts, skriver ‖Möjligen har här legat en hög i den obetydliga slutt-

ningen mot sjön‖ (1915:103), vilket får anses osäkert. Margareta Biörnstad 

för yxan till äldre vendeltid men skriver också hon att det är osäkert om det 

verkligen rör sig om ett gravfynd (1962:109f). Inga ytterligare fynd gjordes 

som indikerar att föremålen kom ur en förstörd grav. På grund av den oklara 
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kontexten är det inte säkert, om än troligt, att yxan och det spadformiga äm-

nesjärnet hamnade i jorden vid samma tillfälle, vilket innebär att det inte 

säkert går att datera ämnesjärnet utifrån yxan. Därtill skiljer sig ämnesjärnet 

från övriga spadformiga ämnesjärn. Det är tyngre och kraftigare och har 

tillverkats genom att plåten har vikts dubbel. Detta tillverkningssätt skiljer 

sig från alla andra spadformiga ämnesjärn, vilket gör att det inte riktigt jäm-

förbart med övriga (se fig. 73).  

    Ett ämnesjärn från Säter i Offerdals socken (J80) har ibland på svaga 

grunder sagts tillhöra tidig vikingatid. Ämnesjärnet delar inventarienummer 

med ett fragment av det undre skalet till en oval spännbuckla, vilket möjli-

gen kommer ur en gravhög. Inte heller i det här fallet är det säkert att spänn-

bucklan och ämnesjärnet hittades tillsammans eller om ens spännbucklan 

påträffades i en gravhög.  

 

Några fynd i, eller i närheten av, husgrundsterrasser pekar på att de spadfor-

miga ämnesjärnen tillhör ett äldre järnålderssammanhang. Vid en husgrunds-

terrass i Vigge, Stöde socken (M11) påträffades ett ämnesjärn vid den nord-

västra gaveln. Tyvärr gjordes fyndet när husgrundsterrassen utan antikvarisk 

närvaro restaurerades till gudstjänstplats 1964. Ämnesjärnet påträffades en-

ligt uppgift under omplockning av den nedrasade stenen från husgrundster-

rassens troligen ganska höga västra sida, så ämnesjärnet kan relativt säkert 

knytas till husgrunden (pers. medd. K-G Selinge). På Trogstaboplatsen i 

Forsa socken (H39) har en bit av ett troligt ämnesjärn påträffats vid den östra 

väggen i husgrund A (se fig. 11) (Liedgren 1992:60). Husgrunden tillhör 

boplatsens andra fas, det vill säga sannolikt 300-tal (1992:88). 

    I ett hantverksområde på Björkaboplatsen i Hälsingtuna socken (H42) 

påträffades ett järnföremål som eventuellt utgör en del av ett ämnesjärn. 

Området där det möjliga ämnesjärnsfragmentet hittades betecknades som ett 

arbetsområde med röjningsrösen, slaggförekomster, smidesgropar och härdar 

och kan sannolikt dateras till perioden folkvandringstid–vendeltid (Ekman 

1996a:45ff, 115).  

  

Medan depåfynden från Medelpad och Hälsingland framstår som tydligt 

förankrade i ett äldre järnålderslandskap är förhållandena i Jämtland inte lika 

uppenbara. Som tidigare nämnts så har ett ämnesjärn från ett depåfynd från 

Hackås (J72) 
14

C-daterats till vikingatid. Den äldre järnåldern är dessutom 

ganska svagt företrädd i Jämtland i jämförelse med kustlandskapen. De tidi-

gaste bygderna finns kring Storsjön. Från Norderön kommer fynd från 300-

talet och från folkvandringstid finns fynd från hela Storsjöbygden. Frösön är 

förvånansvärt ‖tom‖ under äldre järnålder. Där finns inga kända gravfynd 

som är äldre än vendeltid och Mjälleborgen utgör i dagsläget den äldsta kän-

da fornlämningen från järnåldern. Man bör dock i Norrlands inland vara 

försiktig med att använda sig av gravar som enda bebyggelseindikator efter-

som dessa saknas under stora delar av förhistorien i områden som bevisligen 

varit bebodda (Sandkvist 2004:20f). Det är också så att bebyggelsenamnen 
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på Frösön kan många gånger föras tillbaka till äldre järnålder (Brink 

1990b:92). I stora delar av Storsjöområdet finns också en järnframställning 

redan från perioden före Kr.f., vilken tar fart under äldre romersk järnålder 

(Magnusson 1986:173). 

    Ett ämnesjärn framkom i samband med undersökningarna på Mjällebor-

gen på Frösön i Jämtland (J66). Mjälleborgen är den enda fornborg i Mel-

lannorrland där har lämningar efter hus har kunnat konstateras och ämnes-

järnet påträffades i det tjocka kulturlagret nedanför den terrass där ett av de 

treskeppiga husen var uppfört. Mjälleborgen uppfördes sannolikt i slutet på 

300-talet eller början av 400-talet och har brunnit men återuppförts flera 

gånger efter det (Hemmendorff 1994:198). De flesta dateringar faller inom 

perioden yngre romersk järnålder–folkvandringstid medan dateringarna från 

den undersökta husgrunden förefaller landa i vendeltid (Hemmendorff 

1989:152f). Tyvärr har inte kulturlagret, och därmed inte heller ämnesjärnet, 

kunnat knytas till någon specifik brukningsperiod (Hemmendorff 

1985:238f).  

    Sannolikt bör depåfynden i Jämtland trots allt, på samma sätt som i kust-

landskapen, i första hand knytas till den folkvandringstida bygden. Gert 

Magnusson (1986:302) har gjort en sammanställning över de tidigaste järn-

åldersfynden från Jämtland (se fig. 9) och det finns ofta en direkt rumslig 

närhet mellan dessa äldsta fynd och fynd av spadformiga ämnesjärn. Det 

gäller särskilt Frösön, Lit, Lockne, Norderön och Näs socknar. På Frösön 

ligger fyra av fem fynd i anslutning till Mjälleborgen (J62, J63, J65, J66). 

Från Lit kommer ett depåfynd från det till Söre angränsande Hökbäck (J71). 

I Lockne hittades ett spadformigt ämnesjärn på gränsen mellan Stensjö och 

Nordanberg byar (J72). Från den till ytan begränsade Norderön kommer två 

fynd av spadformiga ämnesjärn (J76, J77). Från Näs kommer ett stort depå-

fynd från Månsta bys mark (J79), belägen precis söder om Kungsnäset. I 

Hackås är det ca en kilometer mellan fyndplatsen för ämnesjärnen i Gillsta 

(J67) och Östnår, varifrån de äldsta fynden kommer. I Brunflo socken är det 

något längre till platserna för de äldsta fynden. Depåfyndet påträffat i Ope 

(J61), det vill säga ca tre kilometer söder om Odensala och ca fem kilometer 

norr om Viken, Gusta och Vamsta vid södra Brunfloviken. I Revsunds sock-

en har de äldsta gravfynden framkommit vid Hållborgen i socknens norra 

del, drygt ett par mil från ämnesjärnsfyndet i socknens södra del. Sedan 

Magnusson gjorde sin sammanställning har dock ytterligare ett folkvand-

ringstida fynd framkommit i Revsund (Sundström 1994:105). Det är ett 

gravfynd från 500-tal från den lilla Backnorholmen som ligger direkt väster 

om Ammerön, det vill säga den ö där depåfyndet hittades. Ås och Rödön 

socknar saknar kända fynd av spadformiga ämnesjärn. Den rumsliga närhe-

ten indikerar att också de jämtska fynden bör knytas till den folkvandringsti-

da bygden. 
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Socken Gård/ by Äldsta datering 

Brunflo Viken 500-tal 

Brunflo Gusta 500-tal 

Brunflo Vamsta 500-tal 

Frösön Mjälleborgen 300-tal 

Hackås Östnår 400-tal 

Lit Söre 500-tal 

Lockne Nordanberg 500-tal 

Lockne Stensjö 600-tal 

Norderön Prästbordet 300-tal 

Norderön Tivarsgård 300-tal 

Näs Kungsnäset 500-tal 

Revsund Hållborgen 400-tal 

Rödön Undrom 400-tal 

Rödön Sund 400-tal 

Rödön By 500-tal 

Rödön Rödögården/Prästbordet 500-tal 

Rödön Häste 500-tal 

Ås Kyrklägdan 400-tal 

Östersund Odensala 400-tal 

 

Fig. 9. Jämtlands äldsta järnåldersgårdar (efter Magnusson 1986:302). 

Sammanfattningsvis finns det bara enstaka fynd som kan hjälpa till med 

dateringen av ämnesjärnen, men de pekar mot att de hör till perioden ca 

300–600 e.Kr. Frågan blir då om denna tyngdpunkt i perioden kring folk-

vandringstid som skymtar i materialet daterar en tradition att deponera spad-

formiga ämnesjärn, och inte ämnesjärnen per se. De fåtal ämnesjärn som 

påträffats i andra kontexter, exempelvis i anslutning till husgrundsterrasser, 

indikerar dock samma datering, om än till en tidigare del av perioden. De 

handfull kända exemplar av de järnkittlar som ämnesjärnen kan ha utgjort 

ämnen för, tillhör i Mellannorrland förmodligen perioden från sen folkvand-

ringstid till tidig vendeltid vilket möjligen indikerar en något senare tyngd-

punkt för dessa.  

    Lars-Erik Englund har försökt hitta andra vägar för att datera de spadfor-

miga ämnesjärnen. Han vill sätta dem i samband med de så kallade stearin- 

slaggerna från romersk järnålder och folkvandringstid (2002:304ff). Stearin- 

slaggerna påträffas i ett stråk från norra Uppland, upp genom Gästrikland 

och Jämtland och in i Norge. De saknas i Hälsingland och påträffas endast 

sporadiskt i Medelpad. Eftersom slaggerna och de spadformiga ämnesjärnen 

i viss grad sammanfaller geografiskt kan detta tyda på samtidighet, vilket 

Englund ser som bekräftat genom Kråknäsjärnens 
14

C-datering till Kr.f. 

(Englund 2002:304).  
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Osäkerhetskällorna till trots så får man i nuvarande läge sluta sig till att 

spadformiga ämnesjärn fanns under hela perioden från Kr.f. fram till vi-

kingatiden (vilket påvisas av de två 
14

C-daterade ämnesjärnen) men att äm-

nesjärnen har sin tyngdpunkt i perioden omkring folkvandringstid. Det inne-

bär att de spadformiga ämnesjärnen därför kan sättas i samband med både 

den tidiga järnframställningen i Jämtland och Gästrikland och den något 

senare i Hälsingland, Medelpad och Gästrikland (se kap. 2).  

Ämnesjärnen i tidigare forskning 

Järnforskningen har alltid haft en stark ekonomisk betoning och präglas där-

till av ett påtagligt centrum–periferitänkande. Detta har påverkat synen på de 

spadformiga ämnesjärnen. Redan tidigt kom de spadformiga ämnesjärnen att 

analyseras på en storskalig nivå utifrån ekonomiska perspektiv, i termer av 

kapital, handelsvaror, betalningsmedel och export. Ämnesjärnsdepåerna har 

inte behandlats annat än i ett rent deskriptivt syfte. Detta har fått till följd att 

ämnesjärnen bara har diskuterats som artefakt och inte utifrån fyndplatser 

eller fyndsammanhang.  

    Från början diskuterades ämnesjärnen framförallt i funktionella termer 

utan någon direkt koppling till järnproduktion eftersom kunskapen kring 

denna fortfarande var relativt begränsad. När sedan lämningar efter blästbruk 

uppmärksammades, till en början genom John Nihléns arbeten (1927, 1932, 

1939), kom ämnesjärnen i huvudsak att diskuterats i förhållande till järnpro-

duktionen.  

    På slutet av 1800-talet och början på 1900-talet diskuterades de fynd av 

ämnesjärn som kom i dagen i Mellannorrland framförallt utifrån vilken funk-

tion de kan ha haft, eftersom detta inte var självklart. En av de första att 

uppmärksamma de spadformiga ämnesjärnen var Nils Johan Ekdahl som på 

uppdrag av Kungliga Vitterhetsakademien reste Norrland runt och samlade 

in uppgifter om fornlämningar under perioden 1827–1830. Hans omsorgsful-

la iakttagelser och exakta platsangivelser gör att hans konceptanteckningar i 

hög grad är användbara än idag (Ekdahl 1833). Delar av Ekdahls uppteck-

ningar för Medelpad har senare publicerats av Gustaf Hallström (1928a, 

1929a) och Arvid Enqvist (1943a). Någon annan som tidigt omnämner äm-

nesjärn är Richard Dybeck (1874:11f) som kallar dem odlingsredskap efter-

som han hittade ett exemplar i ett röjningsröse. Petter Olsson (1874:10) kal-

lar dem järnspadar och antar att de blivit nedgrävda i samband med ett fält-

tåg, kanske när Olof den helige reste genom Jämtland. Ämnesjärnen tycks i 

allmänhet ha antagits vara någon typ av jordbruksredskap. Fynden är ofta 

publicerade av lokalhistoriker och eldsjälar inom hembygdsrörelsen, varav 

en – i sin i övrigt ganska torra beskrivning av ett ämnesjärnsfynd från Torps 

socken – högtidligt skrev om ‖toner fjärran ur tiden, sällsamma röster från 

hänsovnas strid‖ (Lindström 1931:43).  
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     Den förste att diskutera de spadformiga ämnesjärnen mer ingående och 

som även sammanställde det då befintliga materialet var Gustaf Hallström, 

(1912:108ff) som kallar dem myrjärnstackor efter ett förslag från Oscar 

Almgren. Hallström såg ämnesjärnen som halvfabrikat som sedan köparen 

förfärdigade redskap av (1912:110). I ett senare arbete utvecklar han tanke-

gången, renodlar de ekonomiska tolkningarna och ser ämnesjärnen som en 

handelsvara som även fungerade som betalningsmedel, det vill säga som ett 

slags mynt (Hallström 1928b:40). Dessa tankegångar kom från Storbritanni-

en där ämnesjärnen tidigt fick benämningen currency bars. Detta eftersom 

en passage i Julius Caesars De Bello Gallico (V, kap. 12 i Allen 1967:318f) 

omtalar att att invånarna på de Brittiska öarna, förutom mynt av guld och 

brons, använde järntackor eller stänger som betalningsmedel. Hallström 

(1934:86f) är av åsikten att dessa engelska ämnesjärn stod som förebild för 

de spadformiga och antar att Gotland och Mälardalen fungerat som mellan-

led till det mellannorrländska området även om det fanns svårigheter med att 

klarlägga exakt hur detta skeende gått till.  

    Både Nihlén (1932:124) och Lennart Björkqvist (1937:32) ser formen som 

en konsekvens av att ämnesjärnen har standardiserats till rena värdeenheter 

och därmed inte längre har någon praktisk funktion, en åsikt som även dela-

des av Enqvist (1943b:70). En alternativ syn framförs av Erik Tholander 

(1971) som menar att man genom att reducera ämnesjärnen till betalnings-

medel underskattar Norrlands förhistoriska smeder. Han ser istället ämnes-

järnen som kittelplåtämnen som användes vid tillverkningen av kittlar av 

samma typ som påträffats i Valla och Högom, båda i Selånger socken. I se-

nare forskning är synen på ämnesjärn som halvfabrikat och råämne oom-

stridd (t.ex. Stenberger 1964:433; Magnusson 1986:274; Liedgren 

1992:185ff; Englund 2002:302). 

    Trots att den stora majoriteten av de spadformiga järnen har påträffats i 

Mellannorrland var det från början inte självklart att ämnesjärnen också till-

verkats där. Hallström menade istället att Mellannorrland stod som mottaga-

re för järn framställt på Gotland. Han utgick ifrån ett fynd av ett spadformigt 

ämnesjärn i närheten av två forntida husgrunder vid Flors, i Burs socken, på 

Gotland (Go115) (Hallström 1934:72). På samma gård ska vid ett tidigare 

tillfälle ytterligare ca tolv ämnesjärn ha påträffats (Go116). Ämnesjärnet 

hittades i en åker som under en längre tid hade gett fynd av slagg, myrmalm 

och keramik. Något längre bort i samma åker fanns en husgrund och en an-

läggning som tolkades som en blästugn. Kulturlagret daterades till romersk 

järnålder, sannolikt på grund av närheten till husgrunden, och hela området 

ansågs utgöra en romartida gård (Nihlén 1932:53ff, 122). Hallström menade 

att detta fynd visade att det var på Gotland som formen uppstod eftersom 

man där hade en tidig datering och en direkt geografisk koppling mellan 

tillverkning och färdigt ämnesjärn, något som saknades i Mellannorrland 

(Hallström 1934:72). Att Mellannorrland skulle kunna utgöra producentom-

rådet för ämnesjärn ser han inte som troligt: 
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Om de enbart skulle förklaras som produkter av en där inhemsk järntillverk-
ning och om de många fynden skulle känneteckna vandrande (‖järnbärande‖) 
handelsmäns lager, måste ju detta betyda en järnindustri inställd på export. 
Men hur kommer det sig då, att vi icke (praktiskt taget icke) träffa fynd av 
samma slag utanför detta myrmalmsrika område? Man skulle snarare vänta 
sig talrikare fynd utanför området och endast ströfynd innanför (Hallström 
1934:89).  

 
Hallström menade att de spadformiga ämnesjärnen på Gotland tidigt förlora-

de sin betydelse, men att de vid det laget hade ‖bitit sig fast i Norrland‖ och 

att en inhemsk produktion av dessa därför kom igång (a.a.:72). Dateringen 

till romersk järnålder har senare ifrågasatts av Pär Hallinder (1978a:33f) då 

de daterande fynden från undersökningen, bland annat keramik och pärlor, 

har förkommit och eftersom husgrunden ligger ca 200 meter från fyndplat-

sen för ämnesjärnet.  

    Detta synsätt, att ämnesjärnen importerades till Mellannorrland, kritisera-

des av Arvid Enqvist (1943b:72) som menade att ett så stort antal ämnesjärn 

funna inom ett myrmalmsrikt område talar för att ämnesjärnen också tillver-

kats där. Hallström (1942:223) hade vid det laget ändrat ståndpunkt eftersom 

han i en senare artikel skriver att den mellannorrländska järnproduktionen 

var inriktad på export. Hallström framkastar också möjligheten att det var 

gotlänningar som exploaterade de sydnorrländska kustområdena på myr-

malm vilket skulle förklara Gotlands rika fynd från århundradena före Kr.f. 

(1934:89). Han förklarar att de fåtaliga fynden av ämnesjärn utanför Mellan-

norrland beror på att avsättningsområdena redan förbrukat sitt material och 

förvandlat ämnesjärnen till föremål (1942:223).  

    I sin diskussion av den jämtländska skinnhandeln tar Margareta Biörnstad 

(1962:134f) även upp Storsjöområdets del i handeln med järn. Hon ser Stor-

sjöbygden som uppsamlingsområde för ämnesjärn men huruvida de är pro-

ducerade i Jämtland eller Härjedalen tar hon inte ställning till. Hon förmodar 

dock att det finns en sådan möjlighet. Harald Hvarfner (1962:150) föreslår i 

samma publikation att Härjedalen utgjorde ett råvaruproducerande område 

för det järn som sedan kom att forslas ut mot kusten i form av spadformiga 

ämnesjärn. Också Klas-Göran Selinge (1977:376f) uppfattar depåfynden i 

praktiska/ekonomiska termer och ser fynden av ämnesjärn som bevis för att 

handel med järn förekommit. Han kopplar järnhandeln till de rika fyndkom-

plexen i Njurunda, Selånger och Skön socknar vid Medelpadskusten och 

skriver:  

Inga säkra belägg föreligger ännu för att dessa [ämnesjärn] passerat genom de 
folkvandringstida handelsgårdarna i kustlandet, men detta förefaller sanno-
likt, eftersom de fullföljda transaktionerna knappast efterlämnat depåer. 
(Selinge 1983:92).  
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Handelsgårdarna utgjorde centra i ett redistributivt system där importvaror 

av lyxkaraktär byttes mot pälsverk, fångstprodukter och sannolikt järn 

(Selinge 1983:92).    

    När tre spadformiga ämnesjärn i slutet på 1960-talet kom i dagen på Hel-

gö återgick man i initialskedet, kanske lite förvånande, till Hallströms tidiga-

re resonemang. Pär Hallinder menade att de spadformiga ämnesjärnen till-

verkades på Helgö för att sedan exporteras till Mellannorrland. Han skriver 

‖Fyndet pekade direkt på en norrgående järnhandel‖ (Hallinder 1969:56). I 

senare publikationer är uppfattningen dock att de spadformiga ämnesjärnen 

tillverkades i Norrland eftersom det var där råvaran fanns (t.ex. Thålin 

1969:92ff, 1973:31; Hallinder m.fl. 1986:147).  

    Genom Gert Magnussons (1986) forskning kring den förhistoriska järn-

hanteringen står det klart att järnet framställts lokalt i Mellannorrland. Han 

lokaliserade och undersökte ett stort antal järnframställningsplatser i fram-

förallt Jämtland, men också i Härjedalen, vilket innebar att kunskapen kring 

den förhistoriska järnframställningen ökade markant. Magnusson menar att 

särskilt Jämtland under äldre järnålder har haft en överproduktion av järn. 

Magnusson har utifrån slaggvolymerna på de strandbundna järnframställ-

ningsplatserna i Jämtland försökt göra en uppskattning av hur mycket järn 

som kan ha producerats. Han bedömer att den jämtländska förhistoriska pro-

duktionen har omfattat minst 3400 ton järn, men poängterar att siffran måste 

ses som ett hypotetiskt minimital på grund av en mängd svårbedömbara fak-

torer. Denna järnproduktion räknar han om till 4,8 miljoner spadformiga 

ämnesjärn, men uppskattar att det kan röra sig om så mycket som 6-7 miljo-

ner. Detta skulle innebära att de idag (det vill säga 1986) kända spadformiga 

ämnesjärnen från Jämtland utgör 0,009 % av den ursprungliga produktionen 

(beräknat på minimisiffran 4,8 miljoner) (Magnusson 1986:272ff). Det är 

dock osannolikt att allt järn som framställdes förvandlades till spadformiga 

ämnesjärn, en form som är tidskrävande att framställa och som inte kan an-

ses vara en ideal form att utgå ifrån vid föremålssmide (se vidare kap. 3).  

    Magnusson (1986:297f; 1988) ser järnet som kolonisationsdrivande och 

ser Mjälleborgen på Frösön och gårdar med Hovnamn runt Storsjön i ljuset 

av etableringen av en fast bebyggelse i Jämtland. Dessa platser utgjorde 

ekonomiska och politiska stödjepunkter i Jämtland (Magnusson 1988:134). 

Järnet framställdes sannolikt av mångsysslande bönder eller ‖trappers‖ 

(Magnusson 1991:157). Under en kort period under yngre romersk järnålder 

och folkvandringstid har stora mängder järn producerats som har distribue-

rats vidare i form av spadformiga ämnesjärn. Jämtland har under denna peri-

od försörjt Jämtland, Medelpad, Mälardalen, Gotland och Trøndelagen med 

järn (Magnusson 1986:280). Ämnesjärnens standardiserade form, samt fynd 

av spadformiga ämnesjärn bland annat på Bornholm, talar enligt Magnusson 

också för att spadformiga ämnesjärn redan under romersk järnålder exporte-

rades långväga (a.a.:280).   

    Magnusson (1991:156, 1997:36) uppfattar att det redan under romersk 

järnålder och folkvandringstid fanns en ‖gemensam marknad‖ över stora 
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delar av Östersjöområdet vars utbredning definieras av de spadformiga äm-

nesjärnens spridning. Han uppfattar järnet som en stapelvara och järnet får 

stor betydelse i hans modell av ett storskaligt förhistoriskt ekonomiskt sy-

stem där organiserade handelskompanier i Östersjöområdet, i samarbete med 

de olika hövdingagårdarna längs kusten (t.ex. Högom i Medelpad och Gene i 

Ångermanland), har vidaredistribuerat det järn som kom från Jämtland. De 

ledande på handelsgårdar som Högom har endast i begränsad utsträckning 

haft en rent politisk makt, och ska enligt Magnusson (1991:156) snarare ses 

som grosshandlare i järn och skinn. Eftersom järnframställning är ett osäkert 

äventyr där blåsningar kan resultera i osmidbart järn krävdes spadformen 

som försäkran om att järnet var av bra kvalitet. De hövdingar och köpmän 

vid kusten som sålde järnet vidare ville minimera sitt eget risktagande och få 

en kvalitetssäkrad produkt (a.a.:158).  

    Magnusson (1988:134,1991:160f) ser den jämtska järnframställningens 

högkonjunktur som en del i en militär rustningsindustri som har sin bak-

grund i de oroligheter och politiska kriser på kontinenten som de danska 

offerfynden är uttryck för, vilka efterhand har utarmat de danska järnföre-

komsterna. Därför har mer perifera områden som Jämtland kommit att ex-

ploateras och en fjärrhandel med järn har initierats. Kvarliggande depåer 

förklaras med att det inte funnits någon marknad för avsättning av järnet och 

att den nödvändiga dynamiken i ekonomin saknats (Magnusson pers. medd. i 

Liases 2000:45).  

    Magnussons starka betoning på handel har kritiserats av Per H. Ramqvist 

(1991:310f, 2001:3f) som istället talar i termer av en exploatering av inlan-

det. Järnet framställdes, i alla fall i ett initialskede, av människor ur fångst-

grupperna i området, men utbytesrelationen och distributionen kontrollera-

des från hövdingagårdarna vid kusten. Järnet har, tillsammans med viltpro-

dukter, inneburit att stora överskott skapades vilket har lett till konflikter och 

motsättningar i området. Han ser därför den i bygden centralt och strategiskt 

placerade Mjälleborgen som en befäst stapelvaruplats (Ramqvist 2001:16). 

Ramqvist (1991:311) skriver att Mjälleborgen ‖endast kan förklaras som en 

samordnande länk mellan inlandets järnproduktion och kustlandets konsum-

tion‖. Till Mjälleborgen fraktades allt råjärn för att sedan transporteras vida-

re ut mot kusten, sannolikt av medlemmar ur fångstbefolkningen. Högom 

har stått som huvudmottagare av järnet, varifrån det distribuerades vidare ut i 

folklanden där det förvandlades till spadformiga ämnesjärn på de enskilda 

gårdarna (Ramqvist 1996:34f). En del av järnet transporterades vidare till 

Mälardalen via ‖järngårdarna‖ vid Medelpadskusten och deras "handelsmo-

nopol" (Ramqvist 2001:16). När järnproduktionen i för Mälardalen mer nä-

raliggande områden som Dalarna, Gästrikland och Hälsingland tar fart, så 

går produktionen i Jämtland ner dramatiskt vilket får till följd att de kon-

junkturkänsliga ‖järngårdarna‖ i Medelpad förlorar sin betydelse (a.a.:17).  

    Också Evert Baudou och Henrik von Stedingk (2006) beskriver järnfram-

ställningen och transporten av järn i Mellannorrland som del av ett tidigt 
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kapitalistiskt system, dock utan att specifikt diskutera spadformiga ämnes-

järn. 

    Vad det gäller distributionen tycks de flesta vara överens om att järnet har 

spridits i form av ämnesjärn (Hallinder m.fl. 1986:147; Magnusson 

1986:274; Liedgren 1992:187) medan Per H. Ramqvist är av en avvikande 

åsikt. Han menar att det var smältor som fördes från Jämtland ut mot kusten, 

där järnet sedan förädlades på varje gård (Ramqvist 1988:112; Lindqvist & 

Ramqvist 1993:99, 101ff). I en senare artikel skriver Ramqvist att fördel-

ningen av ämnesjärnsdepåer längs Ljungan påvisar den huvudsakliga distri-

butionsvägen av järn från Jämtland, vilket möjligen betyder att han anser att 

järnet spreds både i form av ämnesjärn och råjärn (2001:4). Lars-Erik Eng-

lund (2002) uppfattar Mellannorrland som ett produktions- och närtransport-

område och ser depåfynden där, samt ströfynden utanför detta (i konsum-

tions- och mottagarområdet), som tecken på att handel med järn försiggick 

redan under järnåldern. Trots att kunskapen om transporter och omlastnings-

hamnar är begränsad anser han det troligt att ämnesjärn köptes och såldes på 

de samtida handels- och marknadsplatserna (a.a.:300ff). 

    Eftersom den stora majoriteten av ämnesjärnen påträffats i depåer och 

eftersom dessa endast uppfattas som handelsvaror så har synen på ämnes-

järnsdepåerna som kassavalv i marken blivit allenarådande. Depåerna har 

varit vandrande handelsmäns lager (Enqvist 1943b:72; Selinge 1977:377; 

Hallinder 1978a:34) som grävts ner i oroliga tider (Thålin 1967:315) eller 

mer temporärt i väntan på marknadsdag, utskeppning (a.a.:315) eller bättre 

avsättningsmöjligheter (Magnusson i Liases 2000:45). En annan möjlighet 

som framförts är att järnet skulle korroderas vilket skulle ge en bättre råvara 

efter omvällning (Thålin 1967:315). Lars Liedgren (1992:187) har dock pe-

kat på det faktum att depåerna inte kan knytas till handelslederna utan att de 

istället förekommer i centralbygdernas utkanter. Han vill därför istället se 

ämnesjärnen i förhållande till de enskilda gårdarna. Liedgren jämför ämnes-

järnsdepåerna med de gotländska silverskatterna och uppfattar ämnesjärnen 

som en form av sparkapital, särskilt på de mindre gårdarna (a.a:189, 221). 

Enskilda depåer har uppfattats som offer (Enqvist 1943b:72; Thålin 

1967:315f; Selinge 1977:377; Hallinder 1978a:34).  

    Frågan varför så mycket järn har blivit kvar i jorden har aldrig diskuterats 

vad det gäller ämnesjärnsdepåer, förutom av kyrkoherde Erik Bruce 

(1963:23) som skriver ‖Svaret måste bli, att ägaren med svärdet i hand måst 

ge sig iväg för att försvara sin bygd, sitt hem, sina barn mot en fiende.‖  När 

han eller hon sedan föll i striden mot de ‖ de järngiriga svearna‖ blev ämnes-

järnen kvar i marken (a.a.:23).     

    Depåer med spadformiga ämnesjärn har aldrig diskuterats i relation till 

andra typer av depåfynd. Ämnesjärnsdepåernas placering påminner i hög 

grad om de folkvandringstida ädelmetall- och brakteatnedläggelsernas fynd-

platser (Hedeager 1999, 2003; Wiker 1999, 2000) men likheterna i deposi-

tionsplats har inte uppmärksammats, sannolikt eftersom brakteater och äm-

nesjärn inte uppfattas som jämförbara. Den enda att ta upp guld-, silver- och 
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järndepåer (tenfomiga ämnesjärn) i samma analys är Frands Herschend 

(1991).  

Handelsidén 

En mer eller mindre uttalad idé om en forntida storskalig marknadsekonomi 

har alltså fått förklara ämnesjärnens förekomst och spridningsbild vilket 

också har medfört att fokus har förflyttats från Mellannorrland. En modern 

syn på handel dock inte applicerbar på de förhållanden som rådde under 

stora delar av järnåldern i Mellannorrland. Dessa analyser har inte heller 

lyckats förklara varför ämnesjärn gömdes och glömdes i marken utifrån 

marknadsekonomiska utgångspunkter. Om depåerna med ämnesjärn uppfat-

tas som ett orealiserat kapital i ett större handelssystem så borde det knap-

past uppfattas som ekonomiskt försvarbart att så mycket järn blev kvar i 

jorden. Genom att diskutera ämnesjärnen i ekonomiska termer som varor, 

genom att använda sig av ord som produktions- och avsättningsområden, 

varulager och export läggs moderna begrepp på ett järnålderssamhälle där 

vinst och värde inte hade samma innebörder vi idag tillskriver begreppen. 

Samhället var under stora delar av järnåldern istället uppbyggt kring gåvout-

bytet och det är i förhållandet till detta som ämnesjärnen bör ses. 

     

Den cirkulation av föremål som förekommit under järnåldern och tidig me-

deltid är sannolikt resultatet av ett flertal olika utbytesprinciper (Norseng 

2000; Skre 2000; Gustin 2004) där rent kommersiella transaktioner är gans-

ka sena fenomen. Ingrid Gustin (2004) har utifrån Birkamaterialet tittat på 

hur utbytet såg ut och hon anser att vikingatiden på många sätt utgör en för-

ändringsperiod. Ett äldre gåvobaserade systemet existerade fortfarande men 

det finns tecken på att marknadsmässig handel då började förekomma i stör-

re utsträckning än under tidigare perioder (a.a.:237). Gåvoutbytet genomsy-

rade fortfarande samhället men mer kommersialiserade varuutbyten och 

marknadshandel uppträder från 800-talets andra hälft, det vill säga efter den 

period när de spadformiga ämnesjärnen har sin tyngdpunkt. Detta indikeras 

bland annat genom fynd av normerade vikter, nya vågar med högre nog-

grannhet och fragmenterat silver på platser som Birka och Paviken. Mer 

allmänt förekommande blir bruket att fragmentera silver under första halvan 

av 900-talet (a.a.:240f). De mynt som har påträffats på Birka har huvudsak-

ligen framkommit i gravar och har alla utom ett gjorts om till hängen. Myn-

tens funktion som betalningsmedel har alltså varit av underordnad betydelse 

(a.a.:157). Platser som Birka benämner Gustin utbytesplatser istället för han-

delsplatser, eftersom termen bättre fångar in komplexiteten i de utbytesprin-

ciper som förekom. På utbytesplatserna försiggick olika typer av utbyten, 

och gåvogivande, administrerat varuutbyte och marknadshandel ägde rum 

parallellt. Gustin framhåller att den strikta uppdelningen mellan vara och 

gåva inte alltid kan upprätthållas eftersom de olika utbytespriciperna varit 
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sammanflätade och utgjorde förutsättningar för varandra (a.a.:255). Inget 

tyder på att marknadshandeln var den dominerande formen av utbyte på 

denna typ av platser, utan det skriftliga källmaterialet pekar istället på att de 

långväga produkter som cirkulerade inom marknadssfären var mycket be-

gränsade (a.a.:254). Också Dagfinn Skre (2000:174) framhåller utifrån Kau-

pangundersökningarna att handel endast utgjorde en del av det utbyte som 

försiggick på platsen. Han poängterar att utbyte i olika former på denna typ 

av platser inte kan studeras isolerat, utan att det måste sättas i samband med 

produktionen av föremål och dess sociala kontext. Han ifrågasätter om han-

deln på Kaupang varit en så pass viktig aktivitet så att termen handelsplats är 

befogad och vill hellre kalla den produktionsplats, den vedertagna termen i 

Danmark (a.a.:174). Också Ross Samson menar att marknadshandeln har 

getts för stor betydelse inom forskningen, och skriver:  

If there was such things as emporia, special trading settlements on the bor-
ders of kingdoms, far from the main centres of secular and ecclesiastical poli-
tics, and if it were true that they were inhabited by commercial merchants en-
gaged in the first proper capitalist trade and industry of Europe, to say this 
was important to the economies of early medieval Europe is to look at the 
small shrew-like mammals that ran between the legs of dinosaurs and mista-
kenly say that ‗these were the truly important creatures of their day‘. Hind-
sight lets us glimpse the time when their descendants (mammals and capital-
ists) will rule the earth, but in their time Jurassic mice and Dark-Age busi-
nessmen scuttled about unnoticed by the giants of their day (Samson 
1999:88f). 

 

Det har vidare påpekats att renodlade handelssituationer, inte ens under sen 

vikingatid och medeltid, utgjorde oproblematiska företeelser (Samson 

1991a; Gustin 2004:168ff). Av den norröna litteraturen framgår det att 

kommersiella transaktioner uppfattades som känsliga, till och med fientliga, 

förehavanden, eftersom det ligger i situationens natur att parterna försöker 

uppnå maximal förtjänst på den andres bekostnad. Det är sannolikt också 

därför köpmän och tjuvar i det medeltida Europa hade samma skyddshelgon 

(Gustin 2004:171). Transaktionerna skulle äga rum på neutrala marknads-

platser och inte i någons hem. Handel bedrevs med geografiskt eller socialt 

avlägsna personer eftersom vänskapsförhållanden inte kunde belastas med 

den påfrestning som kommersiella transaktioner innebar (a.a.:168ff, 241f).  

    Inte heller byteshandel (det vill säga ett byte av likvärdiga produkter), 

vilken ofta anförs som föregångare till den kommersiella handeln, har sanno-

likt förekommit i någon högre grad (Samson 1991b:124; 1999:87). Bytes-

handeln är, på samma sätt som kommersiell handel, ett neutralt utbyte, med 

andra ord ett utbyte där sociala relationer inte upprättas. Beskrivningar av 

byteshandel är ovanliga i den norröna litteraturen och antropologiska studier 

har kunnat visa att en direkt byteshandel överhuvudtaget är sällsynt i tradi-

tionella, förkapitalistiska samhällen. Då det förekommer är det i huvudsak på 

marknadsplatser som ett substitut för monetär handel, och i mötet med repre-
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sentanter från andra, mer renodlat kapitalistiska samhällen. Inte heller på 

denna typ av platser har emellertid en direkt byteshandel spelat annat än en 

mindre roll (Samson 1991b:124; 1999:87).  

Utbyte och gåvor 

Antropologiska studier har visat att vinstmaximering och överproduktion 

inte är relevanta drivkrafter för samhällen med gåvoutbyte, så som det ser ut 

under stora delar av järnåldern i Norrland. Detta stöds också av de norröna 

källorna. Ämnesjärnen bör därför inte uppfattas som avsedda för en ekono-

misk utan för en social investering. 

 

Det görs i de flesta samhällen en åtskillnad mellan gåva och vara (Appadurai 

1986; Kopytoff 1986). Den grundläggande skillnaden mellan gåvoutbyte och 

handel är att en gåva skapar och upprätthåller sociala relationer medan en 

vara i en handelssituation kan byta händer utan att ett förhållande mellan 

parterna behöver upprättas (Eriksen 1998:239). Marcel Mauss (1954) mena-

de att gåvogivning och reciprocitet utgör en grundläggande princip i alla 

samhällen. Gåvogivningen består av tre delar: en skyldighet att ge, en skyl-

dighet att ta emot och en skyldighet att återgälda. I detta skapas en relation 

mellan parterna. En gåva framställs vanligen som frivillig men förutsätter i 

praktiken alltid en motgåva eller motprestation (a.a:1).  

   Att ge en gåva är alltid en personlig handling (Godelier 1999:13). Gåvore-

lationen präglas av reciprocitet och avsaknad av en fast prissättning vilket 

ger ett stort spelrum för att manipulera de jämlika och ojämlika relationer 

som gåvoutbytet ger upphov till. Tidsaspekten är viktig. Återgäldandet är 

fördröjt, vilket är anledningen att relationen upprätthålls, men även tidpunk-

ten för återgäldandet kan användas för att strategiskt påverka relationens 

natur. Gåvogivandet är på så sätt socialt integrerande, det vill säga det skapar 

ett nätverk av förpliktelser mellan ett stort antal människor och kan ses som 

ett sätt att skapa och upprätthålla grundläggande sociala strukturer (Eriksen 

1998:235ff). Gåvan ackumulerar därmed sociala förbindelser, mest uppen-

bart mellan givare och mottagare, men också i förhållande till tidigare ägare 

och den/de som en gång tillverkade föremålet (Gosden & Marshall 

1999:172f). Gåvans rörlighet gör också att den effektivt upprätthåller sociala 

relationer över tid och rum. Gåvoutbytet kan därför inte i första hand förstås 

utifrån en ekonomisk utgångspunkt och har emellanåt istället liknats vid 

diplomati eftersom det i så hög grad handlar om att upprätta, värna och ma-

nipulera sociala relationer (Bradley & Edmonds 1993:12).  

    Det fanns under järnåldern i Skandinavien ett institutionaliserat gåvoutby-

te genom vilket bland annat olika typer av föremål, metall och råvaror 

spreds. Gåvogivandet har en framträdande plats i de medeltida norröna käl-

lorna där variationen i de olika situationer där gåvor bytte händer blir uppen-

bar (t.ex. Habbe 2005). Gåvor utbyttes mellan personer, familjer eller poli-
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tiska grupperingar i samband med upprättandet eller upprätthållandet av 

olika typer av allianser, både politiska sådana och till exempel vid giftermål 

(Habbe 2005:201ff). De sociala relationer som gåvoutbytet gav upphov till 

var alltså både horisontella och vertikala. Det finns många exempel i de 

skriftliga källorna på situationer där individer försöker undvika att ta emot en 

gåva då den också innebar att mottagaren hamnade i en beroendeställning: 

kravet på en motgåva eller motprestation var ofrånkomlig (t.ex. Gurevich 

1968; Samson 1991a; Habbe 2005:196).  

   I analyser av gåvoutbytet har betoningen ofta lagts på just de sociala för-

bindelser som utbytet gett upphov till, de föremål som ingått i utbytet har 

inte fått samma uppmärksamhet (Samson 1991a:90; Hodder 1992b). Vilka 

typer av föremål som ingår i ett gåvoutbyte är på intet sätt godtyckligt utan i 

högsta grad meningsbärande. Ian Hodder (1992b) har framhållit att föremå-

lens symboliska innebörder och associationer är av största betydelse vid 

valet av lämplig gåva och påverkar de sociala relationer som skapas och 

upprätthålls genom själva gåvoutbytet. Också föremålets materiella egen-

skaper, som exempelvis form, material, färg, patina får nu större utrymme 

(Gosden 2005:183). 

    Gåvoutbytet omfattade inte bara prestigeföremål och liknande, vilka ofta 

mer självklart uppfattas som del i gåvoutbytet, utan även exempelvis järn.    

En utgångspunkt för föreliggande arbete är att de spadformiga ämnesjärnen 

har ingått i ett gåvoutbyte som huvudsakligen har ägt rum mellan de enskilda 

gårdarna, det vill säga på en långt mycket lägre nivå än tidigare tolkningar 

har menat. Detta stöds av det arkeologiska fyndmaterialet från järnframställ-

ningsplatser och gårdar med järnåldersdateringar i Mellannorrland vilket 

visar att järnet har lämnat produktionsplatserna i ett relativ obearbetat skick 

och att de spadformiga ämnesjärnen bör ha tillverkats på de enskilda gårdar-

na (se kap. 3). Ämnesjärnen har på så sätt fungerat alliansskapande och bi-

drog till att upprätthålla sociala nätverk mellan personer, familjer och poli-

tiska grupperingar. Det är inte osannolikt att ämnesjärnen, på samma sätt 

som i delar av Afrika under historisk tid, på grund av järnets koppling till 

fertilitet och skapande, huvudsakligen har fungerat i utbyten som har gällt 

sociala utbyten i samband med bröllop (e.g. Herbert 1993; Bisson 2000:133).      

 

Till gåvogivningen kan också räknas den gästfrihet och de fester som fordra-

des i olika sammanhang (Vestergaard 1991; Habbe 2005:190). Hövdingar 

och andra ledare förväntades bjuda stort, de skulle vara generösa, inte bara 

med mat och dryck, utan också genom frikostiga gåvor, exempelvis i sam-

band med festligheter. I utbyte fick ledaren politiskt och militärt stöd. Mate-

riella ting var på så sätt en tillgång, och kunde användas för att kontrollera 

och knyta människor till sig.  

    Genom att ackumulera materiella ting för att frikostigt kunna ge gåvor, 

fick den enskilde ett större manöverutrymme och ett bättre förhandlingsläge 

socialt och politiskt, vilket innebar möjligheter att nå ökat inflytande, makt 

och möjligheter att förbättra sin position. Dignande förråd och fulla kistor 
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var därmed inget mål i sig själv utan ett maktmedel. I samhällen där gåvout-

bytet är den primära utbytesprincipen är prestige inte något som uppnås ge-

nom att äga mycket, utan genom att ge bort mycket (Hastrup & Ovesen 

1982:199). Denna form av generositet och frikostighet i ett tävlande om ära 

och makt kan också ta sig mer eller mindre aggressiva uttryck, vilket det 

finns belägg för i de norröna källorna (t.ex. Gurevich 1968; Samson 1991b; 

Vestergaard 1991). Inom antropologisk litteratur finns också exempel där 

viljan att överträffa varandra i frikostighet resulterar i ren förstörelse av fö-

remål, där nordvästkustindianernas potlatch sannolikt är mest välkänd (t.ex. 

Eriksen 1998:235ff). Ross Samson menar därför att den stora införsel av 

silver som sker under vikingatiden inte kan uppfattas i termer av betalnings-

medel och handel. Silvret var istället själva syftet, målet med expeditionerna 

(1991b:127; se också Habbe 2005:190f). 

    Ackumulerandet av olika typer av föremål och råvaror, för att i nästa ske-

de kunna ge bort dem, påverkar också mängden föremål som cirkulerar i ett 

samhälle. Det innebär att ett begrepp som överproduktion inte relevant i 

samhällen med ett institutionaliserat gåvoutbyte. Med anledning av ovanstå-

ende resonemang så måste den överproduktion av järn som ska ha funnits 

exempelvis i Jämtland (Magnusson 1986, 1988, 1991) eller i Gästrikland 

(Hyenstrand 1984:97; Magnusson 1988; Forenius m.fl 2007) ifrågasättas. I 

dessa resonemang är utgångspunkten att en omfattande järnproduktion inne-

bär att handel med järn har förekommit och är ett resultat av ett ekonomiskt 

marknadsvärde på järn (Forenius m.fl 2007:80). Kritik har riktats mot det 

ibland lättvindiga användandet av begreppet överskottsproduktion, men då 

framförallt med hänsyn till de svårigheter som är behäftade med att beräkna 

produktionsstorlekar utifrån bevarade slaggmängder (Englund 2002:285ff). 

Förutom att produktionsmängderna knappast kan anses vara mer än kvalifi-

cerade gissningar (Noreus 1994:105; Englund 2002:288ff) måste man också 

vara på det klara med vad som avses med överproduktion. Vad vi tolkar som 

en överskottsproduktion behöver inte ha uppfattats som det under forntiden, 

produktionen kanske tvärtom sågs som socialt nödvändig. 

    Antropologiska studier från delar av Afrika har visat att just ämnesjärn 

ofta har ingått i gåvoutbyten i samband med upprättandet av äktenskapsalli-

anser. Det innebar att en stor del av järnproduktionen i vissa områden an-

vändes uteslutande för att "åstadkomma bröllop"(Herbert 1993:112), vilket 

givetvis var socialt betydelsefullt i samhället men inte resulterade i mer järn 

tillgängligt för smide eller fler praktiskt användbara järnföremål. På ett lik-

nande sätt har ett stort antal av de spadformiga ämnesjärnen aldrig kommit 

till användning inom smidet, utan många ämnesjärn som framställdes depo-

nerades i jorden, det vill säga togs ur cirkulation. Det är därför viktigt att 

vidga perspektivet för att förstå hur de spadformiga ämnesjärnen har funge-

rat i Mellannorrland under järnåldern. 
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3. De spadformiga ämnesjärnen 

Förhistorisk teknologi och modern metallurgi  

Den syn på järnteknologi och metallurgi som råder idag skiljer sig i allt vä-

sentligt från hur järnhanteringen uppfattades under järnåldern. Järn och järn-

hantering har huvudsakligen studerats utifrån ekonomiska eller metallurgiska 

frågeställningar. Teoriutvecklingen inom humaniora dock har lett till ett ökat 

intresse för andra aspekter av hantverksprocesser än de rent tekniska, och en 

medvetenhet har vuxit fram kring att teknologiska val många gånger styrs av 

en social logik, vilket också är tydligt vad gäller de spadformiga ämnesjär-

nen. För att nå en förståelse av hur järnet och järnhanteringen uppfattades 

under järnåldern krävs därför en vidgad syn på järnet, både som metall och 

som teknologisk process. De spadformiga ämnesjärnen har, sedan de identi-

fierades som just ämnesjärn, ganska okomplicerat uppfattats som ett process-

tekniskt mellanled i smidet. De spadformiga ämnesjärnens form gör dock att 

de inte är vidare ändamålsenliga som generella halvfabrikat i smidet. Möjli-

gen har de haft en mer specifik funktion som kittelämnen. Detta kan dock 

inte till fullo förklara formen, vilken sannolikt har uppkommit utifrån socia-

la, snarare än praktiska, bevekelsegrunder kopplade till idéer om historia och 

identitet. Ämnesjärnen framkommer därtill endast i undantagsfall i kontexter 

som kan knytas till smide eller annan järnhantering utan påträffas huvudsak-

ligen i depåer. 

Den förhistoriska järnframställningen i Mellannorrland 

Kunskapen att framställa järn utvecklades sannolikt någonstans i Främre 

Orienten och spreds under 700-talet f.Kr. till Europa. Vad det gäller det norr-

ländska området så kom kunskapen att framställa järn från den östliga Ana-

nino-kulturen (Forsberg 1996:173ff; Ramqvist 2001;3, 2007:163f).  

    Järnteknologin hade en lång introduktionsfas i Skandinavien i jämförelse 

med andra områden. I Sverige börjar järnföremål dyka upp under bronsål-

derns period III och det fanns sannolikt en järnframställning i liten skala 

redan från slutet av period IV. Spår efter denna påträffas oftast i boplatsmil-

jöer och det tycks vara bronsgjutarna som först tar upp tekniken (Hjärthner-

Holdar 1993a:183). Järnframställningsplatserna vid Röda Jorden-området i 
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Västmanland, där järn framställdes under perioden från 700–600 f.Kr. till 

200-talet e.Kr., låg emellertid istället nära råvaran, i en ren skogsmiljö di-

stanserad från boplatserna (Grandin & Hjärthner-Holdar 2003a). Lämningar 

efter järnframställning, med ugnar och slaggvarp, finns från förromersk järn-

ålder i Uppland, Närke, Västmanland, Södermanland, Västergötland, Got-

land, Öland och Småland (Magnusson & Rubensson 2001:336). Från början 

användes järnet huvudsakligen för att reparera trasiga bronsföremål och de 

fåtaliga föremål i järn som tillverkades hade samma former som de som hu-

vudsakligen tillverkades i brons (Hjärthner-Holdar1993a:177). Introduktio-

nen gick trögt och det var inte förrän under förromersk järnålder användan-

det av järn blev mer allmänt. En förklaring till detta kan ha varit att det, trots 

goda kunskaper om järnframställning, var problematiskt att avskilja slaggen 

från järnet, vilket gjorde det svårt att producera större mängder järn (a.a.:21). 

 

Det har funnits en omfattande järnhantering i delar av Norrland under järnål-

dern. Det område där järnhanteringen är bäst känd är Jämtlands län där Gert 

Magnusson bedrivit forskning (1986). I Jämtland och Härjedalen finns både 

strandbundna och skogsbundna järnframställningsplatser vilka speglar två 

olika kronologiska faser i järnhanteringen, där de strandbundna järnfram-

ställningsplatserna är förhistoriska medan de skogsbundna är medeltida eller 

yngre (a.a:54f). De strandbundna lokalerna ligger framförallt i Storsjöområ-

det och i området därifrån norrut mot länsgränsen. I Härjedalen har endast 

fyra strandbundna lokaler påträffats, att jämföra med Jämtland där det i mit-

ten på 1980-talet hade registrerats 102 stycken (a.a.:56f). Tyngdpunkten för 

den förhistoriska järnframställningen vid dessa lokaler ligger i yngre ro-

mersk järnålder och folkvandringstid, men Magnusson jämför med övriga 

arkeologiska fynd från Storsjöområdet och menar att järnframställningen kan 

ha varit koncentrerad till en eller ett par generationer. 

    En liknande storskalig järnproduktion som den jämtska har inte kunnat 

påvisas i Medelpad, som länge utgjorde en vit fläck på järnframställnings-

kartan (Magnusson 1988:134). I samband med revideringsinventeringen i 

början på 1990-talet påträffades emellertid ett antal förhistoriska järnfram-

ställningsplatser i de inre delarna i landskapet (Lindeberg 1997). Också i 

Medelpad tycks det röra sig om två horisonter; en järnåldershorisont och en 

medeltida horisont. I Borgsjö, Torp och Stöde socknar finns numera sam-

manlagt ca 25 järnframställningsplatser som på morfologiska grunder kan 

antas vara från järnåldern. Några 
14

C-dateringar har utförts och prov från 

lokaler i Torp socken gav 450–660-tal och ett prov från Borgsjö socken gav 

800–900-tal (Nykvist 1995; von Stedingk & Baudou 2006:191). I området 

finns exempel på både strand- och skogsbundna järnframställningsplatser 

och de ligger, med ett undantag, i socknarnas norra och södra delar, alltså 

rejält utanför järnåldersbygderna längs Ljungan. Utseendemässigt liknar 

järnframställningsplatserna från Medelpad de strandbundna lokalerna i Jämt-

land, men i Medelpad förekommer skogsbundna lokaler redan under yngre 

järnålder (Nykvist 1995). Den medeltida horisonten representeras av 34 regi-
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strerade järnframställningslokaler i Haverö socken. De ligger ofta lokalisera-

de till myrar och visar stora likheter med de medeltida järnframställnings-

platserna i Jämtland, Härjedalen och Hälsingland (Lindeberg 1997:20f). 

Inget är närmare känt om deras datering. 

    Ångermanland saknar i dagsläget i det närmaste spår efter järnframställ-

ning och det finns endast en känd järnframställningsplats, vilken ligger i 

Junsele socken. Till detta kommer ett fynd av en bit trögrunnen slagg från 

Nätra socken (pers. medd. Magnus Holmqvist). Som tidigare nämnts finns 

endast ett fåtal fynd av spadformiga ämnesjärn i Ångermanland, sammanlagt 

har mindre än tjugo ämnesjärn påträffats inom landskapet. Avsaknaden av 

lämningar efter järnframställning kan emellertid i viss mån vara en inventer-

ingslucka eftersom stora delar av skogsområdena inte omfattades av andra-

gångsinventeringen. Indikationer på att järnframställning förekommit även i 

Ångermanland finns också från Lappnäset i Nora socken, vilket kommer att 

diskuteras mer längre fram (Eliasson m.fl. 1997:94; Englund, Hjärthner-

Holdar & Larsson 1996:18).      

   I Hälsingland har den stora majoriteten av järnframställningsplatserna på-

träffats utmed Voxnan och Ljusnan. Många av dessa ligger längs älven i 

jordbruksbygden men det finns också järnframställning i rena utmarkslägen 

(Jensen 1985:82; Magnusson 1986:21; Jensen & Liases 2002:14). Det finns 

endast ett fåtal dateringar från järnframställningsplatser i Hälsingland vilka 

dock indikerar att framställningen kom igång under yngre järnålder (Jensen 

1985). Endast ett mycket litet antal järnframställningsplatser har undersökts 

men av resultaten att döma var järnframställningen under yngre järnålder 

lokaliserad till älvarnas stränder medan den under medeltiden var skogsbun-

den. Att denna bild stämmer indikeras av att kolningsgroparna, som främst 

bör sättas i samband med den förhistoriska järnframställningen, har en sprid-

ningsbild som sammanfaller med blästplatserna, i alla fall längs Ljusnan 

(Jensen & Liases 2002:28). Indikationer på att järnframställning förekommit 

även under äldre järnålder finns möjligen från Rolfstaån i Forsa socken (Me-

lander 1989; Liedgren 1992:114ff) och Björka i Hälsingtuna socken (Ekman 

1996a:48) där slagg med vidhäftad lera har påträffats. Dessa skulle kunna 

utgöra delar av ugnsväggar, men kan också härröra från lerinfodrade smi-

desgropar. Järnframställningsplatsernas lokalisering, exempelvis den stora 

koncentrationen kring sjöarna Marmen och Bergviken, pekar på att det under 

järnåldern framförallt var sjömalm som utgjorde malmråvaran. Den strand-

nära järnframställningen förefaller upphöra vid övergången till medeltid och 

en framställning i skogen tar vid, sannolikt indikerande att en övergång från 

sjömalm till myrmalm sker (Magnusson 1995:63). Denna övergång förefal-

ler ske utan något tidsmässigt glapp (pers. medd. Elisabet Sandqvist). Järn-

framställningsplatserna tycks i Hälsingland vara av mer tillfällig natur än i 

exempelvis Gästrikland (se nedan) där det sannolikt har rört sig om en mer 

långvarig produktion på lokalerna (Jensen 1985:103).  

      I Gästrikland är den äldre järnålderns järnframställning belägen i utmar-

kerna medan den yngre järnålderns järnframställning sammanfaller med 
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centralbygderna. Den äldsta fasen är framförallt synlig i 
14

C-analyser som 

visar dateringar till romersk järnålder gjorda på slagg från området (Englund 

2002:306) och nu även genom dateringen av ett av ämnesjärnen från Torså-

ker socken (G93) till tiden kring Kr.f. (Englund, Grandin & Hjärthner-

Holdar 2001). Den tidiga järnframställningen är huvudsakligen lokaliserad 

till de västra delarna av Gästrikland där den tycks ha bedrivits i stor skala 

från tiden kring Kr.f. (Eriksson, Persson & Ulfhielm 2008:76). Lokalisering-

en till myrar i skogsmark visar att det i Gästrikland redan från början var 

myrmalm som utgjorde råvaran. Det finns också järnframställning från äldre 

järnålder från andra delar av Gästrikland. Vid Valsjöbäcken i Valbo socken 

kunde produktionen dateras till perioden 200–300 e.Kr. (Eriksson & Westrin 

2004). Vid Hade i Hedesunda socken har ett slaggvarp invid gravfältet date-

rats till 372±82 e.Kr. (Eriksson, Persson & Ulfhielm 2008:76).  

    Tyngdpunkten i järnframställningen tycks ligga i yngre järnålder med en 

ökad produktion från vendeltid med en topp under vikingatid (Englund 

1987:78; Liases 1999a:26; Eriksson, Persson & Ulfhielm 2008:76). Den 

yngre järnålderns järnframställningsplatser ligger i Gästrikland ofta inom 

byarnas inägomarker (Jensen 1985:66; Englund 1987:94), ibland i direkt 

anslutning till gravar, till skillnad från situationen i Jämtland, Medelpad och 

Hälsingland. Den yngre järnålderns järnframställning kan i Gästrikland såle-

des sättas i samband med de slaggfyllda och järnrika gravarna som dateras 

till vendel- och vikingatid (Englund 1985:97; Liases 2000:44, 2002). Indi-

rekt finns också ett samband med den tidigare perioden eftersom slaggen i 

gravarna i vissa fall har visat sig vara 500 år äldre än gravarna (Englund 

1987:94). Även i Gästrikland har det ansetts handla om en överproduktion 

av järn, något som dock har ifrågasatts av Lars-Erik Englund (1985:44ff).  

   Det finns således stora skillnader inom det norrländska området och det är 

oklart exakt hur järnframställningen förhåller sig till de spadformiga ämnes-

järnen. De 
14

C-daterade ämnesjärnen (se kap. 2) pekar dock på en lång an-

vändningstid vilket innebär att de kan sättas i relation till både den tidiga 

järnframställningen i Jämtland och Gästrikland, och den något senare i Me-

delpad och Hälsingland. Den tidiga dateringen av ett av ämnesjärnen från 

Torsåker socken (G93), som i tid överensstämmer med järnframställningen i 

samma område, gör att man kan anta att ämnesjärnen fått sin form redan i 

samband med att man började framställa järn i Mellannorrland. Formen 

hängde sedan med oförändrad under vad som förefaller vara en period över 

hundratals år, vilket måste uppfattas som anmärkningsvärt.  

En modern teknologisyn applicerad på förhistoriskt 
hantverk 

Den arkeologiska forskningen kring den förhistoriska järnhanteringen har i 

hög grad koncentrerats på de teknologiska aspekterna och har varit tydligt 

naturvetenskapligt orienterad. Mycket av den tidiga järnforskningen utfördes 

inte av arkeologer utan av bland annat metallurger och ingenjörer, och be-
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rörde frågor som exempelvis järnframställningsprocessen, ugnstyper och 

slagg. Den naturvetenskapliga inriktningen fick sin naturliga fortsättning när 

järnforskningen kom igång på allvar på 1980-talet med New Archaeology 

och den processuella arkeologin. Den experimentella sidan av den arkeolo-

giska järnforskningen har också alltid varit stark. Denna ensidigt teknologis-

ka analys har kritiserats (Burström 1990, 1995; Ersgård 1997:42f; Arnfinset 

1999), även av arkeometallurger (Budd & Taylor 1995; Ottaway 2002), och 

enstaka arbeten kring järn och slagg gjordes på 1990-talet utifrån helt andra 

perspektiv (Burström 1990; Ersgård 1997).  

    Den skarpa gränsdragningen mellan den naturvetenskapligt och den hu-

manistiskt inriktade forskningen under framförallt 1990-talet var olycklig 

och innebar att det blev en uppdelning mellan järnforskning och järnålders-

forskning. Den post-processuella arkeologin var under 1990-talet inriktad på 

helt andra forskningsområden, där bland annat järn och järnhantering måste 

sägas ha hamnat utanför intressesfären, och båda sidor präglades av en öm-

sesidig misstro. Johan Callmer har gått så långt att han menat att studier av 

hantverk inte är accepterade inom post-processuell arkeologi (Callmer 

2003:338). De ansatser från post-processuellt håll som gjordes föll inte heller 

järnforskningen i smaken (Burström 1990, 1995; Englund 1994) och det har 

ifrågasatts om arkeologer ens har tillräcklig teknologisk kunskap för att un-

dersöka och bedriva forskning kring järnframställning och järnteknologi 

(Englund 1994:296f; Hjärthner-Holdar m.fl. 1999:200).  

    Under lång tid har det emellertid utförts mängder av undersökningar av 

olika typer av järnhanteringslämningar ute i landet vilket har inneburit att det 

har byggts upp en gedigen kunskap hos många grävande institutioner. Dessa 

undersökningar har bidragit till ökad kunskap om järnframställning och smi-

de. Genom krav på specialistkunskap som en förutsättning för att få arbeta 

med en speciell typ av arkeologiskt material så förloras bredd och utrymme 

för jämförande studier, men givetvis är en generellt större allmänbildning 

vad gäller blästbruks- och smideslämningar bara gynnsam (Hjärthner-Holdar 

m.fl. 1999). Självklart har forskningen kring järn och järnhantering bara att 

vinna på att både arkeometallurger och arkeologer arbetar (och samarbetar) 

med samma typer av material. De skilda utgångspunkterna och frågeställ-

ningarna kompletterar varandra och leder förhoppningsvis till nya spännande 

insikter.  

    Efter millennieskiftet har arkeologisk forskning i högre grad bedrivits 

kring olika typer av hantverksprocesser. Ett större intresse har också kommit 

att riktas mot järn, järnframställning och smide. Det har blivit vanligare med 

arbeten från helt andra utgångspunkter, där fokus ofta ligger på de transfor-

mativa och symboliska aspekterna av exempelvis järnframställning och smi-

de (t.ex. Bergstøl 2002; Rønne 2002; Hed Jakobsson 2003; Haaland 2004; 

Gansum 2004a, b, c; Barndon 2005; Goldhahn & Østigård 2007; Østigård 

2007). Samarbetet mellan arkeometallurger och arkeologer har utvecklats 

och numera är det vanligare att arkeometallurger deltar i ett mycket tidigare 
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stadium vid arkeologiska undersökningar av lämningar efter järnhantering, 

vilket givetvis är fruktbart för alla parter.  

 

På senare år har det kommit en ökad medvetenhet om att teknologi inte bara 

innebär tillverkningen av föremål från en råvara genom att övervinna prak-

tiska svårigheter avhängiga råvarans beskaffenhet. Också här har en beto-

ning på de handlingar som utfördes kommit att få mer plats och studierna är 

inte begränsade till de rent metallurgiska processer som ägde rum. Teknologi 

är djupt inbäddad i det sociala systemet och de teknologiska val som görs är 

många gånger är baserade på en social logik snarare än rent teknologiska 

aspekter (t.ex. Lemonnier 1992:2).     

    Den västerländska teknologiutvecklingen vad det gäller metaller fram-

ställs ofta som linjär och evolutionistisk. Genom förbättringar ökas proces-

sens effektivitet och kvaliteten på det framställda materialet. Denna process 

beskrivs som tekniskt förnuftig och baserad på maximerande variabler (Pfaf-

fenberger 1992). En sådan syn på teknologi är svår att applicera på en fornti-

da järnframställning där en annan förståelse rådde än dagens, vilken baseras 

på en rent naturvetenskaplig förståelse av den process som äger rum. Den tar 

inte heller hänsyn till att teknologi i första hand är en social aktivitet och 

därmed i högsta grad är inlemmad i samhället i övrigt. Teknologi kan därför 

inte studeras separerat från detta (t.ex. Lemonnier 1986, 1990, 1992; Pfaf-

fenberger 1988, 2001; Gordon & Killick 1993; Dobres & Hoffman 1994; 

Dobres 1995; Ottaway 2002). De teknologiska val som görs skiljer sig från 

samhälle till samhälle och teknikutvecklingen kommer därmed att se olika ut 

på olika platser. För att en speciell teknologisk process ska vara framgångs-

rik krävs att vissa regler följs och att ett visst förlopp äger rum, men dessa 

begränsningar ger ändå tillräckligt utrymme för variationer i utförandet, och 

dessa styrs av kulturspecifika preferenser, värderingar och regler (Pfaffen-

berger 1992:498f; Gordon & Killick 1993:243). Eftersom kulturspecifika 

idéer ofta inte är uttalade ger studiet av teknologiska val en möjlighet att 

synliggöra dessa (Gordon & Killick 1993:243).  

    Det har också visat sig att dessa val – vilka bottnar i sociala faktorer och 

attityder – inte alltid är de mest effektiva i metallografiskt hänseende. Det 

finns vad Marcia-Anne Dobres kallar mentala mallar, som exempelvis styr 

vilka typer av föremål som tillverkas, i vilket material, vilket processtekniskt 

tillvägagångssätt som används och hur det färdiga föremålet ska se ut 

(1995:26f). Nayanjot Lahiri har kunnat visa att det är fel att utgå ifrån att det 

vi uppfattar som teknologiskt överlägset också är det som kulturellt får före-

träde (1995). I Indien visar det sig vid metallurgiska analyser att många me-

tallföremål påträffade vid arkeologiska undersökningar består av ren koppar. 

Detta är ett genomgående drag från platser som daterar sig till skilda perio-

der av förhistorien, även när det gäller föremål där ett innehåll av 100 % 

koppar inte är optimalt för föremålets funktion. Detta har uppfattats som ett 

primitivt sätt att tillverka metallföremål och eftersom kunskapen om le-

geringar fanns, så har bruket förklarats vara en konsekvens av råvarubrist. 
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Lahiri menar emellertid att det speglar den specifika betydelse som knöts till 

koppar. I brahmaniska texter framgår att koppar värderades högst av alla 

metaller och i rituella sammanhang brukades enbart föremål av ren koppar. 

Lahiri menar att denna syn på föremål av koppar sannolikt inte var begrän-

sad till endast ritualiserade sammanhang vilket skulle förklara den höga fö-

rekomsten av föremål av ren koppar även i andra kontexter (a.a.:117ff). Ett 

annat exempel på hur kulturella preferenser har påverkat teknologiutveck-

lingen är de extremt sofistikerade och tidskrävande härdningsteknikerna som 

användes i Anderna redan före Inkasamhällets uppkomst, för att skapa ytor 

som såg ut som silver och guld (genom s.k. depletion gilding) (Lechtman 

1984, 1993). Detta uppnåddes inte genom att plätera ett föremål med silver 

eller guld eftersom det uppfattades som betydelsefullt att guld och silver 

också var inkorporerade inuti föremålet. Centralt för attityderna kring alla 

typer av hantverk i detta område var att ett föremåls utsida måste avspegla 

insidan, det vill säga föremålets inre natur också måste uttryckas på utsidan. 

Intressant är att samma idéer också tillämpades i exempelvis det extremt 

sofistikerade textilhantverket (Lechtman 1984).  

    Också idéer om metallers glans, reflekterande egenskaper, färg (och idéer 

kopplade till färg) och klang, inte sällan förbundet med religiösa föreställ-

ningar, har styrt vilka legeringar som använts, hur föremål har utformats och 

de tekniker som använts för att uppnå detta (Herbert 1984:234ff, 277ff; Hos-

ler 1995; Classen 1998). Det har också påtalats att vi i den moderna väst-

världen lägger stor vikt vid visuella aspekter vilket gör att vi även i studiet 

av forntiden tenderar att bortse ifrån de symboliska innebörder som knöts till 

andra former av sinnesintryck (Classen 1993:7). 

    Den teknologiska utvecklingen är inte deterministisk och linjär, och ett 

samhälle kan välja att inte ta upp en teknik som det är fullständigt införstådd 

med, även om den skulle innebära en förbättring eller effektivisering. Dessa 

val baseras på olika grunder i olika samhällen och utifrån den logik som där 

råder (Lemonnier 1986:165ff, 179). Teknologiutveckligen (t.ex. järnets in-

troduktion) förutbestämmer alltså inte hur ett samhälle utvecklas, och detta 

beskrivs många gånger i alltför enkla termer vilket får till följd att utveck-

lingen ofta framstår som likadan över stora områden och under olika tidspe-

rioder. Sociala faktorer påverkar också teknikutvecklingen vilket gör att 

denna kommer att skilja sig från plats till plats. Det är därför viktigt att stu-

dera teknologi utifrån den lokala kontexten och inte bara utifrån storskaliga 

regionala system (Dobres 1995:28).   

    Det är intressant att se att det framförallt är den europeiska forntida järn-

framställningen som analyseras i rent naturvetenskaplig termer. Den afri-

kanska järnframställningen, som ofta används som analogi till den forntida 

europeiska, har i mycket högre grad studerats utifrån det symbolbruk och 

den ritualisering som omfattat denna. Studierna av den afrikanska järnfram-

ställningen har också i högre grad varit inriktade på den lokala förståelsen av 

järnproduktionen (Barndon 2005:63). Generellt finns en obenägenhet i studi-

et av europeisk förhistorisk teknologi att se annat än kompetenta järnfram-
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ställare som tillverkar järn och utvecklar och förbättrar processen i ett stän-

digt pågående trial-errortänkande och med naturvetenskapliga metoder 

(Budd & Taylor 1995). Detta kontrasterar mot bilden av den afrikanska järn-

framställaren som i en mer ritualiserad process framställer järn. De senaste 

tjugotal åren har också de rent metallurgiska aspekterna av den afrikanska 

järnframställningen blivit föremål för ett större intresse (Schmidt 1996).  

    Kontextuella studier av tillverkning och bruk av enstaka föremålsgrupper, 

och vad detta kan ha inneburit socialt inom ett mindre avgränsat geografiskt 

område/tidsperiod har lyst med sin frånvaro. Forskningen har ofta istället 

varit inriktad på storskaliga teknologiska analyser (t.ex. järnets introduktion, 

blästornas morfologi och utveckling, järnkvaliteter). Dessa rent teknologiska 

studier av blästor och metallinnehåll är givetvis högst värdefulla och därtill 

högeligen nödvändiga, men teknologier, material och sociala sammanhang 

bör dessutom studeras på många skilda skalnivåer, vilka alla bidrar med 

resultat och tolkningar som förbättrar kunskapsläget och leder till nya insik-

ter. Studiet av teknologier och material kan på det viset synliggöra de lokala 

och specifika historierna. 

En ritualiserad järnframställning 

Den syn på järnteknologi och metallurgi som föreligger idag skiljer sig i allt 

väsentligt från hur järnhanteringen förstods under järnåldern. Järnframställ-

ning och smide definierades under järnåldern inte i vetenskapliga termer 

utan uppfattades utifrån en helt annan förståelsebakgrund. De var i hög grad 

ritualiserade och laddade hantverk. Järnhanteringen, där en malmråvara för-

vandlades till ett färdigt föremål, var resultatet av skickliga smeder och 

övernaturliga krafter och hela processen var integrerad i en samtida världs-

bild (Burström 1990).  

    Metallografiska analyser av olika typer av lämningar efter järnhanteringen 

ger bevis för att järnframställarna och smederna besatt en enorm kunskap 

och skicklighet. Denna visar sig inte minst i den variation av skilda järnkva-

liteter som är uppenbar på många platser. Människorna tillverkade järn och 

föremål utifrån tidigare vunna erfarenheter och en processteknisk kunskap 

utvecklades, baserad på erfarenhet, experiment och observation. I en avhand-

ling från 1790 som behandlar den samtida järnframställningen i blästugn på 

den norska landsbygden, beskriver författaren hur hans sagesman kunde 

särskilja inte mindre än åtta typer av myrmalm, genom att använda syn, kän-

sel och smak (Evenstad 1992[1790]). Arne Espelund skriver i en kommentar 

i nyutgåvan:  

Uten at svovel eller fosfor nevnes spesielt er han trolig i stand til å unngå 
malmer som gir rød- eller kaldskjørt jern. [...] Han gjør som mange i samtida: 
tester malmen ved å tygge den. God malm skal klebe til tennene. –Han deler 
malmerne inn i en som er jernrik og tørr, og en annen som er mager og fly-
tende. De kan med fordel blandes. [...] Sand har en tendens til å fortære  
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jernet. Dette kan tolkes slik: den jernrike og tørre malmen inneholder nesten 
bare Fe00H, mens den magre og flytende har en stor andel sand (Si02) og 
danner mye flytende fyalittslagg (med Fe2SiO4) ved ca. 1150 

o
C. Dette vit-

ner om en utrolig god innsikt (Espelund i Evenstad 1992:31f). 

 
Att smak och känsel användes för att särskilja olika typer av malm i sam-

band med insamlingen beskrivs också i andra källor (Pettersson 1982a:47; 

Buchwald 2005:144ff). Samma typ av kunnande fanns givetvis redan under 

järnåldern och en detaljerad erfarenhetsvunnen kunskap utvecklades för järn-

framställningen, där processen inuti blästugnen – såväl som i smedjan – kon-

trollerades genom järnframställarnas syn, hörsel och känsel: 

The experienced blacksmith would also, inside his usually dimly lit smithy, 
be able to determine the approximate carbon- and phosphorus content from 
the forging colours and the tendency to throw sparks. He would use his file 
on the cold object to estimate the hardness and wear resistance, and he would 
from the appearance of a fractured surface evaluate the toughness and the 
grain size. But, of course, he would not have known that it was the elements 
of carbon and phosphorus that were responsible for most of these complex 
behaviours (Buchwald 2005:282).  

 
Den skicklighet som är uppenbar exempelvis i de skilda järn- och stålkvalite-

ter som framställdes är i ännu högre grad imponerande med tanke på hur 

dessa erfarenheter vunnits. Att förstå exakt vad i järnframställningsprocessen 

och/eller i malmen (eller i kombinationen av skilda malmtyper) som gav 

upphov till ett järn med vissa egenskaper, identifiera detta och återupprepa 

processen för att än en gång nå samma resultat, var storslagna bedrifter. Det 

som idag kan konstateras ganska enkelt i en metallurgisk analys, var under 

järnåldern förenat med oerhörda svårigheter. Hur dessa erfarenheter förstods 

och begripliggjordes skilde sig emellertid från hur järnframställningsproces-

sen uppfattas utifrån den vetenskapliga logik som råder idag.  

    Antropologisk forskning har kunnat visa att metallhantverk i traditionella 

samhällen i det närmaste alltid uppvisar en hög grad av ritualisering, och att 

smeden i dessa samhällen uppfattas ha övernaturliga krafter (Källén 

2004:192 och där a.a.). Idéhistorikern Sven-Eric Liedman har diskuterat den 

förmoderna förståelsen av teknologi i en studie av modernitetens idéhistoria 

(1997: kap. 7). Det var råvaran som stod i fokus, och inte, som inom modern 

teknologi, de metoder som används för att bearbeta materialet. Råvaran hade 

en inneboende kvalitet och det var den skickliga hantverkarens uppgift att 

frammana, eller frigöra, de former som redan fanns i materialet (a.a.:361ff). 

Också Mary W. Helms (1993) har framhållit att skapandet i en hantverks-

process handlar om att frammana och omforma, att uppenbara något som 

redan antas existera i ett annat tillstånd. Detta uppfattas ofta som ett samspel 

en yttre, inte fullt mänsklig sfär under påverkan av övernaturliga krafter och 

en inre mänsklig sfär (a.a.:19). Smeden kom därmed att utgöra en länk till de 

övernaturliga krafter som var inblandade i transformationsprocessen och 
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kunde genom sin hantverksskicklighet kanalisera dessa. Anna Hed Jakobs-

son (2003:122ff) menar att det inte bara rörde sig om en rent teknisk skick-

lighet utan att det snarare handlade om att äga den kunskap som gjorde det 

möjligt att släppa de krafter lösa, som var en förutsättning för skapandet. 

Mats Burström (1990:267) menar att hela järnframställningsprocessen bör 

betraktas som en ritual. De olika momenten måste genomföras i en specifik 

ordning för att blåsningen skulle lyckas och sannolikt användes exempelvis 

formler som hjälp för minnet, men också för att få övernaturlig hjälp för att 

nå ett lyckat resultat. Att transformativa aspekter knöts till de olika typer av 

smeder som uppträder i de norröna källorna har uppmärksammats av Randi 

Barndon (2005).  

    Både järnframställningen och smidet innebar kraftfulla transformations-

processer, varigenom användbara föremål skapades ur malm. Helms (1993) 

har framhållit att hantverk ofta anknyter till begrepp som transformation och 

skapande. Den transformationsprocess som utövandet av ett hantverk inne-

bär, det vill säga den högst uppenbara förändringen från ett tillstånd till ett 

annat, vilken resulterar i ett färdigt föremål, gör att denna metaforik gärna 

associeras till och används i helt andra skeenden där en förändring eller ska-

pandet av något nytt ingår. Det är sannolikt därför föremål som tillhör olika 

stadier i järnframställnings- och smidesprocessen, men även det som tolkas 

som avfall, påträffas i andra kontexter, exempelvis i gravar. Transforma-

tionsprocesserna ansågs så kraftfulla att de kunde återanvändas i andra ske-

enden för att förstärka dessa eller för att uppnå ett önskat resultat. De agera-

de som katalysatorer och förstärkte ett skeende.  

 

Att järnhanteringen har ingått i ritualiserade sammanhang indikeras också av 

att det finns arkeologiska exempel på en rumslig närhet mellan smide och 

kult, exempelvis i Borg i Östergötland (Lindeblad 1996:63ff; Hed Jakobsson 

2003:112ff; Nielsen 2006). Det har också uppmärksammats att vissa av Vi-

platserna i Gästrikland uppvisar slaggmängder som hör till de största i länet. 

Med undantag av Torsåker har det funnits ett Vi centralt i varje socken och 

dessa platser sammanfaller med de medeltida kyrkplatserna. (Eriksson & 

Sundqvist ms). Intressant att notera vad gäller Gästrikland är att järnet inte 

tycks ha varit namngivande under järnåldern, men däremot under medeltiden 

då blästbruk och smide väl avtecknar sig i ortnamnmaterialet (Hedblom 

1958:69ff). Detta har av Eriksson & Sundqvist tolkats som att järnframställ-

ningen under järnåldern varit underordnade kulten och därför är det de sakra-

la ortnamnen som syns i kartmaterialet. Denna koppling saknas efter kristen-

domens införande och järnhanteringen blir då istället namngivande (Eriksson 

& Sundqvist ms). På de platser som fått sakrala namn finns många gånger 

spår efter en mängd olika aktiviteter och exakt vad den rumsliga närheten 

representerar är inte klarlagt. Det finns dock också ett tydligt samband mel-

lan ämnesjärnsdepåer och platser med kultindikerande namn (se kap 4). 

    Av intresse är dock att kombinationen järn och kyrka återkommer på Is-

land. Det har visat sig att minst fem av nio undersökta kyrkoruiner på Island 
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var uppförda ovanpå, eller utgjorde ombyggda, gårdssmedjor. Det rör sig om 

privatkyrkor på enskilda gårdar. I tre fall kan ombyggnationerna dateras till 

slutet av 900-tal eller omkring år 1000, alltså i tid något före eller samtidigt 

som det formella antagandet av kristendomen på Alltinget år 1000 (Hed 

Jakobsson 2003:31f och där a.a.). Smeden och järnsmidet förlorar därmed av 

allt att döma inte sin ställning omedelbart i samband med religionsskiftet 

vilket bland annat påvisas av att motiv ur Sigurdsmyten (där smeder och 

smide spelar en betydande roll) förekommer på kristna runstenar och på 

kyrkdörrar (Nordanskog 2006). Möjligen ska också deponeringen av red-

skapskistor, varav de flesta innehåller smidesverktyg, under en ganska kort 

period mellan 950 och början av 1000-talet ses som ett tecken på att smedens 

roll håller på att förändras (Lund 2006). Järn och järnhantering förefaller 

därmed ha associerats med ritual och övernaturliga krafter, även efter krist-

nandet. Smeden, järnet och stålet har därtill ända upp i vår egen tid varit 

omgärdat av vidskepelse (t.ex. Tillhagen 1977, 1981, 1988; Schön 2004). 

 

 
 

 

Fig. 10. På ett blästermunstycke från Snaptun på Jylland finns ett inristat manshu-
vud. Det har tolkats som Loke som fick sin mun ihopsydd efter ett vad med dvärgar-
na. Det påträffades i strandkant vid Snaptun på Jylland (Madsen 1990:180).  
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Järn och fruktbarhet 

Den skapande process som järnframställningen innebär har i många samhäl-

len gjort att den har förbundits med fruktbarhet. I stora delar av Afrika och 

Asien var en reproduktions- och fortplantningsmetaforik kopplad till järn-

framställningen, där processen i blästugnen innebar ett havandeskap som 

resulterade i födseln av en smälta (t.ex. Herbert 1993; Barndon 2001; Haa-

land, Haaland & Rijal 2002; Haaland 2004; Källén 2004:193f). Järnfram-

ställningen var kringgärdad av ritualer och sexuell symbolik. Blästugnen var 

kvinnan och järnframställaren mannen, och i vissa fall utrustades ugnarna 

med kvinnliga kännetecken (t.ex. Herbert 1993:55). I delar av Afrika har 

ämnesjärn, på grund av järnets koppling till reproduktion, fungerat som 

brudpris vid bröllop (a.a.:112f). Många gånger fanns taburegler som styrde 

vilka som fick delta vid järnframställningen, utifrån indelningar baserade på 

genus och ålder. I antropologisk litteratur förekommer även hänvisningar till 

att hanteringen och förvaringen av råmaterial bör äga rum utanför byn och 

områden där människor rör sig. I regel är också själva skeendet där råmateri-

al förvandlas till råämne, i traditionella samhällen, kringskuret av bestäm-

melser som utesluter stora delar av befolkningen (t.ex. Herbert 1993:78ff; 

Barndon 2001:127; Tsigaridas Glørstad 2008:423 och där a.a.).  

    Terje Gansum har utifrån Voluspá vers 40 framhållit att en sådan metafo-

rik relaterad till havandeskap och fruktbarhet inte tycks främmande för forn-

skandinaviskt vidkommande (Gansum 2004a). Att det kan ha varit på det 

viset indikeras möjligen också av att det norska ordet för blästermunstycke 

är avlstein, det vill säga avlingssten (Haaland 2004:16, not 6). Järnets fertili-

tetssymbolik har sannolikt också förstärkts genom materialets reproduktiva 

och destruktiva potential. De föremål som tillverkades i järn – jordbruksred-

skap och vapen – i hög grad kan kopplas till livgivande men också dödliga 

aktiviteter (Aldhouse-Green 2002; Haaland 2004:14). I ett fruktbarhetsper-

spektiv är liv och död näraliggande begrepp, kopplade till återväxt och på-

nyttfödelse, och bör i många sammanhang uppfattas som två sidor av samma 

mynt (t.ex. Bloch & Parry 1982).  

    Det är inte heller troligt att likheterna mellan de olika moment som ingår i 

järnhanteringsprocessen, och de som ingår vid hanteringen av det som skör-

dades på åkrarna, inte har uppmärksammats och bidragit till ämnesjärnens 

meningsinnehåll relaterat till fruktbarhet. De handlingar som utförs i sam-

band med järnframställningen liknar i mycket dem som utförs i jordbruket. 

Att samla in malm för att sedan rosta och krossa den, kan jämföras med att 

skörda, tröska och sedan torka grödorna från åkrarna. I båda fallen måste 

råvarorna sedan tillverkas/tillagas. Det är därtill sannolikt att återbildningen 

av malm uppfattades på samma sätt som återväxten på åkrarna. Att malm 

regelbundet kunde hämtas från sjöar och myrar bör ha betraktats på samma 

sätt som att grödor regelbundet kunde skördas på åkrarna. Fynd av förkolna-

de växtdelar i blästugnar (Isendahl 1997:130) och slagg med avtryck av 

omogen säd (a.a.:128) pekar på att dessa två skeenden har haft berörings-
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punkter och indikerar att också järnframställningen har uppfattats som en 

alstrande process, precis som exempelvis jordbruk och mänsklig reproduk-

tion.  

    Sannolikt är det järnframställningens koppling till fruktbarhet, skapande 

och pånyttfödelse som under vissa perioder har gjort det meningsfullt att 

inkorporera företeelser från denna i gravarna (se vidare nedan), men också 

järnsmidet kan ha upplevts som en del i det eviga kretsloppet av liv, död och 

återfödelse eftersom mycket av det järn som användes vid föremålssmidet 

bestod av ‖gammalt‖ järn som smiddes om till nya föremål. Gammalt för-

vandlades på så sätt till något nytt och kanske fanns något av det gamla kvar 

i det nya?  

 

Utöver den oerhörda praktiska betydelse som järnet innehade så förefaller 

det således också ha haft ett meningsinnehåll som anslöt till transformation 

och fruktbarhet. Detta kom också att ha verkan på de föremål som framställ-

des av järn. Det är inte osannolikt att de spadformiga ämnesjärnen, på sam-

ma sätt som i de antropologiska exemplen – genom kopplingen till fertilitet 

och som del i en skapandeprocess – fick betydelser som gjorde dem välfunna 

i situationer där fruktbarheten främjades, exempelvis i äktenskapsallianser 

eller som offer. Detta indikeras exempelvis genom de platser som valdes för 

deponering av spadformiga ämnesjärn (se vidare kap. 4).  

De spadformiga ämnesjärnens tillverkning och 
användning 

De spadformiga ämnesjärnen har tidigare uppfattats som en handelsform för 

järn. Det har antagits att hela den norrländska järnproduktionen smiddes ut 

till spadformiga ämnesjärn för att konsumenterna skulle vara säkra på att det 

järn de erhöll var smidbart och kunde fungera som järnråvara i smidet. Spad-

formiga ämnesjärn har dock inte påträffats i metallhantverkskontexter i den 

omfattning som kunde förväntas om de haft en funktion som generell järnrå-

vara. Det finns inget som praktiskt motsäger att ämnesjärnen varit del i me-

tallhanteringen men det är i så fall något som lämnat förvånansvärt lite spår i 

materialet.  

Spadformiga ämnesjärn och smidet på gårdarna 

Det mesta av järnsmidet utfördes under järnåldern på de enskilda gårdarna. 

Trots att lämningar efter smide är relativt vanliga och att det på de allra fles-

ta gårdar fanns åtminstone en enklare smidesplats, så finns det bara några 

fall där spadformiga ämnesjärn har påträffats på järnåldersgårdar, vilka 

kommer att redovisas nedan. Exemplen är fåtaliga och ger inte heller någon 

entydig bild av att de spadformiga ämnesjärnen i någon större utsträckning 
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har använts i smidet. Detta kan i viss mån förklaras av att mindre fragment 

av ämnesjärn endast svårligen låter sig identifieras som ämnesjärn utan me-

tallografisk analys. Det kan dock inte utgöra hela förklaringen eftersom även 

större bitar av spadformiga ämnesjärn, och därtill hela exemplar, borde 

framkomma i smidessammanhang om de utgjorde den allmänna järnråvara 

de tidigare har uppfattats som.  

 

 
Fig. 11. Trolig del av ett spadformigt ämnesjärn från Trogsta, Forsa socken, Häl-
singland (Liedgren 1992:61). 

 

    I några fall har ämnesjärn påträffats i anslutning till hus i Mellannorrland. 

I Vigge i Stöde socken (M11) påträffades ett ämnesjärn när en husgrundster-

rass – tyvärr utan antikvarisk närvaro – restaurerades till kyrkplats för fri-

luftsgudstjänster. Ämnesjärnet framkom vid omplockning av den nedrasade 

stenen från husgrundsterrassen och kan därmed säkert knytas till husgrun-

den. Ämnesjärnet har deponerats i anslutning till husgrundsterrassens troli-

gen ganska höga västra gavel (pers. medd. K-G Selinge). Lokalen är inte 
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undersökt och det går därför inte att säga någonting om huruvida det finns 

lämningar efter järnhantering i anslutning till fyndplatsen. Det finns dock en 

uppgift om att några förslaggade bitar bränd lera framkommit i en ytlig grop 

under mossan i närheten (ATA 5527/64). Fyndet av en del av ett möjligt 

spadformigt ämnesjärn i väggrännan i en husgrund i Trogsta i Forsa socken 

(H39) kan indikera att resten av järnet använts för föremålssmide (se fig. 

11). Fragmentet framkom i husgrund A, som var den största på boplatsen 

(Liedgren 1992). Ämnesjärnet påträffades i den östra väggrännan i husets 

södra del. Övriga fynd bestod av vävtyngder, en kniv, ett saxblad, en fisk-

krok, en agraff, en pilspets och en eldslagningssten (se fig. 63). Något norr 

om ämnesjärnet hittades ett bränt ben från en människa (a.a.:63). På Trogs-

taboplatsen finns, liksom på de flesta järnåldersgårdar i Mellannorrland, 

rikliga spår efter järnhantering. Där påträffades bland annat 21 kg slagg och 

en fällsten (a.a.:54ff). Nästa fynd är endast känt genom Helsinglands Forn-

minnessällskap som 1865 beskriver ett troligt ämnesjärnsfynd från Blästa i 

Rogsta socken (H49). Fyra ämnesjärn ska ha påträffats i Ängeshammaren, 

norr om Blästa i ‖en stenläggning såsom till ett hus‖ (Liedgren 1992:186).  

    I två fall har depåer framkommit i utkanten av boplatsområden. I Valla i 

Selånger socken (M10) påträffades nio ämnesjärn under en uppochnedvänd 

järnkittel. Vid en mindre arkeologisk undersökning i nära anslutning till 

fyndplatsen påträffades boplatslämningar. Ett fåtal fynd gjordes, bland annat 

slagg, men inget som kunde datera boplatsen (Wiklund 1993b). Den rumsli-

ga närheten gör dock att depån och boplatsen kan antas ha ett samband. 

Fyndkontexten, där ämnesjärnen hittades under en järnkittel, gör dock att 

depån svårligen kan ses i ett hantverkssammanhang. I Rännö i Tuna socken 

(M22) framkom en depå under ett glest lager med sten ca 50 meter från en 

husgrundsterrass och ett par gravar. Inga undersökningar har gjorts på loka-

len (se kap 4). 

    Ett fragment av ett möjligt ämnesjärn påträffades i ett hantverkssamman-

hang på Björkaboplatsen i Hälsingland (H42). Gården på Björka har date-

ringar från slutet av folkvandringstid till medeltid (Ekman 1996a+b). Det 

möjliga ämnesjärnet framkom vid en härd tillsammans med slagg, bränd lera 

och ett järnfragment (se fig. 12). I rapporten beskrivs ytan som ett arbetsom-

råde med markant sotfärgad jord, röjningsrösen, slaggförekomster, smides-

gropar och härdar. Området blev på grund av tidspress till största delen 

maskingrävt och endast två provrutor grävdes för hand, varvid härden och 

det möjliga ämnesjärnet påträffades. Resterna av en brandgrav påträffades i 

direkt anslutning till det slaggförande området. En datering till folkvand-

ringstid–vendeltid uppfattas som trolig för arbetsområdet (Ekman 

1996a:46ff, 1996b:114f). Den begränsade undersökningen gjorde att det var 

svårt att på ett tillfredsställande sätt definiera områdets funktion närmare än 

att vidarebearbetning av råjärn, framställt på annan plats, hade ägt rum (Ek-

man 1996a:48). Denna järnframställningsplats uppfattades kunna ligga nå-

gonstans i närheten av Björka eftersom det också påträffades slagg med res-

ter av ugnsväggar i en stensättning, ca tio meter sydväst om den härd där det  
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Fig. 12. Arbetsområdet på Björka, Hälsingtuna socken, Hälsingland (Ekman 
1996a:46). 

 

möjliga ämnesjärnet påträffades (a.a.:48). Slaggen kan dock också härröra 

från lerinfodrade smidesgropar. I Björka finns en nära rumslig koppling mel-

lan smide och gravar vilken påminner om hur det ser ut i Gästrikland under 

vikingatiden, på platser som exempelvis Lund i Valbo socken (Appelgren & 

Broberg 1998) och Sörby i Årsunda socken (Liases 2000).  

    På Mjälleborgen påträffades ett ämnesjärn (J66) på den centrala delen av 

terrassen nedanför den undersökta husgrunden (se fig. 13). Mjälleborgen 

uppfördes sannolikt i slutet på 300-talet eller början av 400-talet och har 

brunnit men återuppförts flera gånger efter det (Hemmendorff 1994:197f). 

Ämnesjärnet hittades i ett femton cm tjockt kulturlager som också gav fynd 

av ett bryne, en bronsnyckel, en sländtrissa, ett knivblad, fragmentariska  
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Fig. 13. Mjälleborgen, Frösö socken, Jämtland (Hemmendorff 1985:238). 

 

järntenar samt små slaggklumpar. Det undersökta huset innehöll inget kul-

turlager och fynden inskränkte sig till några fragmentariska järnföremål, små 

slaggklumpar och enstaka brända ben, och huruvida det utgör ett bostadshus 

eller hade någon annan typ av funktion är inte klarlagt (Hemmendorff 1989). 

Det är inte heller självklart hur själva Mjälleborgen ska uppfattas. Ove 

Hemmendorff är tveksam till om husen har utgjort en permanent gård men 

framhåller att fynden är av normal boplatskaraktär (1994:200, 2002:51).  

    Mjälleborgen kan jämföras med de fornborgar med husgrunder som av 

Michael Olausson (2008:32) benämns befästa storgårdar. Huruvida dessa 

varit bebodda året runt är oklart men vissa fynd indikerar att människor en-

dast vistades där under sommarhalvåret. I dessa har fynd framkommit som 

pekar på ett stort inslag av hantverk, exempelvis textilproduktion, pärltill-

verkning och olika typer av metallhantverk (a.a.: 30f). Också vridkvarnar 

och bröd, som annars är en ovanlig fyndgrupp under folkvandringstid, före-

kommer i fornborgar med husgrunder (a.a.:32). Endast begränsade ytor inom 

Mjälleborgen har undersökts men Ove Hemmendorff (1994:200) menar att 

det pågått både järnframställning och smide i husets närhet. Slaggfynden 

tyder på att smide har utförts i närheten av huset, men att döma av det publi-

cerade fyndmaterialet finns det inget som tyder på att järnframställning ägt 

rum i Mjälleborgen. Däremot finns lämningar efter en järnframställnings-

plats vid vattnet någon knapp kilometer västerut. Den i Storsjöbygden cent-

ralt placerade Mjälleborgen har, som tidigare diskuterats (se kap. 2) uppfat-

tats som en befäst stapelvaruplats där allt järn som producerades i Jämtland 
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samlades upp, för att sedan transporteras vidare ut mot kusten (Ramqvist 

1996:35). Mot bakgrund av det begränsade fyndmaterialet och ett enstaka 

ämnesjärn måste det ifrågasättas att så långtgående slutsatser kan dras.  

    Ett fynd av ett möjligt ämnesjärn har också gjorts i Lund i Valbo socken 

(G96). Detta tycks vid första anblicken kunna knytas till ett järnhanterings-

sammanhang men det är inte på något vis solklart. 1985 undersöktes ett om-

råde vid Gavleån på Lund och Åsbyggeby marker med bland annat järnfram-

ställning, smidesgropar, huslämningar och nio gravar med huvudsakligen 

vikingatida och tidigmedeltida dateringar (se fig. 14). Gravar och lämningar 

efter järnhantering låg blandade och i två fall påträffades gravar i blästugnar. 

Norr om detta område undersöktes sammanlagt tretton gravar (RAÄ 35–37) 

(Appelgren & Broberg 1998). På platsen fanns två områden med blästugnar 

samt två smideslokaler där järnet vidarebearbetats. I förstone tycks ämnes-

järnet kunna kopplas till järnhanteringen men om man gräver sig djupare ned 

i rapporten visar det sig att det möjliga spadformiga ämnesjärnet inte alls är 

påträffat i anslutning till det område med smidesgropar (A73 på RAÄ 97) 

som det är registrerat och behandlat under, utan att det istället hittades som 

lösfynd. Ämnesjärnet framkom i våtmark öster om den så kallade Ny-

åkerskullen (RAÄ 29) omedelbart norr om Gavleån. Nyåkerskullen är en 

välmarkerad högliknande naturbildning till vilken det också är knutet en 

tradition om ett skattfynd dokumenterad 1823 (a.a.:42). Ämnesjärnet påträf-

fades i samband med avschaktningen av området före undersökningens bör-

jan, innan arkeologerna fanns på plats. Vid avbaningen påträffades en kauri-

snäcka, några nitar, en brodd, en spik och en bit flinta i åkermark i anslut-

ning till A3 på RAÄ 35. Dessa framkom möjligen inom samma område som 

ämnesjärnet (pers. medd. Katarina Appelgren). Ett liefomigt och två stav-

formiga ämnesjärn påträffades staplade på varandra i en flatmarksgrav (RAÄ 

13, A7), omedelbart nordväst om Nyåkerkullen, det vill säga på gravfältet 

men utanför järnhanteringsområdet (Broberg 1987:108). I graven, som möj-

ligen kan dateras till yngre vikingatid, påträffades i brandlagret – förutom 

brända ben, en nit och de tre ämnesjärnen – också ett halvfabrikat till en 

skäggyxa (Appelgren & Broberg 1998:54). Lund är en av endast ett fåtal 

lokaler där spadformiga ämnesjärn har framkommit på samma plats som 

andra former av ämnesjärn. De andra exemplen är Helgö (U106) och båtgrav 

6 i Valsgärde (U110). Det spadformiga ämnesjärnet påträffades som tidigare 

nämnts i våtmark och bör istället ses i samband med de regelbundna depone-

ringstraditioner som föreligger för spadformiga ämnesjärn (se kap. 4). Där-

emot kan tre fragment, vilka tolkades som smidesavfall och som möjligen 

utgör klipp från spadformiga ämnesjärn, sannolikt knytas till det smide som 

har utförts på platsen (a.a.:33). Tyvärr har klippen inte kunnat identifieras i 

fyndlistorna och det är därför oklart i vilka typer av kontexter de framkom. 

Det fragment som tolkades som en del av en osmund påträffades på RAÄ 97 

i direkt anslutning till ett flertal smidesgropar, rännor och stolphål.  
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Fig 14. Plan Lund /Åsbyggeby, Valbo socken (Appelgren & Broberg 1998:6). 

 

Det finns härtill ett par ämnesjärnsfynd som har framkommit tillsammans 

med andra lämningar som möjligen skulle kunna peka på ett järnhanterings-

sammanhang. Jorden omkring fyndplatsen för ett ämnesjärn funnet i Jälsta 

på Norderön ska enligt uppgift ha innehållit mycket kol som sträckte sig 

långt ner i marken. Tyvärr är det ett fynd som omges av ett antal oklarheter. 

Ämnesjärnet (JLM D1590) ska enligt Hallinder & Haglund (1978:49) ha 

påträffats 1942 vid grundgrävning för ett nytt uthus. Den exakta fyndplatsen 

är okänd och fyndet har aldrig fått något RAÄ-nr. Detta ämnesjärn kommer 

med all sannolikhet ur ett depåfynd (J76) påträffat på samma gård samma år, 

där alla järnen försvann på ett tidigt stadium. Fyndet gjordes när en loge 

flyttades. Gårdens idag ca 85-åriga ägare, som bott på platsen hela sitt liv, 

känner mycket väl till depåfyndet från 1942 men hade aldrig hört talas om 

att ytterligare ett ämnesjärn skulle ha hittats samma år. Han tror inte heller 

att något uthus byggdes på gården vid den tiden. Förmodligen hör ytterligare 

två ämnesjärn (JLM 25915), som 1980 hittades på en sophög på samma 

gård, också till det förkomna depåfyndet. Möjligen kan det ha varit depåfyn-

det som påträffades med kol men det var inget gårdsinnehavaren tyckte sig 

känna igen. 

    Ett fynd från Sörhångsta i Torp socken (M18) bör också nämnas i sam-

manhanget. Depån, som innehöll 31 ämnesjärn, framkom vid förra sekelskif-
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tet vid schaktning för en ny lada, enligt uppgift tillsammans med slagg. Äm-

nesjärnen påträffades lodrätt i jorden (ATA 701/26). Ladan ligger i gammal 

åkermark och det finns inga uppgifter om senare fynd av slagg eller andra 

järnhanteringslämningar i åkern eller i närheten. På denna sida om älven ska 

dock, enligt en lokal tradition, ha funnits en vapensmedja i skogen. Det finns 

järnframställning med dateringar till järnålder i Torp socken men den ligger 

på utmarken långt ifrån järnåldersbygden vid Ljungan. 

 

Ovanstående genomgång visar att spadformiga ämnesjärn i Mellannorrland 

endast i ett par fall, på Björka i Hälsingtuna (H42) och vid Lund /Åsbyggeby 

i Valbo, har framkommit i otvetydiga metallhantverkssammanhang. Möjli-

gen kan resten av den del av ett spadformigt ämnesjärn som påträffades vid 

Trogsta ha använts i smide (H39). I alla dessa fall rör det sig alltså om för-

modade delar av ämnesjärn. Ämnesjärn har emellertid därutöver – utanför 

kärnområdet – i vissa fall framkommit tillsammans med andra lämningar 

efter järnhantering.  

    På Helgö i Ekerö socken i Uppland (U106) framkom tre ämnesjärn 1966 i 

samband med undersökningen av terrass VIII  (anl. 436) i den västra delen 

av husgrupp 2 (se fig. 86). Denna ligger direkt nedanför fornborgsberget i 

anslutning till husgrund II (vilken till stor del förstörts av moderna byggen) 

och den stora hallen (husgrund I). Inom Husgrupp 2 har också tenformiga 

ämnesjärn påträffats, ett på terrass VIII och ytterligare ett i husgrund II 

(Lundström & von Heland 1964:98, Hallinder 1970:70; Haglund 1978:52). 

Inom området påträffades mängder av lämningar efter både järn- och ädel-

metallhantering och ytan tolkades som ett hantverksområde. Ämnesjärnen 

hittades i en av två nedgrävda gropar i det dike som löper nedanför och längs 

med berget i anslutning till terrass VIII (se fig.15).  

    Diket bestod av mörk, kolinblandad jord och innehöll även en hel del res-

ter efter metallhantverk. De två groparna innehöll stora mängder gjutformar, 

deglar och andra föremål. Groparna och delar av det angränsande diket täck-

tes av ett 0,5-0,8 m tjock lager grus som antas ha eroderats ner från den bran-

ta bergsluttningen ovanför (Holmqvist 1970:40; Lundström 1970:145f). I 

och omkring terrass VIII påträffades ca 75 kg slagg vilken utgör en stor del 

av de 125 kg slagg som påträffades inom hela husgrupp 2. Också mängder 

av andra lämningar efter metallhantering, bland annat ett tusental gjutforms-

fragment, ca 330 deglar, fragment av minst 150 järntenar och 32 redskap 

påträffades på terrassen. Järnslaggen, järntenarna, deglarna, men också an-

nan skrotmetall, koncentrerade sig till ett område i den nordvästra delen av 

terrass VIII. Också nycklar, lås, järn- och bronssmycken, pärlor, pilspetsar, 

spikar, nitar, vävtyngder samt ca 600 keramikfragment framkom i området. 

Därtill påträffades en del speciella föremål som två romerska bronsbeslag, 

två romerska spelbrickor, delar av en romersk glasbägare samt andra glas-

fragment, ett baltiskt hängsmycke, två arabiska mynt och ett drejat keramik-

kärl (Lundström 1970:145f).  
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Fig 15. Terrass VIII i husgrupp 2 (Holmqvist 1970:taf.47). 
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De romerska föremålen från terrass VIII hör till de äldsta som påträffats på 

Helgö (Lamm 1999:288). Att ett omfattande metallhantverk har ägt rum 

inom området kring terrass VIII står klart men många av de övriga fynden 

pekar mot att verkstadstolkningen är för snäv.  

    De spadformiga ämnesjärnen påträffades således i en nedgrävning i diket 

och förefaller deponerade på ett sätt som är jämförbart med många andra 

fynd av spadformiga ämnesjärn, nedanför ett berg i bebyggelsens utkant (se 

vidare kap. 4). Det dike vari ämnesjärnen påträffades visar också stora likhe-

ter med det så kallade tjärdiket, som går längs bergsklippan i den östra delen 

av Husgrupp 2, vari mängder av föremål har nedlagts (Zachrisson 

2004a:373ff). Föremål har också deponerats invid en bergsklippa inom Hus-

grupp 1.         

    Helgö är på många sätt en speciell plats, utan direkta motsvarigheter, vil-

ket har gjort att platsen kommit att tolkas och definieras på ganska olikartade 

sätt utifrån skilda utgångs- och tidpunkter (t.ex. Lamm 1982, 1985; Kyhlberg 

1985; Lundström 1988; Ramqvist 1990; Zachrisson 2004a +b). Helgö tycks 

exempelvis vara den enda plats, förutom Uppåkra i Skåne, där det fanns 

permanenta brons- och guldverkstäder vid denna tid (Hjärthner-Holdar, 

Lamm & Magnus 2002:162). Den bild som har utmålats av järnhanteringen 

på Helgö som av närmast industriell karaktär, där föremål tillverkats för att 

distribueras långväga (Holmqvist 1979; Hyenstrand 1979:153), kan emeller-

tid inte sägas stämma. Att döma av slaggmängderna har järnhanteringen 

snarast varit småskalig (Hallinder m.fl. 1986:146ff). Det är sannolikt istället 

bronshantverket som har varit framträdande fram till folkvandringstid 

(Lamm 1999:288).  

    Helgö står fram som plats, inte bara genom det rika fyndmaterialet men 

också eftersom det där finns en osedvanlig variation vilket har gjort det svårt 

att dra några slutsatser kring vad platsen representerar. På senare tid har Hel-

gö som helig plats lyfts fram (Zachrisson 2004a+b) och att Helgö har inne-

haft en speciell rituell status indikeras också av namnet (Calissendorff 1964; 

Vikstrand 2001:239ff). Fyndmaterialet på platsen påvisar att föremål från 

när och fjärran har förts till Helgö och många gånger rör det sig om föremål 

som kan antas ha använts i ritualiserade sammanhang. Det är sannolikt ut-

ifrån detta perspektiv fynden av spadformiga ämnesjärn på Helgö bör upp-

fattas. Det kan också ge en förståelse för varför det just på Helgö har påträf-

fats olika typer av ämnesjärn från olika håll, vilket bara förekommer på ett 

fåtal andra platser (G96, U110). Det finns dessutom också en tydlig koppling 

mellan fynd av spadformiga ämnesjärn och platser med kultindikerande 

namn (se vidare kap. 5).  

 

Nästa exempel på spadformiga ämnesjärn som har framkommit tillsammans 

med lämningar efter metallhantverk kommer från Nodsta i Frötuna socken 

(U107). Ett ämnesjärn påträffades där som detektorfynd i ett område med 

stensträngar, fossil åker samt röjningsrösen. Det hittades vid en terrassering, 

som tolkades som kortsidan av ett hus. Där framkom också smidesslagg, en 
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bronssmälta samt silvertråd vilket pekar på att platsen använts för metall-

hantverk. En begränsad yta i närheten undersöktes och gav fynd av grov 

keramik (pers. medd. Ingela Jansson).  

    Vid Bro i Stora Tuna socken påträffades ett spadformigt ämnesjärn 

(D102) vid arkeologisk undersökning av ett område med boplatsindikationer, 

bestående av mörkfärgningar och stolphål, samt spridda slaggförekomster, 

skörbränd sten och ugnsväggsrester (se fig. 83). Tidigare undersökningar har 

påvisat vikingatida gravar i området samt spår av järnhantering (Bergold & 

Grälls 1989).      

    I Rakanmäki, nära Tornio i norra Finland, hittades ett ämnesjärn i anslut-

ning till en metallhantverksplats. Lokalen dateras till Kr.f.–400-tal. Invid ett 

gravfält fanns boplatsspår och lämningar efter järnframställning, smide och 

bronshantverk (Mäkivuoti 1987, 1988). Det spadformiga ämnesjärnet hitta-

des i anslutning till lämningarna efter metallhanteringen (pers. medd. Mark-

ku Mäkivuoti).  

    Ovanstående visar att spadformiga ämnesjärn i Mellannorrland endast 

sällan förekommer i sammanhang som tydligt anknyter till smide och egent-

ligen är det bara det förmodade ämnesjärnet från Björka i Hälsingtuna (H42) 

som entydigt kan kopplas till järnhantering, förutom klippen från Lund, Val-

bo socken. De fall där spadformiga ämnesjärn har påträffats i metallhant-

verkskontexter kommer i högre grad från fyndplatser som ligger utanför 

Norrland vilket tyder på att en viss omkontextualisering har skett utanför 

kärnområdet. Av intresse i sammanhanget är inte heller de norska ämnes-

järnstyperna från järnåldern påträffas i kontexter där metallhantering har 

pågått. Undantaget utgörs av ett fynd från Modvo i Sognefjorden där ett 

ämnesjärn framkom tillsammans med järnföremål, en fällsten, järnslagg och 

bränd lera (Kristoffersen 1993:179; Resi 1995:135).  

Smide och järnråvaror 

En stor del av sekundärsmidet, det vill säga föremålstillverkningen från en 

järnråvara, har ägt rum på gårdarna. Om spadformiga ämnesjärn inte påträf-

fas i smidessammanhang på de mellannorrländska järnåldersgårdarna annat 

än i undantagsfall, vad är det då som återfinns som kan kopplas till järnhan-

tering på dessa platser? Går det att se vad det är för typ av järnråvara som 

har använts?  

 

På undersökta gårdar i Norrland påträffas i princip alltid slagg, bottenskållor 

och andra lämningar efter järnhantering. Lämningarna är ofta svårtolkade 

eftersom de är spridda och sällan knutna till specifika anläggningar. På järn-

åldersgården i Gene, Själevad socken, i Ångermanland påträffades dock en 

välbevarad smedja (se fig. 16). Området där smedjan ligger har undgått sena-

re störningar vilket innebär att ovärderlig information har kunnat erhållas om 

husets konstruktion, men också om de aktiviteter som förekommit i och om-

kring detta. Per H. Ramqvist har utifrån slaggmängderna i smedjan kunnat 
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visa att där sannolikt har bearbetats ca två kg järn per år, vilket tyder på ett 

smide för husbehov. Stratigrafin i en av ässjorna visar att aktiviteterna var 

periodvisa, vilket pekar på samma sak (Ramqvist 1983:177; Lindqvist & 

Ramqvist 1993:102f). Man bör därför räkna med att det på gården på Ge-

nesmon, liksom på de flesta andra järnåldersgårdar i Mellannorrland, inte 

rörde sig om en specialiserad smed utan att en eller flera personer på gården 

vid behov jobbade i smedjan. Sannolikt handlade arbetet i smedjan huvud-

sakligen om reparationer av redskap men gårdarna var förmodligen också 

självförsörjande vad det gällde enklare smidesarbeten, som exempelvis till-

verkning av spikar och knivar. Hur spridd en allmän kunskap kring olika 

typer av metallhantering var under olika delar av järnåldern har diskuterats, 

likaså i vilken grad det fanns specialiserade smeder (t.ex. Straume 1986; 

Hjärthner-Holdar, Lamm & Magnus 2002; Callmer 2003). Generellt har 

antagits att hantverket under järnåldern varit hushållsbaserat medan det un-

der medeltiden har utvecklats ett mer specialiserat yrkeshantverk. Just me-

tallhantverket har emellertid i viss mån varit specialiserat redan tidigare (La-

gerstedt 2004:43f) och kunskapen kring järnteknologi tycks ha varit mer 

allmänt spridd än kunskapen om andra former av metallhantverk (Hjärthner-

Holdar, Lamm & Magnus 2002:160). 

 
Fig. 16. Smedjan i Gene, Själevads socken, Ångermanland (Ramqvist 1983:109). 
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    Smedjan i Gene är ovanlig i sitt slag men smideslämningar och smidesav-

fall är desto vanligare på gårdarna i Mellannorrland. Lämningar efter järn- 

och bronshantering påträffas ofta utspridda över större ytor inom boplatsom-

rådena, sannolikt eftersom mycket av metallhanteringen har skett utomhus 

och på grund av att verksamheten över tid har flyttat omkring inom gårds-

området. Slaggen tycks under järnåldern inte ha samlats i avfallshögar utan 

påträffas spridd över stora ytor, en praktik som skiljer sig från medeltiden, 

då slaggen från sekundärsmidet på gården i högre grad har deponerats på en 

plats (Olausson 1985:44).     

    Eftersom lämningarna efter järnhanteringen på järnåldersgårdarna i Mel-

lannorrland är så pass diffusa är det ofta svårt att dra några långtgående slut-

satser om vilken typ av järnråvara som har använts. Det finns emellertid ett 

par undantag. Vid undersökningen av den ovan nämnda smedjan (hus VI) på 

Genesmon visade det sig att utgångsmaterialet har varit råjärn, det vill säga 

smältor, och inte exempelvis spadformiga ämnesjärn (Ramqvist 1983; Lind-

qvist & Ramqvist 1993). Per Ramqvist räknar med att huset tillhör perioden 

300–500 e.Kr. (Ramqvist 1983:186). Svante Norr har senare omkalibrerat 
14

C-värdena från Gene. De två proverna från hus VI gav 410–600 AD re-

spektive 430–610 AD (Norr 1998:267). 

    Smedjan har bara haft tre väggar och därmed varit öppen mot sydöst. 

Längs husets mittaxel fanns fyra härdar, smedjans ässjor, och kring huset 

fanns ytterligare omkring 40 härdgropar. Utifrån fyndspridningen kunde två 

huvudsakliga aktivitetsområden urskiljas; det ena runt ässjorna inne i huset 

och det andra kring ytterligare en ässja, söder om huset (Ramqvist 

1983:113ff). Fynden inne i huset bestod, förutom av slagg, bränd lera och 

bottenskållor, av järnfragment, verktygsrester, spikar, nitar och trasiga eller 

ej färdigställda föremål (Lindqvist & Ramqvist 1993:95). Slaggen som på-

träffades i ässjorna inne i smedjan utgjordes av kulslagg medan den stora 

mängden slagg vid aktivitetsområdet utomhus var grövre och mycket hårt 

bränd. Det tyder på att det i ässjan utomhus har gjorts en första omsmältning 

av järnet, det vill säga att smältan rensats från slagg och slagits ihop. Inne i 

smedjan har sekundärsmidet skett: järnet har vidareförädlats och förvandlats 

till föremål (Ramqvist 1983:176f; Lindqvist & Ramqvist 1993:98ff). Också 

de bevarade slaggmängderna inne och utanför smedjan talar för att det var 

ett obearbetat järn som utgjorde råvaran på gården i Gene (Ramqvist 

1983:176). 

    Detsamma verkar vara fallet på gården i Trogsta, Forsa socken. Utifrån de 

bottenskållor och den slagg som påträffats, tycks det vara råjärn som bearbe-

tats på gården även om Liedgren antar att även ämnesjärn har använts (Li-

edgren 1992:187). På gården Lappnäset i Nora socken påträffades rikliga 

rester efter järnhantering, bland annat sju ässjor, fyra fällstenar, ett bläster-

skydd och slagg. Två av ässjorna daterades till perioden AD 430–530, en 

tredje till AD 705 och en fjärde till AD 800 (Eliasson m.fl. 1997:93). Slag-

gen härrör både från primär- och sekundärsmide men även trolig reduktions-

slagg fanns i materialet. Alla led i processen finns därmed representerade. 
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Eftersom inga spår efter järnframställning påträffades på boplatsen indikerar 

reduktionsslaggen att smältan har kallrensats på gården. Det kan tyda på att 

det finns en järnframställningsplats i närheten (Englund, Hjärthner-Holdar & 

Larsson 1996:18). En bit malm som var ofullständigt reducerad påträffades 

också, vilket skulle kunna tyda på samma sak (Eliasson m.fl. 1997:93). Även 

primärsmidesslaggen pekar mot att det var obearbetade smältor, snarare än 

ämnesjärn, som hanterades på Lappnäset (Englund, Hjärthner-Holdar & 

Larsson 1996:3).  

    I en av tomtningarna (Anl. 12) längst ute på Hornslandsudde i Rogsta 

socken påträffades bland annat slagg och fällstenar, och anläggningen tolka-

des som en enkel smedja. Det gjordes två 
14

C-dateringar på kol från anlägg-

ningen. Den ena gav övergången mellan äldre och yngre romersk järnålder 

(AD 130– 240) och den andra gav folkvandringstid (AD 430–540). Inga 

lämningar efter järnframställning finns i området (Broadbent & Graham 

2006). Det järn som påträffades i anläggningen visade sig vid analys vara 

relativt obearbetat. Järnet härrör således från ett ganska tidigt led i processen 

och sannolikt har råmaterialet på Hornslandsudde varit bearbetade luppar 

(Andersson 2007:4).  

    I de få fall det går att säga något om vilken typ av järn som använts på 

smidesplatserma tycks det följaktligen inte vara spadformiga ämnesjärn. 

Många gånger har råvaran istället utgjorts av smältor eller luppar. På Lund i 

Valbo hittades dock, som tidigare nämnts, klipp vilka möjligen kan utgöra 

delar av spadformiga ämnesjärn.     

     

Den förklaring som brukar anföras till varför ämnesjärn sällan framkommer 

på gårdarna, trots att det är där de förväntas påträffas och anses höra hemma, 

är att ämnesjärnen redan använts som råmaterial, det vill säga, att de redan 

har förvandlats till föremål och därmed försvunnit ur fyndmaterialet. En 

annan förklaring är att allt av värde tillvaratogs vid övergivandet av ett hus 

och att ett lager med ämnesjärn var självskrivet på flyttlasset.  

    De lämningar som påvisar att smide och metallhantering har förekommit 

vid gårdarna från järnåldern är slagg, rester efter gjutformar och deglar, sna-

rare än fynd av de redskap eller järnråvaror som använts vid metallhanter-

ingen. Det är överhuvudtaget ovanligt med fynd av verktyg på forntida går-

dar i Mellannorrland, också på nedbrunna sådana (Liedgren 1989:74, 

1992:12). 

    Ett fåtal exempel finns dock. Vid Rolfstaån, i Forsa socken i Hälsingland 

undersöktes en gård från perioden romersk järnålder–folkvandringstid (Li-

edgren 1992:112ff). Ett boningshus och ett mindre flätverkshus på lokalen 

var sannolikt eldhärjade och i det större boningshuset framkom endast ett 

fåtal fynd. Det mindre huset däremot innehöll en mängd föremål, bland an-

nat ett stort antal verktyg, och tolkades därför som en redskapsbod eller nå-

gon form av verkstad (a.a.:120). Bland fynden framkom bland annat ett par 

punsar, tre prylar/sylar, två tänger, en hank, ett hyvelblad, en skedborr, ett 

beslag, ett knivblad, en knivspets, en spets till en skära? och en ihoprotad 
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klump av spikar och nitar, där flera var använda och trasiga. Det framkom 

också slagg och sintrad lera men lämningarna tolkades som tillhörande en 

tidigare fas än byggnaden (Liedgren 1992:118ff). Huset innehöll ett ovanligt 

stort antal verktyg och föremålen hade således inte tagits tillvara vare sig 

före eller efter branden. De flesta verktygen kan knytas till snickeri snarare 

än smide, men Liedgren räknar åtminstone huggjärnet till metallhantverket 

(Liedgren 1992:185). I det här fallet kan det i alla fall konstateras att den 

metall som fanns tillgänglig för smide bestod av klumpen med begagnade 

spikar och nitar. 

    Det förefaller således vara så att järnråvaran på de norrländska järnålders-

gårdarna, i de få fall det går att fastställa, inte har bestått av bearbetat järn, 

utan av smältor, luppar eller skrotjärn. Något som ger en fingervisning om 

att frånvaron av ämnesjärn i smidessammanhang inte beror på att alla spad-

formiga ämnesjärn har smitts upp, är det faktum att andra typer av ämnes-

järn, vilka bevisligen har använts inom smidet, har lämnat spår på smides-

platser. Detta gäller exempelvis de stavformiga ämnesjärnen från Dalarna. 

Denna typ av ämnesjärn framkommer både på järnframställningsplatser 

(Serning 1973:115ff) och på smidesplatser (Hallinder 1978c:77). De påträf-

fas därtill endast undantagsvis kompletta utan är avhuggna, vilket påvisar att 

de utgjort råmaterial. Att de fungerat i föremålssmidet visar även ett exem-

plar som var utsmitt i ena änden till en tångeliknande del (Serning 

1973:115ff).  

En jämförelse med medeltida ämnesjärn 

På samma sätt som stavformiga ämnesjärn, så förekommer ämnesjärn även i 

järnhanteringskontexter i medeltida material. När Anders Wallander sam-

manställde medeltida material från järnhanteringskontexter på Historiska 

museet visade sig både obearbetat järn och ämnesjärn vara vanligt förekom-

mande (Wallander 1977:33f). Ämnesjärn från järnåldern skiljer sig från me-

deltida ämnesjärn både i kvalitet och tillverkningssätt. Ämnesjärnen från 

järnåldern är smidda och av högre kvalitet än de medeltida som vanligen 

utgör huggna ämnen (Englund 2002:278f).  

    Ämnesjärn påträffas i medeltida smidessammanhang också i Norrland. 

Utifrån fyndmaterialet från en undersökt smedja i Ängersjö by, Ängersjö 

socken i Hälsingland kunde det konstateras att olika typer av järn hade an-

vänts som råmaterial. Slagg från både primär- och sekundärsmide visade att 

det främst var blästjärn som använts, vilket också bekräftades av att järn-

klumpar, som visade sig utgöra delar av smältor, påträffade i ett av smedjans 

hörn. Också en del av ett ämnesjärn påträffades, som genom en metallogra-

fisk analys kunde fastställas vara en del av ett stångjärn, framställt av färskat 

tackjärn och tillverkat i masugn. Även avklippta tenar hittades. Två 
14

C-

prover från smedjan har analyserats; 1430–1630 cal. AD och 1300– 1405 

cal. AD. Möjligen representerar den äldre dateringen en tidigare fas med en 
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äldre smedja på platsen som föregår den nu undersökta (Lagerstedt 

2004:65ff). 

    På den jämtländska gården Kyrklägdan i Ås socken finns spår efter järn-

hantering både i de delar som kan knytas till järnålderns och medeltidens 

brukningsperioder. Spåren efter metallhantverk är emellertid mer omfattande 

i de områden som kan knytas till gårdens medeltida fas, med fler verktygs-

fynd, större slaggmängder samt fynd av fem stycken små bearbetade järnbi-

tar som tolkades som delar av ämnesjärn. Ämnesjärnsbitarna påträffades i en 

slaggkoncentration vid boningshusets nordvästra hörn, en plats där smides-

verksamhet hade ägt rum. Husets brukningstid har genom fynd och 
14

C-

prover daterats till perioden från början av 1200-talet till mitten på 1500-talet 

(Olausson 1985:19, 44). 

    Lämningar efter ett omfattande medeltida metallhantverk med både kop-

par-, brons- och järnhantering har framkommit vid Kyrkesviken i Grundsun-

da socken i Ångermanland. Två smedjor har undersökts och smidesavfall i 

form av ofullbordade och kasserade föremål, glödskal och en bit klimpjärn, 

sannolikt avhuggen från en fälla, framkom. Också delar av ett ämnesjärn 

påträffades. Dateringarna från Kyrkesviken faller inom perioden 1000–1400 

(Grundberg 2006:188). På den medeltida borganläggningen Faxeholm i Sö-

derhamn påträffades både reduktionsslagg och en osmund i lager som kunde 

knytas till anläggningens fas 2. Också en friskningshärd kunde identifieras. 

Borgen byggdes 1395/96 och brändes ned 1434 (Mogren 2000:266f).  

    Som tidigare nämnts så framkom ett fragment av vad som möjligen ut-

gjorde en del av en osmund i ett område med två järnframställningskomplex 

i Lund i Valbo socken i Gästrikland (Appelgren & Broberg 1998). Den på-

träffades mitt i smidesområdet, i direkt anslutning till ett flertal smidesgro-

par, rännor och stolphål på en lokal som har använts under framförallt vi-

kingatid och tidig medeltid.  

    Också utanför Norrland uppträder ämnesjärn i medeltida metallhantverks-

sammanhang. På Lapphyttan i Karbennings socken påträffades en stor 

mängd upphuggna osmundar, eller osmundliknande klimpjärn, i vad som 

tolkades som två järnbodar på hyttområdet (Magnusson 1984:79, 1985:29, 

2003:225; Björkenstam & Fornander 1985:184; Serning 1985:11ff). Lapp-

hyttan har förmodligen anlagts under senare delen av 1100-talet och produk-

tionen upphörde någon gång i slutet av 1300-tal eller början av 1400-tal 

(Magnusson 2003:225).  

    På den medeltida befästa anläggningen Grådönäset i Hedemora socken i 

Dalarna har ett relativt stort antal ämnesjärn framkommit. Grådönäsets bruk-

ningstid har sannolikt varit ganska kort, från mitten av 1300-talet fram till 

början av 1400-talet. Två bandformiga ämnesjärn och tretton osmundar kun-

de knytas till anläggningens fas 1 (Nordin 2005:60). Från fas 2 fanns sju 

bandformiga ämnesjärn och tre osmundar (a.a.:89ff). På Borgaholm, också 

det i Hedemora socken, har en osmund framkommit (a.a.:128).  

    På Eketorp på Öland påträffades i de medeltida lagren 57 barrformiga, 

fyra spetsovala, fem trapetzoida, 32 tenformiga och 25 bandformiga ämnes-
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järn (Wallander 1998:129ff ). I den medeltida staden Vä i Skåne hittades ett 

ämnesjärn i en smedja daterad till 1250–1360 (Ödman 1992:49). På en järn-

framställningsplats med ett stort antal anläggningar från tidig medeltid vid 

Lilla Korssjön i Västergötland påträffades ett ämnesjärn (Millberg 1985:27; 

Hjärthner-Holdar & Grandin 2002:182). På boplatsen Farsta gärde i Gus-

tavsberg undersöktes lämningarna efter en byggnad med en ässja. I denna 

framkom bland annat slagg, smidesavfall, ett ringjärn och delar av band- och 

tenformiga ämnesjärn. En mindre byggnad bredvid den förra tolkades som 

ett förråd och i denna hittades ytterligare tio ringjärn, en del av ett bandfor-

migt järn och bronsklipp. Verkstadsbebyggelsen kan dateras till sent 1000-

tal och 1100-tal (Andersson 2004).  

    I en smedja med dateringar till 1100–1200-tal i den medeltida staden 

Tommarp i Skåne påträffades tolv rombiska ämnesjärn. Också smältor, rens-

ningsslagg och smidda föremål framkom. Vagn F. Buchwald menar att jär-

net antagligen mottagits i form av smältor från de järnrika områdena i norra 

Skåne. I smedjan i Tommarp har järnet sedan vidarebearbetats och både 

ämnesjärn och föremål har tillverkats för avsalu (Buchwald 2005:173, 329). 

Tommarp har sitt ursprung i en kungsgård och utifrån det skånska materialet 

menar Eva Hjärthner-Holdar och Eva Grandin att den medeltida järnhanter-

ingen har varit organiserad så att det är bönder som framställer järnet men att 

det är eliten som kontrollerar manufakturledet (Hjärthner-Holdar & Grandin 

2002:188).     

    Dessa medeltida exempel är disparata och skiljer sig tidsmässigt och geo-

grafiskt. De utgör exempel på olika typer av järnhantering, från järnfram-

ställningsplatser och från platser för sekundärsmide, och på järnhantering av 

olika intensitet, från gårdsnivå till järnhantering av närmast industriell karak-

tär. Exemplen visar dock att samma mönster går igen på olika nivåer, perio-

der och områden: ämnesjärn med medeltida dateringar påträffas i samman-

hang som tydligt kan kopplas till järnhantering. Jämförelsen med de medel-

tida ämnesjärnen förstärker således intrycket av att de spadformiga ämnes-

järnen inte har utgjort en allmän järnråvara de har uppfattats som. Fynd av 

ämnesjärn och delar av ämnesjärn i medeltida smideskontexter visar att des-

sa lämnar spår i fyndmaterialet, och rimligen borde också spadformiga äm-

nesjärn påträffas i smidessammanhang om de i någon större utsträckning 

förekom i dessa.     

Verktyg och ämnesjärn i gravar och depåer  

I Skandinavien finns det gravar och depåer som innehåller smidesverktyg, 

vilka utgör kontexter som på ett mer symboliskt plan refererar till järnhanter-

ing. Nedan följer en genomgång av dessa som visar att ämnesjärn endast 

sällan förekommer i sådana sammanhang heller. De gånger ämnesjärn på-

träffas tycks de vara i form av tenar eller stavar. 
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Det finns ett antal gravar som innehåller smidesverktyg som brukar sättas i 

samband med de norska så kallade smedgravarna (Grieg 1922; Petersen 

1951). Begreppet smedgrav har kritiserats eftersom termen i vissa fall har 

kommit att användas även på gravar som bara innehåller något enstaka smi-

desredskap vilket har urholkat begreppet (Wallander 1989:107f). Det har 

också uppmärksammats att dessa gravar vid sidan om de rena smidesverkty-

gen dessutom ofta innehåller verktyg som kan knytas till snickeri, eller red-

skap som inte kan knytas till ett specifikt hantverk, vilket har uppfattats som 

vilseledande (a.a.:108ff). Invändningen måste dock avfärdas eftersom ter-

men smiðr under järnåldern har omfattat både smeden och snickaren, och att 

smida har använts för att beskriva olika typer av tillverkningsprocesser 

(Motz 1983:81). Arvid Enqvist har föreslagit att termen smed bäst förstås 

som konstnär (1949:97; för en idéhistorisk diskussion teknologi/konst se 

Liedman 1997: kap 7). Att det i fynd med smedverktyg ofta också ingår red-

skap för träarbete, pekar på att det har varit en flytande övergång mellan de 

två hantverken (Tsigaridas Glørstad 2008). 

    Det har också rests invändningar mot att dessa gravar har tolkats som upp-

förda över just yrkesutövande smeder, något som knappast kan anses vara 

givet, både av den anledningen att de ofta innehåller en mängd andra föremål 

som inte kan knytas till hantverket, men också eftersom det inte kan förutsät-

tas att de föremål som läggs ned i en grav är en direkt spegling av vad den 

döde sysslade med i livet. En bättre benämning anses vara gravar med smi-

desverktyg (Sjøvold 1974:306f). Dessa gravar med smidesverktyg kan emel-

lertid ge en fingervisning om vilka föremål som förknippades med smidet 

och av den anledningen blev nedlagda i graven. Kombinationerna är många 

och variationen stor men genomgående hör ämnesjärn inte till de föremåls-

kategorier som påträffas i dessa annat än undantagsvis.          

    Gravar med smidesverktyg blir vanliga i Norge under den senare delen av 

vendeltid och finns kvar fram till sen vikingatid när frekvensen börjar gå ner 

(Sjøvold 1974:309f). Det största fyndet av smidesverktyg från Norge påträf-

fades i Bygland i Telemark och är ovanligt av den anledningen att det endast 

innehåller verktyg för arbete med järn och inga verktyg för exempelvis trä-

arbete (Blindheim 1963). Fyndet, som dateras till 900-tal, förefaller vara en 

komplett uppsättning smidesverktyg och Charlotte Blindheim (1963) menar 

att det rör sig om en smed som begravts med hela innehållet i sin smedja, en 

tolkning som dock inte är alldeles självklar. Bland fynden fanns järnslagg 

samt en klump blästjärn. Inga ämnesjärn påträffades (a.a.:25ff). Inte heller i 

andra norska gravfynd där ett flertal smidesverktyg ingår i gravinventariet, 

till exempel graven från Ytre Elgsnes (Simonsen 1953), Skredtveitfyndet 

(Wallander 1989:114) eller i gravarna från Nord-Roldnes och Risøya 

(Sjøvold 1974:308) påträffades ämnesjärn. I Anders Wallanders samman-

ställning över norska fynd med smidesverktyg listar han inte ett enda där 

ämnesjärn ingår (1989:146ff). Han omtalar emellertid i en senare artikel ett 

barrformigt ämnesjärn från Bygland (1998:130), vilket troligen syftar på det 

som Blindheim (1963:34) kallar ‖en eiendommelig, tung barre-liknende 
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gjenstand av jern‖. Föremålet är det är det enda kända exemplaret i sitt slag. 

Det har av Aslak Liestøl tolkats som ett så kallat augnevol, ett verktyg som 

användes vid utsmidningen av skafthål på yxor (Blindheim 1963:35). Mi-

chael Müller-Wille tar dock med det i en sammanställning över nordeurope-

iska former av ämnesjärn (1977:144).  

    Det finns också svenska fynd med smidesverktyg från framförallt Dalarna, 

Härjedalen och Hälsingland som brukar jämföras med de norska smedgra-

varna. Många av dessa är gravfynd medan vissa snarare utgör depåer. Vid 

Stora Drocksjön i Ängersjö socken i Hälsingland påträffades 1980 ett större 

redskapsfynd i direkt anslutning till sjöstranden (Hyenstrand 1987:145; 

Sundström 1987, 1989b; Arrhenius 1994). Sammanlagt påträffades 43 järn-

föremål, varav många utgjorde smidesredskap. En ten och ett järnband på-

träffades vilka tolkades som råämnen (Sundström 1987:93). Några meter 

från redskapsfynden påträffades brända ben i ett kollager i en skadad sten-

sättning. Drocksjöfyndet har ofta tolkats som ett gravfynd vilket emellertid 

inte kan anses säkerställt framförallt på grund av avståndet mellan stensätt-

ningen och redskapsfynden. Dessutom har kolet i graven daterats till 500-tal 

och redskapsfyndet ligger sannolikt i sen vendeltid. Troligare är kanske att 

redskapen under vendeltid deponerats i närheten av en redan befintlig grav.  

    Från Härjedalen kommer några ganska enhetliga 600–700-talsfynd med 

bland annat eneggade svärd och redskap, i vissa fall smidesredskap: fynden 

från Ränningstjärnet i Tännäs socken (Hvarfner 1962:150ff; Serning 

1962:60; Linnér 1977:42f) och Kesudalen i Storsjö socken (Hvarfner 

1962:150ff; Serning 1962:60f; Linnér 1977:42). Inga av dessa fynd innehål-

ler ämnesjärn. Några av gravarna från Horrmunden i Dalarna innehåller ock-

så smidesverktyg, bland annat grav 3 på norra Bredsundsnäset med ett större 

antal redskap, grav 3 på södra Bredsundsnäset samt graven från Vejsundsf-

järden med enstaka smidesredskap, alla i Transtrands socken. Graven från 

norra Bredsundsnäset dateras till 600-tal medan de två senare är från 700-

talet (Serning 1962; Hyenstrand 1987:144f; Wallander 1989:120ff). Inga 

ämnesjärn har påträffats i dessa men i fyndet från Kesudalen ska det ur-

sprungligen ha funnits ett antal järnbitar. Dessa är idag förkomna så det går 

inte att säga huruvida de kan ha utgjort någon form av järnråvara (Linnér 

1977:24).  

    I Framnäs, Ore socken, påträffades sexton järnspetsar, skafthålsyxa, järn-

fragment och ett bryne deponerade i en slagghög. I fyndet ingick inga äm-

nesjärn (Serning 1966:170). I Sernings sammanställning över svenska red-

skapsfynd från järnåldern finns ämnesjärn bara omnämnda i två fall, förutom 

Valsgärdegraven (Serning 1966: tabell 1). Det första är ett fynd som gjordes 

i en sandgrop i Anrås i Jörlanda socken i Bohuslän. Där påträffades 1905 ett 

antal järnredskap, varav några smidesredskap, samt några föremål av sten 

och brons. I fyndet ingick också några råämnen av järn samt några grovt 

tillhamrade tenar. Fyndet dateras till 500-tal (Oldeberg 1935:77). Tenarna 

tycks vara stavformade ämnesjärn, av den sort som huvudsakligen har hittats 

i Dalarna (Serning 1973:117). Det andra exemplet kommer från ångbåts- 
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Fig. 17. Mästermyrskistan (Arwidsson & Berg 1983:25). 

 

bryggan i Orsa där en‖förmultnad trälåda‖ påträffades. Den utgör förmodli-

gen en verktygskista och i denna låg några järntenar tillsammans med en 

rasp, syl och ett spjut. Järntenarna är numera förkomna men Serning antar att 

det rör sig om ämnesjärn och daterar fyndet till vendeltid (1966:36). I båda 

fallen är det således frågan om ämnesjärn i form av tenar/stavar.  

 

Ett av de största redskapsfynden i Sverige påträffades 1936 i Mästermyr, 

Sproge socken på Gotland (Arwidsson & Berg 1983). När gammal myrmark 

som dränerats för första gången skulle plöjas upp så påträffades en ekkista, 

kringlindad med en tjock järnkedja, samt en kopparkittel på en halvmeters 

djup (se fig. 17). Kistan visade sig innehålla ett stort antal redskap, både för 

träsnickeri och för smide. I kistan fanns också ytterligare två kittlar, råjärn, 

trasiga järnföremål och bitar av tenar, stänger och plåtklipp samt de två platt 

spolformade ämnesjärn som kallas för ämnesjärn av mästermyrtyp (Hallin-

der 1978b:45). Mästermyrkistan kan dateras till sen vikingatid eller tidig 

medeltid (Arwidsson & Berg 1983).  

    De gånger ämnesjärn förekommer tillsammans med smidesverktyg tycks 

det i de allra flesta fall alltså röra sig om tenformiga eller stavformiga såda-

na, förutom i Mästermyrsfyndet.  
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    Hittills har endast en grav med smidesverktyg påträffats i Danmark. I Lej-

re framkom en vikingatida skelettgrav under flat mark med hammare, tång 

och fil (Andersen 1963; Müller-Wille 1977:150f), men fynd av verktygskis-

tor liknande Mästermyrskistan har hittats på det danska området. Verktygs-

kistorna, som påträffas i, eller i anslutning till, vatten har tidigare uppfattats 

som oavsiktligt förlorade vid färder över sjö eller is (t.ex. Arwidsson & Berg 

1983). Julie Lund (2006) kan emellertid visa att verktygskistorna uppvisar 

stora likheter vad gäller innehåll, fyndplatser och datering och menar att de 

bör uppfattas som rituella nedläggelser. 

    Redskapskistor har påträffats i Dejbjerg, Ringkøbing (Egeberg Hansen 

1989; Lund 2006) och Tjele, Viborg (Munksgaard 1984; Engberg & Buch-

wald 1995:72f; Lund 2006) på Jylland och i Veksø, Stenløse (Engberg & 

Buchwald 1995; Lund 2006), Halleby å, Kalundborg (Munksgaard 1984; 

Engberg & Buchwald 1995:71f; Lund 2006) och Ålebæk, Præstø (Engberg 

& Buchwald 1995:72; Lund 2006) på Själland. Alla dessa kan dateras till 

900–1000-tal och innehåller olika former av redskap. Alla verktyg i Tjele- 

och Ålebækfynden kan kopplas till smidet medan kistorna från Halleby å 

och Veksø innehåller enstaka smedsverktyg. I Dejbjergsfyndet fanns där-

emot inga smidesverktyg. I Hallebyåfyndet ingick en järnbarr med spetsiga 

ändar men i övrigt finns inget som skulle kunna tolkas som järnråvara. I 

Tingsted på Bornholm har, som tidigare nämnts, tre spadformiga ämnesjärn 

påträffats tillsammans med bland annat en skafthålsyxa, tre holkyxor, en 

mejsel, tre skedborrar, en lövkniv och tre liar (Watt 1979). Just i detta fynd, 

som faktiskt innehåller ämnesjärn, kan redskapen emellertid inte kopplas till 

smidet. Bornholmsfyndet är sannolikt äldre än de övriga och utgör knappast 

heller en redskapskista som Mästermyrsfyndet och de andra danska exemp-

len. Ämnesjärnen och redskapen hittades tätt invid två jordfasta block, i linje 

med andra ämnesjärnsdepåer (Watt 1979:30).  

 

Ett undantag finns dock. I Söderbytorp i Österhaninge socken i Söderman-

land (S114) påträffades tre spadformiga ämnesjärn tillsammans med en 

skafthålsyxa och ett städ (se fig. 8). Depån framkom i samband med en arke-

ologisk undersökning av en lokal med en hög och en stensättning (Runeson 

1994). Städet utgör den övre delen av ett blockstäd, det vill säga med en 

spetsig underdel avsedd att slås ned i ett träunderlag (Wallander 1989:140). 

Depån är ovanlig i det att de spadformiga ämnesjärnen påträffades tillsam-

mans med ett städ, ett föremål som tydligt kan kopplas till smide. Det gjor-

des inga fynd av exempelvis slagg eller andra typer av lämningar som kan 

indikera att järnframställning eller smide ägt rum på platsen.   
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Fig. 18. Ämnesjärn samt järnhake från Långlet, Mora socken, Dalarna (SHM 
19097). 

 

    Eventuellt kan den hake som hittades med fyra spadformiga ämnesjärn i 

Långlets by i Mora socken kopplas till järnframställning. Haken är ca 90 cm 

lång och består av en 1–1,8 cm bred ten med en holk i ena ändan (se fig. 18). 

Den kan möjligen utgöra en så kallade blästkrok, som används tillsammans 

med smidestången för att ta ut smältan ur blästugnen (Pettersson 1982a:104; 

Espelund 1999:65 fig IX). Den förefaller dock i klenaste laget enligt K-G 

Lindblad, smed med stor erfarenhet av blästbruk och smide med blästjärn 

(pers. medd.).  
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Vad gäller de spadformiga ämnesjärnens huvudsakliga spridningsområde 

finns i Wallanders sammanställning över gravar med smidesverktyg fyra 

exempel från Norrland. De flesta tillhör yngre järnålder (Wallander 

1989:115ff, tabell 1). På en holme i Kyrksjön i Forsa socken framkom på 

1850-talet en tång, en fil, en sax och två knivblad tillsammans med tretton 

pilspetsar, betsel och beslag. Föremålen låg i ett lager av kol och aska och 

upphittaren menade att ‖på stället synes hafva varit en grafkulle‖ (Montelius 

1901:7). Tången är en klen smidestång enligt Wallander (1989:137). Vid 

kyrkan i Brunflo påträffades i ett röse en hammare för klensmide och graven 

kan efter övriga föremål (bl.a. en balansvåg, ringspänne, kam, bryne och 

nyckel) dateras till vikingatid (Biörnstad 1963:36). En liknande hammare 

kommer från en vendeltida grav i Fäste by i Hackås socken (Biörnstad 

1963:36). I Vattjom by i Tuna socken har en sätthammare och en holkyxa 

med rak egg påträffats i en grav, tillsammans med två spjutspetsar och en 

doppsko. Graven tillhör perioden yngre romersk järnålder–folkvandringstid 

(Selinge 1977:253, 351; Wallander 1989:117). En penhammare med järn-

skaft påträffades på boplatsen i Trogsta i Forsa socken. Den låg i en hus-

grund i kanten av kärnröset i den hög som överlagrade delar av husgrunden. 

Övriga metallfynd bestod av ett antal spikar eller nitar och fragment av tenar, 

bleck och ringar. Alla fynd i husgrunden låg koncentrerade i området som 

täcktes av graven (Liedgren 1992:80) och huruvida de ska kopplas till hus-

grunden eller graven är oklart. I terrassfyllningen fanns järnslagg, en större 

bit obearbetat järn, järnfragment samt spikar/nitar (a.a.:80f).  

    Därtill kommer ytterligare några fynd av smidesverktyg som kan härröra 

ur gravar. I ett röse i Nansta by i Forsa socken har en möjlig fjädertång på-

träffats (Liedgren 1992:185). En penhammare påträffades som lösfynd i 

Gällsta i Gnarp socken (Liedgren 1992:185). Från Lugnet, ett numera för-

svunnet torp på Frösön, härrör ett fynd som innehöll två skäror, en slägga, 

fyra smidestänger, och två spadar (JLM 791). Föremålen framkom vid nyod-

ling men tyvärr är det idag okänt var torpet en gång låg så fyndet kan inte 

relateras till andra lämningar. Från ett gravfält i Östveda, Hedesunda socken, 

kommer två gravar med smidesverktyg. Båda är från vikingatiden och den 

ena innehöll en hammare och en mejsel, den andra en hammare (Bellander 

1939: 47; Wallander 1989:117). Överhuvudtaget är olika former av redskap 

ovanliga i gravar i Norrland och inga ämnesjärn har framkommit i dessa.  

 

De rika båtgravarna i Vendel och Valsgärde har ofta – mer eller mindre di-

rekt – fått stå som exempel på handel och hantverk med järn. På en mer stor-

skalig nivå har gravarna ibland uppfattats som monument över någon form 

av järnfogdar som kontrollerade handeln med järn mellan inlandet och Mä-

lardalen. Gravarnas placering vid Fyrisåns vattensystem har gjort att de har 

kopplats till det råvaruproducerande inlandet och de begravda i båtgravarna 

har setts som vendeltida brukspatroner som kontrollerade handeln med järn 

och skinn (Baudou 1963:39; Hyenstrand 1979:153, 1989:167, 1996:92ff; 
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Ambrosiani 1980:132f). De har även satts i 

samband med den tidiga bergmalmshanter-

ingen (Karlenby 1993:57) och framväxten av 

en bergsmannaorganisation (Grandin & 

Hjärthner-Holdar 2003b:334). Också på en 

lägre skalnivå har gravarna diskuterats ut-

ifrån järnhantering och då framförallt på 

grund av gravinventariet som innehåller 

(smides)verktyg och ämnesjärn. Det har ex-

empelvis föreslagits att den gravlagde i Vals-

gärde 6 (U110) var smed (Holmqvist 

1979:46).  

    De spadformiga ämnesjärnen i grav 6 (se 

fig. 19) låg på babordssidan tillsammans med 

en skärding, eldstål, en tång, en yxa och två 

stavformiga ämnesjärn (Lundström 1980:69). 

Tången är ovanligt lång och antas höra till 

smidet (Arwidsson 1942:78; Serning 

1979:72). I detta fall är det tydligt att ämnes-

järnen är placerade i graven tillsammans med 

andra föremål som kan knytas till smidet. En 

verktygskista påträffades på styrbordssidan 

men de verktyg som låg däri utgör enligt 

Wallander en snickarutrustning (1989:125). I 

några av de andra båt- gravarna från Vendel- 

och Valsgärdegravfälten förekommer det 

smidesverktyg i verktygslådor men inte just i 

Valsgärde 6 (a.a.:123ff). Wallander uppfattar 

ämnesjärnen i Valsgärde 6 som handelsvaror 

(a.a.:125), vilket givetvis måste avfärdas, inte 

minst av den uppenbara anledningen att de 

faktiskt påträffades i ett otvetydigt gravsam-

manhang. Det behöver väl knappast påpekas 

att ämnesjärnen är den enda föremålsgrupp i 

Valsgärdegravarna som tolkats som handels-

varor.  

     

 

 

Fig. 19. Båtgrav 6 med fynd, Valsgärde, Uppsala 
socken, Uppland (Arwidsson 1942:taf. 44). Äm-
nesjärnen framkom i ruta S10. 
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    Invändningen att en grav med smidesverktyg inte behöver innehålla en 

person som under sin livstid uppfattades eller uppfattade sig själv som smed 

är i högsta grad giltig och det finns naturligtvis en mängd förbehåll kring att 

använda gravmaterialet som utgångspunkt för en praktisk diskussion kring 

vad en smed använde sig av för redskap eller råvara. Vad gravgåvorna be-

tydde och i vilken grad vi idag kan dra några slutsatser kring val av dessa har 

varit föremål för diskussioner under lång tid. Klart är i alla fall att de föremål 

som påträffas i gravar inte har hamnat där av en slump utan för att de till-

skrevs innebörder som gjorde det meningsfullt att deponera dem just i ett 

sådant sammanhang. Genom att titta på vilka typer av föremål som påträffas 

tillsammans kan ledtrådar erhållas till vilka typer av föremål som uppfatta-

des höra ihop på ett mer symboliskt plan. Att smidesverktyg, men inte spad-

formiga ämnesjärn, påträffas i gravar kan betyda att de inte sågs som kopp-

lade till samma idé, det vill säga att ämnesjärnen hade meningsinnehåll som 

skilde sig från smidesverktygens. Gravar med smidesredskap visar sannolikt 

vad förknippade med smidet, och att spadformiga ämnesjärn inte förekom-

mer i dem (undantaget Valgärde 6) tyder möjligen på att dessa inte ansågs 

anknyta till detta. Däremot påträffas avklipp, råjärn, slagg, malm och olika 

former av tenar vilka representerar skilda delar av järnhanteringsprocessen. 

Sannolikt är detta också anledningen till att det, i det fåtal gravar i Mellan-

norrland som ändå innehåller spadformiga ämnesjärn, inte finns andra före-

mål som på något sätt hör till smidet. Smidesföremål och spadformiga äm-

nesjärn utesluter således i hög grad varandra i norrländska fyndkontexter. 

Var tillverkades de spadformiga ämnesjärnen? 

De förhärskande tolkningarna av de spadformiga ämnesjärnen bygger på 

antagandet att järnet redan på järnframställningsplatserna blev utsmitt till 

spadformiga ämnesjärn som sedan distribuerades vidare (Magnusson 

1995:70). Allt tyder emellertid på att de spadformiga ämnesjärnen istället 

tillverkades på gårdarna, dit järnet transporterades i form av smältor eller 

luppar. Ämnesjärnen bör därför ses utifrån det utbyte som pågick mellan 

gårdarna istället för att relateras till storskaliga handelssystem.  

 

Det har uppmärksammats att det i Jämtland inte förekommer fällstenar på 

undersökta järnframställningsplatser som kan dateras till järnåldern medan 

det alltid finns minst en fällsten på järnframställningsplatser från medeltid 

(Magnusson 1986:258). Det pekar på att det var ett relativt obearbetat järn 

som lämnade järnframställningsplatserna. Detsamma har kunnat påvisas för 

Telemark (Martens 1979b:195, 1982:33) och Trøndelag (Espelund 1992:93) 

i Norge. I Hälsingland har det vid inventering registrerats enstaka fällstenar 

på järnframställningsplatser kring sjöarna Bergsviken och Marmen som ge-

nom deras sjönära lokalisering möjligen kan vara från järnåldern (Magnus-

son 1995:66). Fällstenar, och i ännu högre grad fällslagg, kan vara svåra att 

upptäcka vid inventering men också på undersökta järnframställningsplatser 
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tycks dessa företeelser saknas. I Gästrikland har inga fällstenar hittats på de 

undersökta romartida järnframställningsplatserna vid Valsjöbäcken på Val-

bo-Ön i Valbo socken eller vid Dragskogen, Årsunda socken. Delar av järn-

framställningsplatsen vid Valsjöbäcken kan dock antas ligga under nutida 

bebyggelse (Liases & Olsson 2002; Forenius m.fl. 2007:86). Inte heller på 

den folkvandringstida järnframställningsplatsen vid Österbo, i Årsunda 

socken, påträffades någon fällsten (Liases & Olsson 2002). 

    Frånvaron av fällstenar på de förhistoriska järnframställningsplatserna är 

tecken på att ingen vidarebearbetning av järnet förekom på dessa platser. I 

Jämtland och Härjedalen har det inte heller påträffats fällslagg eller sot- och 

slaggfyllda gropar som skulle kunna utgöra spår efter smidesgropar (Mag-

nusson 1986:261). Avsaknaden av fällstenar, smidesgropar och primärslagg 

på undersökta järnframställningsplatser indikerar att det järn som framställ-

des på dessa platser transporterades från platsen i form av smältor eller lupp-

par, och att vidarebearbetningen av järnet skedde någon annanstans. På de 

skogsbundna järnframställningsplatserna med medeltida dateringar påträffas 

däremot fällstenar och fällslagg, och då i direkt anslutning till ugnarna, vilket 

innebär att i alla fall en första bearbetning av järnet utfördes på platsen 

(Magnusson 1986:258). Situationen tycks vara densamma i Hälsingland med 

fällstenar på medeltida järnframställningsplatser, till exempel Ängersjö 1, 

Ängersjö socken (Magnusson 1995:66), Bölan, Enånger socken (Liases 

1998:40, 1999a:16) och möjligen också på Fönemon i Färila socken (Melan-

der 1987). Även i detta hänseende skiljer sig det medeltida och det förhisto-

riska materialet från Norrland åt. Arbetet på järnframställningsplatserna har 

uppenbarligen varit organiserat på olika sätt.  

    I andra delar av Sverige tycks det vara något vanligare med fällstenar på 

järnframställningsplatser från järnåldern. I Tranemo socken i Västergötland 

påträffades vid inventeringen fällstenar på 10–20 % av järnframställnings-

platserna. Lars-Erik Englund menar att de fåtaliga fynden av fällstenar beror 

på att fällstenarna togs med hem efter avslutat säsongsarbete vid järnfram-

ställningsplatsen, på samma sätt som redskap, bälgar och andra lösa föremål 

(Englund 2002:319). Något som kan tyda på det är att fällslagg påträffades 

på en av lokalerna, men ingen säker fällsten (a.a.:202). Det förefaller dock 

osannolikt att stora och tunga fällstenar skulle fraktats fram och tillbaka i de 

blockrika norrländska skogarna. En fällsten är inte någon bearbetad sten utan 

helt enkelt en sten med en någotsånär plan översida som kan fungera som 

underlag vid en första bearbetning av järnet. Leif Rubensson har samman-

ställt en översikt över den småländska järnproduktionen och skriver vad det 

gäller socknarna Sandseryd och Månsarp att det endast påträffats ett fåtal 

fällstenar på järnframställningsplatserna. Han ser bristen på naturligt före-

kommande sten som en förklaring, och menar att fällstenar har tagits med till 

järnframställningsplatsen. Dessa har efter avslutad produktion fraktats vidare 

till nästa arbetsplats. På de lokaler som saknar fällsten har emellertid inte 

heller fällslagg registrerats vilket pekar på att vidarebearbetningen av järn 
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inte utfördes på de järnframställningsplatser som saknar fällsten (Rubensson 

2000a:286f). 

    En första omsmältning av järnet kan ha skett i blästugnen (Englund 

2002:268) och istället för fällsten kan en träkubbe, stock eller liknande ha 

använts för att slå ihop smältan, men materialet pekar hur som helst på att 

ingen större vidarebearbetning av järnet tycks ha ägt rum på järnframställ-

ningsplatserna. Sekundärsmidet tycks således under järnåldern i Mellannorr-

land ha skett någon annanstans, sannolikt på de enskilda gårdarna. Att går-

darna i Mellannorrland har erhållit järn i form av smältor eller luppar påvisas 

också av fyndmaterialet från dessa vilket diskuterats ovan. Det normala bör 

ha varit att smältan i alla fall har smälts om och slagits ihop på järnframställ-

ningsplatsen, men på Lappnäset har det även förekommit att helt obearbeta-

de smältor forslats till gården (Eliasson m.fl. 1997:93; Englund, Hjärthner-

Holdar & Larsson 1996:18). I Trogsta har en fällsten påträffats i anslutning 

till husgrund G (Liedgren 1992:72) och på gården vid Gene fanns fällslagg 

(Ramqvist 1983:174ff). Också på Björka tycks det ha varit smältor som be-

arbetats på boplatsen (Ekman 1996a:48). På Kyrklägdan och på Gallsätter i 

Skog socken påträffades fällstenar (Olausson 1985:44; Lindqvist 1996:96). 

    Om de spadformiga ämnesjärnen inte tillverkades på järnframställnings-

platserna, och om gårdarna erhöll sitt järn i form av smältor eller luppar, så 

bör framställningen av ämnesjärnen ha skett i smedjorna på de enskilda går-

darna, förutsatt att det inte finns någon annan typ av järnhanteringsplats som 

vi hittills inte har hittat några spår efter. De fåtaliga exemplen där spadfor-

miga ämnesjärn faktiskt påträffas i smidessammanhang kan i så fall utgöra 

spår efter tillverkningen av dessa eller fall där ämnesjärnen använts i till-

verkningen av kittlar (se vidare nedan). Om hela den norrländska järnpro-

duktionen smiddes ut till spadformiga ämnesjärn och om dessa utgjorde en 

generell järnråvara borde de utgöra en mycket vanligare fyndkategori på 

platser där smide har utförts.  

    Det är symptomatiskt att inga verkstäder eller produktionsplatser för äm-

nesjärn har kunnat identifieras i andra länder, där forskning kring ämnesjärn 

pågår (Resi 1995:137, 143). I Storbritannien antas tillverkningen av ämnes-

järnen ha ägt rum på järnframställningsplatserna. Antalet kända järnfram-

ställningsplatser i England är ganska få, till skillnad från Skandinavien, och 

svårigheterna att lokalisera ämnesjärnens tillverkningsplatser antas vara en 

konsekvens av detta (Crew 1994:347). Sannolikt letas det efter något som 

inte finns. Den starka fokuseringen på ämnesjärn som del i ett större han-

delssystem gör att de enskilda gårdarna inte uppfattas som möjliga tillverk-

ningsplatser, eftersom ämnesjärnens roll som handelsform för järn då faller 

(eftersom järnet då redan har nått gårdarna, det vill säga konsumenterna). 

Detta visar att ämnesjärnen inte kan förstås utifrån centraliserad produktion 

och storskaliga handelssystem utan att de måste ses utifrån de enskilda går-

darna och det utbyte som förekom mellan dessa. Ämnesjärnen kan ha bytt 

händer ett flertal gånger i ett utbyte som, utifrån deras associationer till 
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fruktbarhet och transformation, kan ha gällt sociala transaktioner i samband 

med bröllop.  

Frågan om deras form 

De spadformiga ämnesjärnens standardiserade form har tidigare uppfattats 

ha uppkommit för att förenkla transport och handel, förklaringar som ligger i 

linje med de ekonomiska tolkningar som hitintills har styrt forskningen kring 

ämnesjärnen. Dessa förklaringsmodeller kan dock inte på ett nöjaktigt sätt 

förklara ämnesjärnens form eftersom den inte kan anses vidare lämplig vid 

föremålssmide, annat i begränsad utsträckning vid tillverkningen av kittlar. 

Sannolikt har formen därför inte enbart uppkommit utifrån smidestekniska 

aspekter utan från idéer som relaterar till historia och identitet. 

Transport  

Det har föreslagits att ämnesjärnens form beror på att dessa är lättare att 

transportera än smältor och luppar. Den mellanform som ämnesjärnet utgör 

har därför ansetts vara en förutsättning för järnhandeln eftersom det har upp-

fattats som oekonomiskt att frakta ett mer oraffinerat och slaggfyllt järn (Hy-

enstrand 1979:147; Liedgren 1992:187; Kresten 1999:3). Med all sannolik-

het har dock järn spridits i olika former under järnåldern och även mer eller 

mindre obearbetat har transporterats långa sträckor.   

    Detta har tidigare föreslagits av Per Ramqvist eftersom ämnesjärn från 

olika landskap skiljer sig i storlek vilket tyder på en lokal tillverkning av 

ämnesjärnen (Ramqvist 1988:112, 1996:34f; Lindqvist & Ramqvist 

1993:99). Åke Hyenstrand (1979:142) har utifrån de fåtaliga fynden av spad-

formiga ämnesjärn i Dalarna har föreslagit att det mesta av dalajärnet kan ha 

transporterats till Mälardalen i form av råjärn. Han påpekar att detta järn, 

trots ett högre slagginnehåll, i alla fall varit mindre tungt och skrymmande 

att transportera än järnmalm. Hyenstrand uppfattar emellertid inte detta som 

troligt vad det gäller järn från Norrland. Eftersom Norrland geografiskt lig-

ger längre bort från Mälardalen än Dalarna så tillverkades spadformiga äm-

nesjärn i Norrland för att underlätta transporten söderut (a.a:147). Fyndmate-

rialet på de norrländska järnåldersgårdarna visar emellertid, som tidigare 

diskuterats, att gårdarna många gånger har erhållit sitt järn i form av smältor. 

Även på Helgö visar rensningsslagg och fynd av delar av smältor att järn 

också kommit till platsen också i mer obearbetad form (Hallinder 1971:24; 

Hallinder m.fl. 1986:146f; Buchwald 2005:100; Grandin & Hjärthner-Holdar 

2008:84f). Rensningsslagg har också påträffats i Uppåkra (Grandin & 

Hjärthner-Holdar 2002:7, 2003c:21) och på platser som Trondheim, Hedeby 

och Ribe (Buchwald 2005:99f). Av dessa orsaker bör det inte förutsättas att 

allt det järn som framställdes under järnåldern transporterades i form av äm-

nesjärn utan det kan också ha rört sig om andra järnkvaliteter. 
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    Att järn spreds i skilda former under medeltid omtalas i de isländska me-

deltida lagtexterna Grágás och Jónsbók. Där beskrivs handel med tre sorters 

järn: blastrjarn, fellujarn och teintjarn. Eftersom inga uppgifter om järnkva-

litet ges har olika forskare utifrån prisuppgifterna försökt klargöra vad de 

olika beteckningarna står för. Lars-Erik Englund (2002:275f) menar att 

blastrjarn, blästjärn, sannolikt avsåg den slaggrika smältan från blästugnen, 

eventuellt yttätad och helt eller delvis kluven. Det som benämns fellujarn, 

fälljärn, är då vidarebearbetat järn, möjligen kan det vara omsmält i en ässja. 

Teintjarn, tenjärn, betecknar troligen ett mer homogent, utsmitt järn i ten-

form (2002:275f). Vagn F. Buchwald har genomfört att stort antal metallo-

grafiska analyser på olika former av järn och menar i sin tur att termen 

blastrjarn betecknar smältan, endast grovt bearbetad när den fortfarande låg 

kvar i botten på blästugnen. Nästa steg, fellujarn, betecknade enligt honom 

de kluvna lupparna (Buchwald 2005:320f). 

    Att också relativt obearbetat järn under medeltiden transporterades kortare 

eller längre sträckor stöds också av det arkeologiska fyndmaterialet. Primär-

smidesslagg, det vill säga slagg från bearbetningen av smältor eller kluvna 

luppar påträffas i vikingatida och medeltida städer och borgar trots att det på 

dessa platser inte finns några lämningar efter järnframställning. Detta har 

kunnat påvisas i exempelvis Visby (Andersson 1995:169ff; Buchwald 

2005:100), Vä (Andersson 1995:169ff; Ödman 1995:149f), Tommarp (Öd-

man 1995:146ff), Hedeby (Buchwald 2005:100) och Ribe (Buchwald 

2005:100). Primärsmidesslagg har också hittats på medeltida platser i Norr-

land som exempelvis Kyrkesviken i Grundsunda socken (Buchwald i Kres-

ten 1999; Grundberg 2006:185ff; Kresten 1999), Sankt Olofshamn i Selång-

er socken (Grundberg 2006:185ff) och möjligen också Bjärtrå fäste i Bjärtrå 

socken (Grundberg 2006:185ff, Kresten 1999). Arne Jouttijärvi (1995:94) 

har gjort analyser på slagg från framförallt det danska området och menar att 

den vanligt förekommande rensningsslaggen, som påträffas på ett stort antal 

verkstadsplatser där smide har utförts, talar för att järnet inte bara utväxlats 

som förädlade ämnesjärn utan att mycket transporterats från järnframställ-

ningsplatserna i form av smältor, vilket Buchwald (2005:99f) instämmer i. 

Att slaggen är lämningar efter smältor stöds också av skriftliga källor från 

danskt område som omtalar att så kallade kloder, en benämning för de av-

huggna delarna från en mer eller mindre obearbetad smälta, under medelti-

den ingick i ett överordnat beskattningssystem (Lyngstrøm 2002:33). Det 

järn som framställdes i norra Trøndelag under tidig medeltid har inte vidare-

bearbetats på järnframställningsplatserna utan transporterades till Nidaros i 

form av smältor (Espelund 1992:104ff) och detsamma gäller det järn som 

fördes till Bergen (Buchwald 2005:322). 

    Under medeltiden har det därmed inte alltid varit så att järnet vidareföräd- 

lades till ämnesjärn för att underlätta transport utan det förefaller som att järn 

i hög grad distribuerades i form av mer eller mindre bearbetade smältor. Vad 

gäller materialet från Kyrkesviken så menar Vagn F. Buchwald att analyser-

na på slaggerna tyder på att det var orensade smältor som transporterats till 
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platsen från järnframställningsplatser i närheten, eller längre bort i Ånger-

manland eller Jämtland (Kresten 1999: Bilaga:2). Peter Kresten (1999:3) 

menar däremot, i en kommentar till Buchwalds analys i samma rapport, att 

det inte är troligt att slaggrika smältor transporterades någon längre sträcka 

och han är därtill av uppfattningen att orensade smältor inte hade något han-

delsvärde eftersom järnkvaliteten inte kunde bedömas lika enkelt på en smäl-

ta som på ett ämnesjärn. Radomír Pleiner (2000:238ff, 2003:186) menar 

dock att en kvalitetsbedömning var möjlig genom att klyva smältor i varmt 

tillstånd. Jouttijärvi är av uppfattningen att järn relativt enkelt kan särskiljas 

från stål utifrån utseendet på friska brottytor och med lite övning är det också 

möjligt att skapa sig en uppfattning om de ungefärliga kolhalterna i ett 

stycke stål (Jouttijärvi 1995:94).  

 

 
 

Fig. 20. Den ena av de två smältorna från Kråknäset, Torsåker socken, Gästrikland. 
Smältan klövs i samband med den arkeometallurgiska analysen (Foto: Tomas Ja-
kobsson, GM) . 

      

    De två smältor som påträffades vid Kråknäset i Torsåker socken, daterade 

till perioden 530-650 e.Kr., innehöll för övrigt kolstål av förvånansvärt god 

kvalitet och var i det närmaste slaggfria, trots att de är helt obearbetade 

(Grandin 2000:6) (se fig. 20). De är hittills de enda helt obearbetade smältor 

som påträffats men förmodas vara representativa för sin tid och ugnstyp 

(pers. medd. Lars-Erik Englund). Smältorna är därtill osedvanligt stora och 

vägde 25 respektive 33 kg. Den enda motsvarigheten är i dagsläget en rela-

tivt obearbetad smälta som nyligen hittats i Gråfjellsområdet i norska Hed-

mark, vilken vägde 19 kg (Forenius m.fl. 2007:82). I Trøndelag i Norge på-

träffades en avhuggen del från en smälta som vid analys visade sig innehålla 

homogent kolstål med endast mindre slagginklusioner. Smältan, som vägde 
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drygt nio kg, var i det här fallet delvis bearbetad och kunde genom 
14

C date-

ras till 400–500-tal (Pleiner 2000:235).  

    Då det dessutom bevisligen gick att framställa högkvalitativa smältor med 

lågt slagginnehåll faller också den tolkning som framhåller den utsmidda 

formen som en nödvändig kvalitetsmarkör i en storskalig transportekonomi.  

Kvalitetsindikatorer 

Ämnesjärnens standardiserade form har ansetts bero på att den möjliggjorde 

en kvalitetskontroll i en handelssituation. Köparen kunde, genom att titta på 

formen se att järnet var smidbart, det vill säga att järnet inte var rödbräckt på 

grund av för höga svavelhalter. Genom att slå på holken kontrollerades att 

järnet inte var kallbräckt, att det inte innehöll för höga halter av fosfor vilket 

innebär att järnet lättare spricker (Thålin 1967:11; Magnusson 1986:274). 

Magnusson (1986:274) menar att det påvisar ett anonymt förhållande mellan 

producent och konsument, och att den spadliknande formen därför fick en 

kommunikativ betydelse.  

    Eva Hjärthner-Holdar (1993b) har föreslagit att ämnesjärnens olika former 

speglar olika järnkvaliteter. Också Buchwald (2005:155) menar att olika 

typer av ämnesjärn betecknar olika typer av järn. De skilda ämnesjärnsfor-

merna har ansetts påvisa att ämnesjärnen ingick i ett interregionalt handels-

utbyte, eftersom järnkvaliteten borde ha varit känd på ett lokalt plan (Eng-

lund 2002:303). 

    Buchwalds analyser på lieformiga ämnesjärn från Öland visade att de var 

av kolstål och han menar att de utgör exempel på medeltida så kallade kal-

marejärn (Buchwald 2000:82, 2005:155f). Också ett ringformigt ämnesjärn 

från en depå i Åselby, Stora Tuna socken i Dalarna var ett gott kolstål 

(Hjärthner-Holdar 1993b). Ett par spadformiga ämnesjärn från Kråknäsfyn-

det (G93) som analyserats av Geoarkeologiskt laboratorium utgjorde istället 

ett kolfritt till lågkolhaltigt järn (Grandin 2000:7), vilket liknar andra analy-

serade spadformiga ämnesjärn från Hög socken (H48) (Hansson & Modin 

1973), Söderala socken (H53) och från Jämtland (okänd prov) (Buchwald 

2005:244). Som tidigare nämnts så skiljer sig de spadformiga ämnesjärnen i 

storlek mellan olika områden. Utifrån de fåtaliga analyser som utförts före-

faller det emellertid inte finnas några anmärkningsvärda skillnader i järnkva-

litet mellan dessa grupper så storleksskillnaderna speglar sannolikt endast 

olika lokala traditioner och idéer om hur ett ämnesjärn skulle se ut.       

    Buchwald har analyserat fem exemplar av norska jernbarrer och kunde 

konstatera att de utgör utmärkt kolstål och han menar att det är järn i denna 

form som i källor från 1200-talet betecknas Valdresjärn (Buchwald 

2005:150, 153f). För de flesta typer av ämnesjärn har det bara gjorts enstaka 

analyser, medan just de norska järnbarrerna har analyserats i högre antal. 

Dessa visar dock att kvaliteterna många gånger skiljer sig, både mellan olika 

fynd och mellan ämnesjärn i samma fynd. Av tretton analyserade ämnesjärn 

av samma form som de norska, från ett danskt fynd, var tio kolstål (Jouttijär-
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vi 1994:189). En senare analys av ytterligare sex exemplar från samma depå 

visade dock att dessa hade kolhalter kring 0,1–0,4% och därmed inte utgjor-

de kolstål (Høst-Madsen & Buchwald 1999). Också halterna av fosfor skilde 

sig mellan olika ämnesjärn inom fyndet (Jouttijärvi 1994:189; Høst-Madsen 

& Buchwald 1999:66; Buchwald 2005:154). Järnbarrer av samma typ från 

Fogderud, Buskerud i Norge var istället järn med låga kolhalter, medan de 

järnbarrer av mindre storlek som också ingick i samma fynd däremot hade 

högre kolhalter (Figenschou Simonsen 2007:216). Vad gäller de norska 

järnbarrerna finns det således stora skillnader både mellan järnbarrer ur skil-

da fynd och mellan enskilda barrer.  

    Utifrån det engelska materialet har Peter Crew (1994) diskuterat skillnader 

i järnkvalitet mellan olika former av ämnesjärn. Han menar att det nära sam-

band som finns mellan ämnesjärnens form och deras metallinnehåll tyder på 

att de tillverkades av lokala malmer. Malmernas skilda sammansättning re-

sulterade i olika typer av järn och de regionala ämnesjärnsformerna kom då 

att bli en form av innehållsförteckning. Crew menar vidare att standardise-

ringen vad gäller storlek och vikt tyder på att ämnesjärnen tillverkades i ett 

mindre antal verkstäder efter vedertagna principer och väletablerade tillvä-

gagångssätt. De olika ämnesjärnstyperna har – på samma sätt som i Sverige 

– uppfattats som handelsjärn, där formen signalerade en specifik typ av järn 

för en anonym konsument (Crew 1994:279). Hedges & Salter (1979) har 

kunnat visa att tre ämnesjärn, från olika fynd och av olika form, var tillver-

kade av olika typer av malm vilket resulterade i järn av olika kvaliteter. Eh-

renreich (1985) har kunnat konstatera att svärdsformiga ämnesjärn generellt 

har ett högt fosforinnehåll medan spettformiga ämnesjärn har ett lågt fosfor-

innehåll. Formen på en specifik typ av ämnesjärn med vällda ändar har an-

setts påvisa att järnet var särskilt användbart vid vällning (Crew & Salter 

1992). Att det skulle handla om ett gemensamt och enhetligt hantverks- och 

handelssystem där olika verkstäder tillhandahåller olika former av järn för en 

marknad med behov av skilda kvaliteter har emellertid kritiserats just på 

grund av variationen i exempelvis form, innehåll och vikt. Ämnesjärnen har 

istället ansetts spegla en i högsta grad lokal produktion där variationerna 

inom de olika ämnesjärnen speglar variationen inom den lokala malmråvaran 

(Haselgrove & Hingley 2006:150). 

    Den ämnesjärnsform som järnet gavs inom ett specifikt område var med 

all sannolikhet det traditionellt vedertagna sättet att tillverka ett ämnesjärn 

inom just det området. Eftersom järnmalm skiljer sig mer eller mindre från 

ett område till ett annat kom ämnesjärnens former, vilka är regionala, också 

att betyda att olika former innebar olika kvaliteter. Detta innebär emellertid 

inte att dessa olika kvaliteter erbjöds på någon form av gemensam marknad 

över ett större område. Det som bör hållas i åtanke är att exempelvis spad-

formen knappast har representerat en järnkvalitet i relation till andra former 

av ämnesjärn eftersom olika typer av ämnesjärn sällan påträffas på samma 

platser. Kännetecknande för ämnesjärn är istället att deras respektive utbred-

ningsområden sällan överlappar varandra, vilket innebär att de allra flesta 



 95 

ämnesjärn stannade inom det område där de också tillverkats. Ämnesjärn 

har, som tidigare nämnts, tydliga kärnområden och drygt 96 % av de kända 

spadformiga ämnesjärnen har påträffats inom det norrländska området. Mig 

veterligen har inga andra former av ämnesjärn framkommit i Norrland, för-

utom vid Lund i Valbo där ett lieformigt och två stavformiga ämnesjärn på-

träffades i en flatmarksgrav. Det innebär att det i järnålderssmedjan inte 

fanns en hylla med olika former av ämnesjärn från olika områden, det vill 

säga olika kvaliteter, som kunde plockas fram när behov uppstod. I de fall 

olika typer av ämnesjärn har påträffats på samma lokaler så rör det sig om 

platser som exempelvis Helgö (U106), Valsgärde (U110) och ovan nämnda 

Lund i Valbo socken (G96). Dessa fynd visar att det på dessa platser fanns 

tillgång till olika typer av ämnesjärn men detta är snarare en konsekvens av 

dessa platsers speciella karaktär. Ämnesjärn förekommer i vissa fall på, eller 

i anslutning till, platser med kultindikerande namn och måste tydligtvis ses i 

samband med dessa platsers särskilda status och de ritualiserande aktiviteter 

som utfördes där (se vidare kap. 4). 

     Det läggs därtill alltför mycket vikt på skillnader i kvalitet mellan olika 

typer av järn och ämnesjärn, förmodligen eftersom dessa idag, genom metal-

lografiska analyser, tydligt kan uppfattas på en mycket detaljerad nivå. Detta 

var dock inte fallet under järnåldern. En smed i det forntida Mellannorrland 

visste att de spadformiga ämnesjärnen var järn med egenskaper som idag 

översätts till ett kolfattigt järn utan fosfor. Att exempelvis järn respektive 

stål, eller en högre eller lägre fosforhalt, har gett järnet karaktäristiska egen-

skaper har givetvis varit känt för de förhistoriska smederna, men sannolikt 

har ämnesjärnens form inte kännetecknat en specifik järnkvalitet utan var 

den vedertagna form som en del av det producerade järnet gavs inom ett 

specifikt område. Många gånger finns det variationer i järnkvalitet både mel-

lan olika depåer och mellan olika järn. Ämnesjärn är per definition ett rela-

tivt obearbetat järn vilket också innebär att det kan finnas stora skillnader 

inom ett enskilt ämnesjärn, vilket kan leda till skilda resultat beroende på var 

provet har tagits. 

    En arkeologisk parallell är guldgubbarna/figurblecken, där de analyser 

som utförts entydigt visat att det är stora skillnader i guldhalt mellan olika 

exemplar. Metallhalterna varierar också kraftigt sinsemellan, till exempel 

mellan figurbleck från samma fyndplats och mellan bleck med samma motiv 

(Gullman 2004). Den exakta metallhalten var inte relevant, det förefaller 

istället ha varit guldglansen som var intressant och därmed behövde inte 

guldblecken vara identiska i metallhänseende. Detta stöds också av att figur-

bleck sporadiskt tillverkades också i andra glänsande metaller som silver och 

brons (Back Danielsson 2007:192).  

Ämnesjärnen i smidet 

Moderna smeder har konstaterat att de spadformiga ämnesjärnens form för-

visso kan ha fungerat som kvalitetskontroll men att det är osannolikt att for-
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men uppkommit endast av sådana orsker eftersom det finns långtmer enkla 

sätt att påvisa att järnet var smidbart. Deras utsmidda form är så långt driven 

att den är opraktisk som utgångspunkt för i stort sett allt smide utom för att 

tillverka plåtar, och också i detta fall är holken svårförklarad. Smidestekniskt 

är tenar betydligt mer lämpliga utgångsformer, och de förekommer dessutom 

ofta på smidesplatser, hela eller som klipp.  

    De spadformiga ämnesjärnens form uppfattades i den tidiga forskningen 

som primitiv och beskrivs i negativa ordalag. Hallström (1912:109) skriver: 

‖Eljest äro dessa pjäser än råare, än mindre lämpade till något av de slags 

bruk, som möjligen kunde utfunderas‖. I ett senare arbete beskriver han dem 

som ‖smala, tunna spadliknande föremål, med en klumpig, alldeles otjänlig 

hålk i ena änden‖ (Hallström 1942:223). Nihlén (1932:121f) skriver att ‖de 

äro standardiserade former, vilka på grund av att deras ursprungliga använd-

ning försvunnit (de torde ha varit hackor, yxor och dylikt) mer och mer de-

genererats ifråga om formgivningen‖. I sin diskussion av de jämtländska 

ämnesjärnen beskriver Lennart Björkquist (1937:33) formen som förflackad. 

Han resonerar kring varför den till synes opraktiska formen har bibehållts 

trots att han inte kan hitta ett enda bevarat förhistoriskt redskap eller vapen 

där ett spadformigt ämnesjärn skulle ha utgjort en lämplig utgångsform. 

Hans slutsats blir att ‖Orsakerna till typens kvarlevande torde enligt mitt 

förmenande snarast vara att söka i ren konservatism‖ (a.a.:1937:33). De 

spadformiga ämnesjärnen har således ofta beskrivits som klumpiga och slar-

vigt tillverkade men faktum är att inte så många andra typer ämnesjärn har 

en så arbetad form. Många typer är platta eller tenformade och har varit 

mindre tidskrävande att framställa än de spadformiga ämnesjärnen. Däremot 

måste också de norska järnbarrerna och några former av ämnesjärn från kon-

tinenten anses rejält överarbetade om deras funktion endast var att utgöra ett 

kvalitetsbeskrivande mellanled inom smidet. 

 

Eftersom blästjärnets egenskaper skiljer sig från modernt järn, har kontinuer-

liga diskussioner kring formen förts med smeder med erfarenhet av blästjärn 

för att få en uppfattning om hur ämnesjärnen fungerade praktiskt vid före-

målssmide. K-G Lindblad, smed vid Hammarede smedja och lärare vid 

Bäckedals folkhögskola, menar att idéerna om formen som en kvalitetskon-

troll är väl underbyggda men att ett spadformigt ämnesjärn, ur smidessyn-

punkt, inte är vidare ändamålsenlig att vidarebearbeta till ett föremål. I såda-

na sammanhang är tenformen, eller i alla fall en grövre form, mer användbar 

eftersom den håller värmen längre. Eftersom de spadformiga ämnesjärnen är 

för breda och för tunna är de i princip bara lämpade för att tillverka plåtar 

(pers. medd. K-G Lindblad). Att ämnesjärnen skulle utgöra plåtämnen för 

tillverkning av kittlar, av den typ som påträffats i Valla och Högom, har 

föreslagits av Erik Tholander (1971:8ff) vilket kommer att diskuteras mer 

nedan. Också Eva Hjärthner-Holdar menar att spadformen är mest ända-

målsenlig för att tillverka plåtar och kittlar men påpekar också att tunna blad 

skulle kunna vara användbara vid smide med den så kallade sandwichmeto-
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den. Tunna ämnen av olika kvaliteter läggs då ihop och smids i lager tills 

önskad tjocklek har uppnåtts. Detta är framförallt användbart vid tillverkning 

av eggverktyg (pers. medd. Hjärthner-Holdar). 

    Jonny Skogsberg, smed med erfarenhet av blästjärnssmide, menar att det 

finns enklare sätt att påvisa järnets kvalitet än att tillverka den omständliga 

spadformen. Om formens primära syfte var att påvisa järnkvalitet hade det 

räckt att bocka järnet. Skogsberg föreslår emellertid att de tunna ämnesjär-

nen möjligen kunde vara användbara för att kola upp järn för att få kolstål 

eftersom det är enklare att kola upp mindre stycken järn än större (pers. 

medd. Jonny Skogsberg). I dagsläget finns emellertid inga exempel där det 

har kunnat påvisas en sekundär uppkolning av förhistoriskt järn (pers. medd. 

Eva Hjärthner-Holdar). Metoden som sådan är dessutom både tids- och ar-

betskrävande och medför stora järnförluster. Det enklaste sättet är istället att 

framställa stål direkt i blästugnen (pers. medd. Eva Hjärthner-Holdar, K-G 

Lindblad & Jonny Skogsberg). 

    Särskilt det spadformiga ämnesjärnets holk är svårförklarlig ur smidestek-

nisk synvinkel. Tholander menar att ‖den mystifierande holken‖, som han 

kallar den, gjorde det möjligt att fästa ett temporärt träskaft vid ämnesjärnen 

vilket skulle förenkla vid ihopvällningen (1971:10). Denna teori förkastas 

emellertid av Lindblad eftersom skaftet omedelbart skulle brinna upp. Han 

kallar holken svårförklarlig. Också Jonny Skogsberg ser holken som helt 

omotiverad i smidet. Han tror inte heller på Tholanders idé om skaftning för 

att förenkla vid ihopvällningen utan ser holken som ett onödigt arbetsmo-

ment om avsikten var att tillverka plåtar och kittlar. Det naturliga är istället 

att smeden med tång håller direkt i plåten. Holken är därtill tidskrävande att 

tillverka och ungefär 25% av den arbetstid som går åt till att smida ut ämnes-

järnet upptas av just holken (pers. medd. Jonny Skogsberg). Sannolikt är det 

emellertid så att varken holken, eller ämnesjärnets form generellt, har upp-

kommit utifrån smidestekniska utgångspunkter, eftersom den inte är vidare 

välfunnen ur ett sådant perspektiv. Det utesluter emellertid inte att formen 

också gav en möjlighet till att få en uppfattning om järnets kvalitet 

    Av intresse är att också de flesta typer av förhistoriska ämnesjärn från 

Storbritannien har holk.  I de fall där delar av dessa engelska ämnesjärn på-

träffas i smideskontexter, det vill säga där resten av ämnesjärnet kan antas ha 

förbrukats i smidet, så är det märkligt nog just holken som finns kvar. Hol-

ken har därmed, i alla fall vid dessa tillfällen, inte smitts upp. Notabelt är 

också, att i de fåtal fall då spadformiga ämnesjärn påträffas med andra före-

mål, är det vanligtvis föremål med holk. I Gåcksäter i Hög (H48) fanns för-

utom ämnesjärnen en holkyxa och ett holkyxliknande redskap. I Norränge i 

Arbrå (H29) hade ämnesjärnen sänkts i en myr tillsammans med en spjut-

spets med en vid holk. I ett fynd från Långlet i Mora socken (D101) ingick 

en hake med holk. I depåfyndet från Norrlindsjö i Attmar (M1) ingick även 

en yxa, vilken dock kastades bort utan att registreras, eftersom den var trasig. 

Eftersom skafthålsyxor är ovanliga i Norrland före vendeltid kan det miss-

tänkas att det var en holkyxa.  
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Sannolikt var det istället tenar eller stycken av olika tjocklek som huvudsak-

ligen användes som utgångsform för det mesta av föremålssmidet. I smides-

kontexter är bitar av tenar en vanlig fyndgrupp, framförallt som avklipp och 

fragment. De stavformiga ämnesjärnen från Dalarna framkommer, som tidi-

gare nämnts, på smidesplatser och hittas vanligen avhuggna vilket också 

pekar på att den bit som saknas har använts i föremålssmidet (Serning 

1973:115ff). Den stora massan av det smidesavfall som påträffats på exem-

pelvis Helgö består av avhuggna tenar, av vilka vissa av de grövre tycks vara 

av samma dimensioner som de som kommer från Dalarna. Dessa påträffas 

kring verkstäderna och utgör lämningar efter smidet (Hallinder 1978c:77). 

Som också har redovisats så är det är i allmänhet ovanligt att hitta ämnesjärn 

i fynd med smidesverktyg, men de gånger de förekommer tycks det huvud-

sakligen röra sig om stavformiga ämnesjärn eller tenar av olika slag.  

 

 
 

Fig. 21. Rekonstruktion av fyra mindre råämnen i ämnesjärn från Attmar socken, 
Medelpad (Tholander 1971:7). 

 

Det finns några metallografiska analyser som har gjorts på spadformiga äm-

nesjärn och dessa visar att ursprungsmaterialet inte är enhetligt. Ämnesjärn 

från Hög (H48) och Helgö (U106) visade sig vid metallografiska analyser 

bestå av olika typer av järn vilket pekar på att skilda järnråvaror har använts 

för att tillverka de enskilda järnen (Hansson & Modin 1973). Också ett äm-

nesjärn från Attmar (M3) visade sig vid analys vara tillverkat av fyra mindre 

bitar (se fig. 21) (Tholander 1971:5ff). Lena Thålin Bergman (2005:73) har, 

efter att ha analyserat ytterligare ett ämnesjärn, nått samma resultat och me-

nar att ämnesjärnen tillverkats av ‖bits and parts‖. Dessa mindre råämnen 

som ämnesjärnen har tillverkats av kan, enligt K-G Lindblad, möjligen vara 
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de bitar som lossnat från smältan under primär- och sekundärsmidet. Han har 

svårt att tro att luppen skulle ödslas på att tillverka spadformiga ämnesjärn, 

det vill säga en produkt som var ytterst arbetskrävande att framställa och 

som var praktiskt användbar endast i ett mycket begränsat sammanhang. En 

bearbetad och gedigen smälta kan däremot smidas ut till vilket föremål som 

helst, alltså även till större och kraftigare föremål som till exempel yxor 

(pers. medd. K-G Lindblad). Det är således troligt att de spadformiga ämnes-

järnen smiddes ut av specifika beståndsdelar av det framställda järnet, det 

vill säga de delar som fallit av den ursprungliga luppen. Detta kan ha bidra-

git till hur de spadformiga ämnesjärnen brukades och till det meningsinne-

håll som knöts till dem. 

    Analyser gjorda på två av ämnesjärnen från Kråknäset (G93) gav ingen 

klarhet i om också de var ihopvällda av mindre stycken. Det fanns variatio-

ner i materialet, men dessa tolkades som att det skulle kunna röra sig om 

variationer inom samma råvara (Grandin 2000:4). Eva Hjärthner-Holdar tror 

inte att det behöver vara så att Kråknäsjärnen är tillverkade av mindre bitar 

och menar att variationerna i järnet kan vara ett resultat av ojämnheter inom 

smältan som vid vikvällning, i samband med utsmidningen av ämnesjärnet, 

delvis har lagt sig i band. Om det inte är en ren stålkvalitet som eftersträvas 

så gör det inte något om det är en varierad kvalitet inom järnråvaran (pers. 

medd. Eva Hjärthner-Holdar). Just kråknäsjärnen utgör för övrigt mer välar-

betade exemplar än majoriteten av de spadformiga ämnesjärnen. 

    Vid metallografiska analyser på stavformiga ämnesjärn har inga vällfogar 

kunnat konstateras, så till skillnad från de spadformiga ämnesjärnen (möjli-

gen undantaget Kråknäsjärnen), så tycks de stavformiga vara utsmidda ur ett 

stycke (Serning 1973:117). Av de åtta undersökta grövre tenarna från Helgö 

(vilka skulle kunna utgöra delar av stavformiga ämnesjärn) hade bara ett 

prov vällfogar (Tomtlund 1978:78). Detta kan betyda att de stavformiga 

ämnesjärnen, vilka utgör ändamålsenliga ämnesjärn för föremålssmidet, har 

smitts ut från luppen.    

    Eftersom bitar av tenar och stavformiga ämnesjärn är en vanligt före-

kommande föremålsgrupp i smidessammanhang medan det endast i ett fåtal 

fall påträffas exempelvis spadformiga, lieformiga och tenformiga ämnesjärn 

har Hallinder, utifrån Helgömaterialet, föreslagit att det rör sig om två olika 

former av ämnesjärn: verkstadsprodukter (stavformiga ämnesjärn) och han-

delsprodukter (spad-, lie- och tenformiga ämnesjärn) (Hallinder 1978c:77). 

Järnet ska då ha importerats till Helgö som ämnesjärn av olika sorter och av 

dessa kunde de stavformiga ämnesjärnen användas direkt i smidet. De spad-, 

lie- och tenformiga ämnesjärnen ska då, för att kunna användas, ha delats 

upp i mindre bitar som välldes ihop och smiddes ut till grövre tenar och äm-

nen av olika modeller vilka sedan användes i föremålssmidet eller vid vida-

reförädling (Hallinder 1978c:77; Tomtlund 1978:80). Metallografiska analy-

ser av tenarna visade att sex av dessa hade ett nickelinnehåll som stämmer 

med de spadformiga ämnesjärnens, vilket enligt Hallinder pekar på att de 

spadformiga ämnesjärnen har huggits upp i mindre bitar och sedan smitts ut 
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till tenar (Hallinder 1971:25). K-G Lindblad menar att det någon gång kan 

ha gjorts på det viset men kallar det bakvänt och menar att det knappast kan 

ha utgjort den vedertagna metoden (pers. medd). Också Jonny Skogsberg 

säger att det är fullt möjligt att göra på det sättet men att det är ett omständ-

ligt tillvägagångssätt som innebär mer arbete och dessutom en större järnför-

lust (pers. medd.). Nickelhalterna i tenarna från Helgö visar dessutom bara 

att dessa är järn som möjligen kommer från Norrland, inte att de tillverkats 

av spadformiga ämnesjärn. Att spadformiga ämnesjärn har utgjort järnråva-

ran på Helgö är knappast troligt och resonemanget påvisar än en gång hur 

svårt det blir att förklara hur de spadformiga ämnesjärnen praktiskt har fun-

gerat, om utgångspunkten är att de utgjorde handelsjärn och generellt halv-

fabrikat.    

     

Sammanfattningsvis så är det osannolikt att allt järn som framställdes i Mel-

lannorrland förvandlades till spadformiga ämnesjärn, eftersom dessa var 

arbetskrävande att framställa och endast var användbara i begränsad ut-

sträckning för föremålssmide. Ett rimligt antagande är att det endast var en 

mindre del av järnproduktionen som smiddes ut till spadformiga ämnesjärn 

och att det möjligen kan ha rört sig om de delar som fallit av luppen vid be-

arbetningen av denna. Troligen har det i första hand varit smältor (bearbeta-

de i högre eller lägre grad) som har använts som järnråvara. Dessutom borde 

rimligen spadformiga ämnesjärn i mycket högre grad påträffas i smideskon-

texter om det var så att det bara i Jämtland har framställts 4,8 alternativt 6–7 

miljoner spadformiga ämnesjärn (Magnusson 1986:272ff) för att användas 

som råvara för smide. 

Ämnesjärnen som kittelämnen  

Smidestekniskt är ämnesjärnen i stort sett bara användbara som råämnen för 

plåtar, och kan ha haft en mer specifik funktion som kittelämnen vid till-

verkningen av järnkittlar. Dessa järnkittlar utan har av allt att döma hamnat i 

ett mindre antal gravar under folkvandringstid och tidig vendeltid inom un-

dersökningsområdet.  

 

Den kitteltyp som har kopplats samman med de spadformiga ämnesjärnen är 

de stora, halvklotformade järnkittlarna av Valla- och Högomtyp (Tholander 

1971). De är hopnitade av mindre plåtar, vilka ursprungligen kan ha tillver-

kats av spadformiga ämnesjärn (se fig. 22). Idag finns endast ett fåtal kända 

exempel från undersökningsområdet, där alla utom Vallakitteln utgör grav-

fynd. Dessa tidiga stora järnkittlar dateras till folkvandringstid och tidig ven-

deltid. Järnkittlar av samma typ, men av mindre storlek, förekommer i vi-

kingatida gravfynd framförallt i Gästrikland och i ett par fall i Jämtland 

(Kjellmark 1909:163; Magnusson 1986:416). En liten järnkittel har också 

påträffats vid stranden av Lilla Hotingsjön i Tåsjö socken i Ångermanland 

(Zachrisson 1976:117). Större kittlar av samma typ som de ovan nämnda har  
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även framkommit i gravarna Valsgärde 7 (Arwidsson 1977:76) och Valsgär-

de 8 (Arwidsson 1954:89f) i Uppsala socken, i Vendel I, IV, IX, X, XI och 

XIV, Vendel socken, i Uppland (Stolpe & Arne 1912) och ett exemplar före-

ligger från husgrupp 3 på Helgö (SHM 29094:10981). Järnkittlar tillverkade 

av plåtar är vanliga i Norge och Petersen (1951:369ff) uppger att det där 

finns mer än 90 exemplar. Inga folkvandringstida exempel finns i hans 

sammanställning, fyra stycken kan dateras till vendeltid medan den stora 

majoriteten är vikingatida. De allra flesta är gravfynd (Petersen 1951:375f).  

 

 
Fig. 22. Högomskitteln (Tholander 1971:9). 
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    Det finns i Sverige ett mycket högre antal bronskittlar än järnkittlar i det 

arkeologiska materialet vilket kan tyckas anmärkningsvärt med tanke på att 

de förra i regel är importfynd. Det kan ha olika orsaker. Först och främst är 

det en fråga om bevaringsmöjligheter. Järnets känslighet mot rost har gjort 

att kittlarna i tunn plåt inte bevaras annat än under lyckosamma omständig-

heter (vilket i många fall förefaller vara i gravar). En annan förklaring är att 

brons (och koppar) är mer formbart och lämpar sig bättre för att tillverka 

större kärl medan järnet är mer svårarbetat när det gäller större föremål 

(Trotzig 1991:31). Blästjärn tenderar att spricka i kanterna när det smids ut 

tunt (pers. medd. K-G Lindblad, Jonny Skogsberg). För att tillverka en järn-

kittel krävs därför avsevärd smideskunskap och -skicklighet, särskilt om 

kitteln är av större dimensioner, som exemplaren från Medelpad och Häl-

singland.  

 
 

Fig. 23. Princip hopfogning av spadformiga ämnesjärn vid kitteltillverkning (Tho-
lander 1971:11).  

 

    Erik Tholander (1971) var den som föreslog att de spadformiga ämnesjär-

nen kunde utgöra plåtämnen för tillverkning av järnkittlar. Han vänder sig 

emot idén att de spadformiga ämnesjärnen utgör generella ämnen eftersom 

de är arbetskrävande att framställa och inte heller har en form som är an-

vändbar för att vidarebearbeta till kompaktare föremål. Han menar istället att 

ämnesjärnen var avsedda att vällas ihop till större plåtar av sektorsform vilka 

nitas samman med överlappande fogar och formas till en kittel (se fig. 23). 
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Kitteln från Valla, som påträffades upp-och-nedvänd över nio ämnesjärn 

(M10), består av en mindre och tre större sidoplåtar samt en rund bottenplåt. 

Enligt Tholanders beräkningar hade det gått åt sex ämnesjärn (minus holk) 

till de större plåtarna och fyra ämnesjärn (minus holk) till den mindre, be-

räknat på ämnesjärn av den storlek som påträffades i kitteln (a.a.:8f). Tho-

landers idé var att smeden, genom att fästa temporära skaft i holkarna kunde 

hålla två ämnen i rätt position med ett enhandsgrepp, vilket skulle förenkla 

hopvällningen. När denna var färdig klipptes holken bort och järnet från 

holkarna användes till bottenplattan (a.a.:9f). Moderna smeder har uttryckt 

tvivel om Tholanders tolkning av holkens funktion, men ifrågasätter inte 

ämnesjärnen som möjliga kittelämnen (pers. medd. K-G Lindblad, Jonny 

Skogsberg). Till den stora Vallakitteln skulle det sammanlagt ha gått åt 22 

ämnesjärn och till den något mindre Högomskitteln skulle det ha gått åt tju-

go ämnesjärn (Tholander 1971:8f). Inga analyser har utförts för att metallur-

giskt fastställa att järnkittlarna verkligen har tillverkats av ämnesjärn men de 

har generellt uppfattats som lokalt tillverkade (Biörnstad 1967:36; Ramqvist 

1992:214f). 

    Järnkittlar var inga dussinkärl, utan måste uppfattas som speciella föremål, 

precis som bronskittlar. De var järnslukande och tidskrävande att framställa. 

Utifrån keltiska myter från Irland och Wales, där kittlar förekommer relativt 

ofta, står det klart att de räknas som extremt värdefulla. I en berättelse omta-

las hur den irländska kungen Matholwch erbjuds, och accepterar, en kittel i 

kompensation för den skymf det innebar att ha fått sin häst stympad (Green 

1998:63f). Detta speglar inte bara kittelns materiella värde utan också de 

viktiga symboliska innebörder som tillskrevs kittlar inom den iriska mytolo-

gin. Den grekiska geografen Strabon berättar att cimbrerna, vilka möjligen 

ursprungligen kom från Jylland, ‖sent as a present to Augustus the most 

sacred kettle in their country, with a plea for his friendship and for an amnes-

ty of their earlier offences‖, vilket också beviljades (Geographica 7.2.1 i 

Jones 1917-1932). 

Analogier med sentida ämnesjärn 

Eugenia W. Herbert (1984:239) har framhållit att  ―The object is the sum of 

its form and materials but a great deal more, for it is deeply embedded in a 

living, changing web of beliefs and values‖. Detta är många gånger särskilt 

tydligt vad gäller ämnesjärn. Olika typer av ämnesjärn har ofta antagits ha 

fått sin form utifrån den typ av föremål de skulle förvandlas till, och i tidig 

forskning antogs de spadformiga ämnesjärnen utgöra halvfabrikat till bark-

järn eller yxor. Antropologiska studier har emellertid visat att ämnesjärnens 

form i traditionella samhällen sällan härrör från det föremål som det skulle 

smidas ut till. Formen associerar istället till någon typ av bruksföremål som 

var betydelsefullt praktiskt, socialt och symboliskt. Ämnesjärnen har här 

dessutom många gånger en rent social funktion inom det lokala samhället, 
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och har inte ingått i långväga handel eller utbyte. Ibland har de inte ens an-

setts möjliga att smida ut till föremål. 

 

I Afrika söder om Sahara framställdes tidigare stora mängder järn, en pro-

duktion som avtog ju längre 1900-talet framskred och det importerade järnet 

slog ut den lokala produktionen (Herbert 1993:11). Liksom i det förhistoris-

ka Europa fanns en mängd lokala typer av ämnesjärn vilka de flesta endast 

hade en begränsad spridning utanför respektive kärnområde (t.ex. Guyer 

1986:587; Dupre 1995:83). Det har visat sig i antropologiska studier kring 

järnframställning i Afrika att ämnesjärn många gånger inte har använts som 

stapelvara i handelssituationer utan främst i sammanhang av social betydel-

se. Över stora delar av Centralafrika har ämnesjärn i olika former främst 

använts i transaktioner kring giftermål, och då huvudsakligen som brudpris 

(Herbert 1993:112; Bisson 2000:133). En stor del av hela järnproduktionen i 

området användes uteslutande för att "åstadkomma bröllop" och i dessa pa-

trilokala samhällen sades malmfyndigheterna vara ursprunget till byns möd-

rar. Ämnesjärnen kunde teoretiskt förvandlas till andra föremål men den 

övervägande delen förblev inom utbytessystemet. I vissa grupper kom det att 

innebära att fler människor var sysselsatta med att tillverka järn, än med 

jordbruk och jakt (Herbert 1993:112).   

    Ämnesjärnens former refererade i regel till bruksföremål, till exempel pil- 

eller spjutspetsar, yxor eller knivar, men även där formen var mer obestäm-

bar förklarades den med utgångspunkt i ett eller flera bruksredskap (Dupre 

1995:88). En intressant aspekt vad gäller den stora massan av de afrikanska 

ämnesjärnen är att formen teoretiskt associerar till användbara bruksföremål 

på samma gång som just den manipulerade formen gör dem omöjliga att 

använda rent praktiskt. Ämnesjärnen var för stora, för små eller för utdragna, 

för att användas praktiskt (Dupre 1995:88ff). Ämnesjärn från olika områden 

var mer eller mindre välarbetade, både vad gäller form och järnkvalitet. 

Inom de enskilda områdena var emellertid en standardisering beträffande 

form och järnkvalitet långt driven (a.a.:88). Det järnproducerande Afrika, 

söder om Sahara, är ett stort område med stora variationer, men generellt 

fungerade ämnesjärn endast inom det område där de tillverkats, och de in-

gick sällan i mer långväga handel eller utbyten eftersom de inte var kulturellt 

accepterade utanför det egna området (Webb 1999:37f). De olika typerna 

cirkulerade därför vanligen inte inom samma områden och spreds därför 

heller inte utanför dessa i någon högre grad (Guyer 1986:593). Olika grupper 

tillverkade egna former just för att manifestera att ämnesjärnen var tillverka-

de av dem själva och inga andra, även i områden utan egen järnframställ-

ning, och ämnesjärnen begagnades vanligen endast inom den egna gruppen 

(Dupre 1995:86). Inom en region kunde formerna vara näraliggande, likaså 

namnen på de olika typerna, men dessa får inte uppfattas som olika ‖dialek-

ter‖ utan form och namn skilde sig eftersom ämnesjärnen uppfattades som 

olika (Guyer 1986:587).   
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    Ämnesjärnen kunde teoretiskt smidas upp till föremål men det skedde 

endast i undantagsfall eftersom det inte uppfattades som önskvärt eller ens 

möjligt (Herbert 1993:112). När användningen av ämnesjärnen upphörde så 

slängdes de i vissa områden helt enkelt bort. Att smida ut järnet till föremål 

uppfattades inte som görligt (Guyer 1986:589). Det ansågs också vara stor 

skillnad på lokalt tillverkat järn och järn importerat från Europa. Redskap 

tillverkade av importerat järn var lättare och kunde också skärpas enklare än 

redskap tillverkade av lokalt järn. Järn av olika ursprung särskiljdes alltid på 

genom olika terminologi, inte bara på järnet, utan även på redskap tillverka-

de av järn (a.a.: not 13). 

 

Det är överhuvudtaget vanligt i skilda samhällen att ämnesjärnens form an-

sluter till allmänt brukade föremålsformer (Dupre 1995:88). På samma sätt 

som i vissa av de antropologiska exemplen ovan så refererar många av de 

förhistoriska typerna av ämnesjärn ofta till ett specifikt föremål (Thålin 

1969; Hingley 1997:13; Crew 1995:279). Det föremål som har valts som 

förebild för ämnesjärn är inte godtyckligt, utan har valts eftersom föremålet 

av en eller annan orsak uppfattas som betydelsefullt. Vissa former är åter-

kommande, exempelvis jordbruksredskap, vilket pekar på den centrala bety-

delse, både i praktiskt och symboliskt hänseende, som jordbruket har inne-

haft under långa perioder av förhistorien och historien. Vilken form som 

väljs är alltså avhängig den sociala logik som råder just i det samhället under 

just den tidsperioden. 

     Under historisk tid har det vedertagna tillvägagångssättet varit ett lieämne 

smiddes ut till en lie. Därför antogs de spadformiga ämnesjärnen vara halv-

fabrikat för yxor eller hackor (t.ex. Hallström 1934:90) Sannolikt finns ingen 

sådan idé bakom många av de forntida ämnesjärnens form. Att en viss form 

av ämnesjärn tillverkats för att förfärdiga en föremålstyp med en närliggande 

form motsägs också av analyser på svärdformiga ämnesjärn från England. 

Ämnesjärnen visade sig ha en mycket högre fosforhalt än de samtida svärden 

vilket innebär att det, i alla fall i England, inte rör sig om samma järn (Eh-

renreich 1985:78). De svärdsformiga ämnesjärnen innehåller därtill dubbelt 

så mycket järn som krävs för att tillverka ett svärd av den typ som är samtida 

med ämnesjärnen, så de utgör tydligtvis inga svärdsämnen (Allen 1967:317).  

    De spadformiga ämnesjärnen har sannolikt fått sin form från holkyxan, 

och delar också många element med den, men formen har förändrats, vilket 

är vanligt vad gäller ämnesjärn. De lieformiga ämnesjärnen från Småland 

och Öland är trekantiga i tvärsnittet och har alltså en eggsida, men är inte 

böjda som liar (Haglund 1978:38). De engelska plogformiga ämnesjärnen är 

långt mer utdragna än riktiga plogbillar (Hingley 1990:94). De norska äm-

nesjärnen anknyter till de åttkantiga klyvyxorna (bleggøksene) men har dra-

gits ut till en spatelform (Martens 1981a:42; Svane 1991) (se fig. 24). De 

grekiska spetten, så kallade obeloi, skiljer istället i material, de spett som 

användes praktiskt i matlagningen är i järn medan de som återfinns depone-

rade i tempel är stål (Kostoglou 2003:67).  
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     Ämnesjärnen har således inte fått en form som har med det färdigställda 

‖slutföremålet‖ att göra. Det innebär att de spadformiga ämnesjärnen inte 

skulle bli spadar, yxor eller hackor utan istället möjligen kittlar. Formen 

måste istället ses som associativ och refererar till något som uppfattades som 

betydelsefullt när den uppkom, vilket också bidrog till att det var menings-

fullt att inte smida upp åtskilliga av de spadformiga ämnesjärnen. Det inne-

bär att många spadformiga ämnesjärn inte slutade sin bana som kittlar utan 

att de istället deponerades i jorden.  

Om tradition och standardisering 

De spadformiga ämnesjärnen har sett likadana ut i tusen år vilket måste upp-

fattas som anmärkningsvärt. Standardiseringen är långt driven och det går 

inte att skilja tidiga exemplar från sena utifrån formen. Detta har missuppfat-

tats som tecken på en industriell produktion men standardisering av detta 

slag har i talspråkliga samhällen istället med tradition och kunskapsöverfö-

ring att göra.  

 

En viktig aspekt att betänka är att det sannolikt var otänkbart för en smed att 

vara innovativ när det gällde framställningen av ämnesjärn. Ämnesjärnen har 

sett likadana ut under en osedvanligt lång period vilket pekar på att formen i 

sig varit betydelsefull och att en förändring av den inte har uppfattats som 

intressant eller möjlig. Många tolkningar kring de spadformiga ämnesjärnen 

utgår ifrån den standardisering de uppvisar. Standardiseringen ger genom 

våra moderna, västerländska glasögon upphov till föreställningar om mass-

produktion och serietillverkning. Den missförstås och antas representera en 

industriell produktion (Budd & Taylor 1995:137ff). Standardisering som 

fenomen är dock inget ovanligt i traditionella samhällen men kopplas då 

istället till idéer kring tradition. 

    Standardisering kan parallelliseras med talspråklighet. Beröm och erkän-

nande ges till den som bäst kan återberätta en välkänd berättelse, inte till den 

som skapar någonting helt nytt (Barley 1994:115; Ong 2003). Också kera-

mikproduktionen i delar av Afrika är i hög grad standardiserad, det är inte 

önskvärt att förändra formen eller ornamentiken på exempelvis en kruka. 

Hantverket går (oftast) från mor till dotter inom en strikt kulturell tradition, 

och förändringar, det vill säga avsteg från normen, gör att krukan uppfatta-

des som felaktig, eller rent av obrukbar (Barley 1994:76ff ). Ungdom under-

ställs på så sätt ålder och innovation underställs tradition (Gill 2003:73ff). 

Improvisation eller nyskapande uppskattas inte eftersom hantverket utgör ett 

redskap för kunskapsöverföring. Krukan fungerar som en modell av samhäl-

let och som sådan förmedlar den specifika värderingar och kunskap från en 

generation till nästa. Hantverket kan på det sättet ses som förkroppsligad 

kunskap om världen och kulturella värden. Keramik som skilde sig från det 

vanliga ansågs misslyckad och icke-funktionsduglig (Barley 1994:115ff; Gill 

2003:72ff). På samma sätt var det likformighet som eftersträvades vid till-
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verkningen av kopparämnen i delar av Centralafrika, enligt etnografiska 

beskrivningar från slutet av 1800-talet (Herbert 1984:190). Det var far som 

lärde upp son utifrån instruktioner som ursprungligen kom från förfäderna, 

och dessa följdes till punkt och pricka. De europeiska besökarna förvånades 

över att en sådan standardisering kunde upprätthållas (Herbert a.a.:190).  

    Det är således i relation till idéer kring tradition och historia de spadfor-

miga ämnesjärnen bör ses. Vid tillverkningen av ett föremål finns, förutom 

de rent praktiska förutsättningarna, en mental mall för hur ett föremål bör se 

ut baserat på uppfattningar kring vad som är rätt och fel vid tillverkningen 

och användningen av ett föremål, och dessa är kulturspecifika (Dobres 

1995:26f). Det fanns med andra ord en tradition att ta hänsyn till, en bestämd 

uppfattning och idé kring hur ett ämnesjärn från Mellannorrland skulle se ut, 

vad det skulle tillverkas av och hur det skulle användas. Denna tradition 

respekterades och fördes vidare från generation till generation. Att sträva 

efter att ett föremål fick en viss form får därför inte förväxlas med serietill-

verkning och är inte heller tecken på en centraliserad eller (proto)industriell 

produktion. Det är ett sätt att förhålla sig till tradition och historia (Budd & 

Taylor 1995:137). 

    Som tidigare nämnts så utgör det spadformiga ämnesjärnet en avancerad 

form som var tids- och arbetsmässigt krävande att framställa. De spadformi-

ga ämnesjärnen är i likhet med de flesta andra typer av ämnesjärn från järn-

åldern utsmidda till en specifik form, många gånger från olika råämnen, och 

är inte huggna från en smälta, vilket är det vanliga under medeltiden (Eng-

lund 2002:278f). Tvärtemot den tidiga forskningens beskrivningar av ämnes-

järnen som råa och klumpiga så är de ytterst medvetet arbetade till form och 

utseende. Antropologen Mary Helms (1993:61ff) diskuterar specialiserat 

hantverk och visar att konstfärdigt tillverkade föremål värderas på ett annat 

sätt än vanliga, enkelt utförda bruksföremål. De konstfärdigt tillverkade fö-

remålet uppfattas som speciellt eftersom det genom hantverkarens skicklig-

het har förvandlats från ordinärt material till extraordinärt föremål. Helms 

(a.a:63) menar vidare att denna typ av föremål kopplas till aktiviteter som 

skiljer sig från det vardagliga, bland annat genom att brukas i ritualiserade 

handlingar. Det är inte otänkbart att liknande tankar har knutits till de spad-

formiga ämnesjärnen. De har getts en långt mer arbetad form än vad som var 

nödvändigt. Strängt taget är spadformen onödigt begränsande ur ett process-

tekniskt perspektiv men det har ändå betraktats som betydelsefullt att under 

århundraden fortsätta att tillverka ämnesjärnen på samma sätt.  

    Som tidigare diskuterats så är tankar och idéer kring teknologiska proces-

ser i småskaliga samhällen ofta inbäddade i kunskapssystem som berör andra 

aspekter av tillvaron än själva produktionsprocessen (Helms 1993; Herbert 

1993; Gill 2003:70ff). I talspråkliga kulturer, som saknar den hjälp för min-

net som text innebär, måste kunskap, ofta i form av mytiska berättelser, upp-

repas och återberättas för att inte gå förlorad. Som minneshjälp behövs också 

kroppsliga rörelser. Det kan till exempel vara att röra fingrarna efter ett rad-

band, dansa, gunga eller på något annat sätt inbegripa kroppen (Ong 
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2003:83). Det är därför inte ovanligt att olika typer av hantverksprocesser 

kopplas till kunskapsöverföring och framsägandet av mytologiska berättel-

ser. Som tidigare nämnts används exempelvis keramik och framställning av 

lerkärl som metaforer för att förklara världens mysterier, vilket kan innebära 

föreställningar kring exempelvis livets och människans ursprung, världens 

beskaffenhet eller barnafödande (Barley 1994:103ff). Hos Yekuanafolket i 

södra Venezuela parallelliseras traderingen av berättelser med tillverkningen 

av korgar. Att fläta en korg är att berätta en berättelse, och tvärtom (Tilley 

1999:68). Korgarna används dagligen i olika former av aktiviteter och nya 

korgar tillverkas också för speciella tillfällen, till exempel vid giftermål. De 

enskilda mönstren på korgarna återberättar också mytologiska motiv som 

relaterar till grundläggande principer i världsuppfattningen. Korgens botten 

refererar även till den inre heliga cirkel som symboliserar både hu-

set/hemmet, världen och himlen och korgen bär därmed hela det kosmolo-

giska systemet i sin form och ornamentik (a.a.:68ff). Det är inte osannolikt 

att både järnframställningen, järnsmidet och även ämnesjärnen, ingick i stör-

re tankesystem som var inlemmade i uppfattningar kring fruktbarhet, världs-

uppfattning, människornas syn på sig själva och sin plats i världen. Likt my-

tiska berättelser som ständigt måste återberättas upprepades handlingar och 

ritualer vid järnframställningen och smidet som ett sätt att minnas det för-

flutna och stärka identiteten.  

 

Holkyxan som referens 

Ämnesjärnens form är i traditionella samhällen är många gånger associativ 

snarare än funktionell, och antropologiskt sett är det vanligt att formen går 

tillbaka på bruksföremål, som var betydelsefulla praktiskt, socialt och sym-

boliskt. Det spadformiga ämnesjärnets form associerar sannolikt till holkyx-

an, som var den äldre järnålderns universalredskap. Holkyxan kan knytas 

såväl till röjning av skog för odling som till smide och järnframställning – 

företeelser som i sin tur associerades till den tid då landet först röjdes och 

järn började framställas – en fas som tydligt kontrasterar mot den fyndfattiga 

perioden före ca 200 e.Kr. 

     

Redan Jan Petersen (1918:181) noterade att det föremål som ligger närmast 

de spadformiga ämnesjärnen till formen är holkyxan. Dessa förväxlas ibland 

i museernas inventarielistor och det förekommer att ämnesjärn är registrera-

de som holkyxor, och tvärtom. Petersen (1918:181) antog att ämnesjärnen 

utvecklats ur holkyxan medan Hallström (1934) såg förhållandet som det 

motsatta. Han motsatte sig Petersens idé om att ämnesjärnen utvecklats från 

dessa, främst eftersom han tyckte sig ha tidiga dateringar av ämnesjärn från 

Gotland vilka enligt honom visade att det var ämnesjärnen som utgjorde den 

äldre formen (1934:90, not 3). Det spadformiga ämnesjärnets förhållande till 

holkyxan bör dock uppfattas på ett mer symbolisk plan. Genom att ge de  
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Fig. 24. Relationen mellan yxa och ämnesjärn i Norge. I: Åttkantig klyxyxa 
(bleggøks), II: Celtbarre, III: Järnbarrer (ämnesjärn) (Nihlén 1939:108).      

spadformiga ämnesjärnen en form som påminde om holkyxans så kom äm-

nesjärnen att ansluta till det meningsinnehåll som holkyxan bar med sig.  

 

Holkyxan tillhör ett äldre skikt i det nordiska järnåldersmaterialet och kom-

mer ur bronsålderns celter (Welinder, Pedersen & Widgren 1998:335). Kro-

nologin är inte helt klarlagd eftersom holkyxor nästan alltid påträffas som 

lösfynd (Hvarfner 1952:7). Därtill är en datering utifrån endast typologi osä-

ker vad gäller holkyxor (Serning 1966:15). På kontinenten övergick man 

tidigt till att använda skafthålsyxor och från och med romersk järnålder är 

holkyxan en rent nordeuropeisk företeelse. I Mälardalen är holkyxor ovanli-

ga efter folkvandringstid medan de i Norrland finns kvar längre. Där var 

holkyxan i princip den enda yxa som fanns före vendeltid, även om ett fåtal 

skafthålsyxor dyker upp redan under folkvandringstid (Hvarfner 1952:113ff, 

122ff; Liedgren 1992). Det finns till och med något exempel på en holkyxa i 

medeltida fyndmaterial från Jämtland (Hvarfner 1952: 83ff, 113ff). Följakt-

ligen väljer man i Norrland att behålla holkyxan mycket längre än på andra 

håll och den försvinner, i likhet med de spadformiga ämnesjärnen, under 

vikingatid. Det finns därmed en tydlig koppling mellan holkyxan och de 

spadformiga ämnesjärnen, både tidsmässigt och rumsligt. 
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    Också i Trøndelag och Møre i Norge är holkyxan, på samma sätt som i 

Norrland, den vanligaste yxan under större delen av järnåldern. Från dessa 

områden kommer några fynd av spadformiga ämnesjärn (Martens 

1981b:41f) (se fig. 2). Den vanligaste norska typen av ämnesjärn (järnbar-

rerna R438) ansluter istället till den åttkantiga klyvyxan (bleggøksen) (Mar-

tens 1981a:42; Svane 1991). De flesta fynden av järnbarrer av denna typ 

kommer från Oppland, Hedmark och Buskerud i de östra delarna av landet 

och också den åttkantiga klyvyxan har en östlig utbredning (se fig. 56). Ock-

så i Norge finns således en geografisk koppling mellan spadformiga ämnes-

järn och holkyxor och mellan den åttkantiga klyvyxan och de norska järnbar-

rerna. 

     

Holkyxorna kan delas in i handyxor och huggyxor och anses ha varit en yxa 

för trädfällning och andra former av träarbeten (Hvarfner 1952:109ff; Ser-

ning 1966:15f; Myrdal 1982:88f). Den var, särskilt under äldre järnålder, ett 

universalredskap (Hvarfner 1952:109f). När andra typer av yxor blev vanli-

gare blev holkyxans användningsområde mer specialiserat, och den fungera-

de då främst som barkspade.  

    Holkyxan delar form med hackan. Hackorna bör huvudsakligen ha an-

vänts vid nyodling och till jordbearbetning på svårtillgängliga marker. Slit-

spåren, samt eggens utformning, avslöjar om de använts till jordbruksarbete, 

snarare än träarbete (Welinder, Pedersen & Widgren 1998:349ff). 

    Vissa holkyxor tycks därtill också kunna kopplas till smidet (Arrhenius 

1979:411 och där a.a.). Birgit Arrhenius har med utgångspunkt i grav 39 från 

Hovgårdsberg, i Vendel socken, velat se vissa mindre holkyxor i samband 

med smideshantverket (Arrhenius 1979:411). Graven innehöll ett flertal 

verktyg för smide samt en holkyxa. I flera av de norrländska gravarna och 

depåerna med smidesverktyg förekommer holkyxor, bland annat i fynden 

från Drocksjön (Sundström 1987, 1989b; Arrhenius 1994), Kesudalen 

(Hvarfner 1962:150ff; Serning 1962:60f; Linnér 1977:42), Ränningstjärnet 

(Hvarfner 1962:150ff; Serning 1962:60f; Linnér 1977:42f), grav 3 på Södra 

Bredsundsnäset (Serning 1962; Hyenstrand 1987:144f, Wallander 1989:115) 

och vid Vejsundsfjärden (Serning 1962; Hyenstrand 1987:144f, Wallander 

1989:122). I en vapengrav från yngre romersk järnålder i Vattjom i Tuna 

socken fanns en smideshammare och en holkyxa (Selinge 1977:253; SHM 

20119). Det förefaller således att holkyxan kan knytas till skogsarbete, träd-

fällning och smide under stora delar av järnåldern i Norrland. Den har där-

med haft stor betydelse vid trädfällning och bearbetning av mark för odling, 

men också vid avverkning av skog för att tillverka träkol för järnframställ-

ning.  

    Det är sannolikt på grund av holkyxans oerhörda praktiska betydelse i 

järnålderssamhället som ämnesjärnen gavs en form som anknöt till just 

holkyxan. Holkyxans långa användningstid pekar emellertid på att denna 
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också socialt och symboliskt kom att ha stor betydelse. Det faktum att holk-

yxan behölls längre i Norrland än någon annanstans ger en fingervisning om 

att den som föremål också kom att knytas till föreställningar om ursprung, 

historia och identitet, ett meningsinnehåll som då också kom att överföras på 

det spadformiga ämnesjärnet eftersom dessa fick sin form från holkyxan.  

    I de södra delarna av Norrland sammanfaller några skeenden grovt i tid 

som i hög grad förändrade samhället. Under perioden före Kr. f. påbörjades 

en uppodling av landskapet, människorna blev bofasta och började tillverka 

järn. Dessa genomgripande förändringar fick sannolikt också betydelse för 

hur människorna såg på sig själva och på sin historia. De tidiga dateringarna 

på ämnesjärnen från Torsåker, där också en samtida järnframställning finns 

konstaterad, visar att formen uppkom i samband med att järn började fram-

ställas lokalt.  

    Förändringarna sker vid lite olika tidpunkter i över området och exakt hur 

skeeendet ser ut är inte helt klarlagt. Den förromerska järnåldern är fortfa-

rande relativt okänd i Mellannorrland, vilket har gjort att övergången mellan 

mobilt fångstsamhälle och sedentärt bondesamhälle är höljd i dunkel (Linde-

berg 1999:89). Övergången har inte varit synkron och det finns stora skillna-

der mellan söder och norr, och mellan kust och inland. Nedanstående diskus-

sion avser företrädesvis kustområdena, älvdalarna och Storsjöbygden, det 

vill säga de områden som kom att odlas upp under järnåldern och där majori-

teten av de spadformiga ämnesjärnen återfinns.  

    Den förromerska järnålderns fyndlöshet antogs i tidig forskning ha att 

göra med en klimatförsämring som ledde till en avfolkning av området (t.ex. 

Hallström 1929b; jfr Hellman 1946). Anna-Karin Lindqvist har emellertid, 

med utgångspunkt i Geneboplatsen i Själevad socken, lokaliserat och under-

sökt några boplatser från förromersk järnålder i norra Ångermanland 

(1994a+b, 1996). På dessa boplatser påträffas framförallt skörbränd sten, 

asbestmagrad keramik och enkla stenredskap. Odling av korn har förekom-

mit. Även kring sjön Marmen i Medelpad, som under förromersk järnålder 

utgjorde en djupt inskuren havsvik, har den förromerska järnåldern nu syn-

liggjorts. Vid Tuna kyrka undersöktes ett litet treskeppigt hus som kunde 

dateras till förromersk järnålder (Baudou 1997). I Fors, på andra sidan 

Ljungan i samma socken, har förromerska dateringar erhållits från två härdar 

i ett boplatsområde (Lindström & Olsson 1986). Några kilometer bort, i 

Lucksta i Attmar socken, påträffades i årderspår förkolnade sädeskorn som 

kunde dateras till förromersk järnålder (Broadbent 1985, Baudou 1997:40). I 

Hälsingland har boplatslämningar framkommit under de stora högarna kring 

Högs kyrka. Högarna dateras till yngre romersk järnålder och boplatsspåren 

under högarna kan möjligen härröra från förromersk järnålder eftersom lä-

get, vid den innersta delen av en havsvik, då var fördelaktigt (Liedgren 

1988:87ff). I Gästrikland är den förromerska järnåldern i dagsläget okänd. 

De tidigaste kända spåren av en järnåldersbebyggelse härrör från Hade i 

Hedesunda socken och Hamre i Österfärnebo socken och tillhör den romers-

ka järnåldern (Eriksson, Persson & Ulfhielm 2008:27f). De stora spadformi-
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ga ämnesjärn som påträffades vid Kråknäset i Torsåker socken kunde dock 

dateras till perioden kring Kr.f. (Englund, Grandin & Hjärthner-Holdar 

2001). 

 

Pollenanalyserna ger i Mellannorrland en fragmentarisk bild. I många av 

pollendiagrammen från Mellannorrlands kustområde finns toppar av sädes-

pollen under yngsta bronsålder och i inledningen av förromersk järnålder 

vilka har tolkats som en stark men kortvarig jordbruksexpansion (Engelmark 

1978:46). Permanent odling har sannolikt förekommit från ca 400 f.Kr. i 

Hälsinglands centralbygd och indikationer på odling finns i Medelpad under 

tidig förromersk järnålder. Mer kontinuerlig odling och betesdrift förekom 

förmodligen från Kr.f. (Engelmark 1997:50). Tecken på en kontinuerlig be-

tesdrift finns från Medelpads inland från Kr.f. (Engelmark 1978). I norra 

Ångermanland kan permanent odling påvisas på 500-talet (Wallin 

1994:148). I Storsjöbygden i Jämtland finns svaga indikationer på bete och 

odling under äldre järnålder (Påhlsson 1989). Någon sädesodling före ven-

deltid har dock inte har kunnat bekräftas i senare pollenanlyser (Wallin & 

Oskarsson 2002). Betesdriften har sannolikt i ett tidigare skede varit av stör-

re betydelse än odlingen. Korn har kunnat påvisas i romartida makrofossil-

prov på Norderön och från folkvandringstid på Kyrklägdan, Mjälleborgen 

och i Undrom (Wallin & Oskarsson 2002 och där a.a.). Möjligen har åker-

lyckorna under äldre järnålder varit så små att de har haft svårt att slå ige-

nom i pollenproverna. Från vendeltid sker däremot en markerad odlingsex-

pansion (Påhlsson 1989; Wallin & Oskarsson 2002). Järnframställningen 

förefaller dock ha kommit igång redan före Kr.f. i Jämtland (Magnusson 

1986; fig. 96). 

    Från perioden kring 200 e.Kr. framträder plötsligt odlingen, husgrundste-

rasser och gravar i form av högar längs kusten. Det är en fullständigt genom-

förd förändring med en stark betoning på bofasthet med husgrundsterrasser 

och gravhögar som ännu syns tydligt i landskapet. Det är dock svårt att veta 

exakt vad som hände där emellan men sannolikt finns den förromerska järn-

ålderns lämningar i anslutning till påföljande perioders, vilket till exempel 

lämningarna i Hög och Attmars socknar indikerar. Det skulle kunna förklara 

varför de är svåra att hitta. Det är också troligt att gravarna från denna tid 

inte konstruerades på sätt som vi idag inte kan känna igen. Det är till detta 

skede, när landskapet öppnas upp då skogen röjdes för att bereda plats för 

åkrar, och järn började framställas lokalt, som holkyxan fick ett meningsin-

nehåll som knöt den till ett nytt sätt att leva. Det är också i detta skede äm-

nesjärnets form uppkommer och sedan blir kvar. Idéer om historia och ur-

sprung kom att bevaras i minne och myter, och de spadformiga ämnesjärnen 

refererar tillbaka till det.   
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Det spadformiga ämnesjärnet som föremål 

Anna Hed-Jakobsson (2003:114) har påpekat att tillverkningen av föremål 

har kommit att uppfattas som en socialt passiv aktivitet som endast har syftat 

till att skapa ett färdigt föremål för användning i ekonomiska eller sociala 

strategier. Detta har gjort att andra innebörder i dessa produktionsprocesser 

inte har uppmärksammats. Det är uppenbart att det mellanstadium ämnes-

järn, eller andra typer av ämnen utgör, under skilda tidsperioder och i olika 

områden har haft ett meningsinnehåll som, utöver deras roll i en teknologisk 

process, också knutit an till andra delar av samhället.  

    De tidiga dateringarna på ämnesjärnen från Torsåkerfyndet (G93) visar att 

formen har uppkommit redan i samband med att järn började framställas i 

Norrland. Sannolikt är det också därför formen i så hög grad associerar till 

järn som metall och de egenskaper järn har. Ämnesjärnets form kan ses som 

ett sätt att uttrycka metallens möjligheter utifrån smedens perspektiv, och 

dennes kunnande och materialkännedom. Formen är beskrivande och ett 

fulländat sätt att åskådliggöra materialets kapacitet. Att formen i sig också 

påvisade att järnet var smidbart och av god kvalitet ligger helt i linje med 

detta. Ämnesjärnens form refererar till både järnframställning och smide, 

men själv befinner sig ämnesjärnet mitt emellan men också separerat från 

båda dessa processer. Eftersom ämnesjärnet utgör ett icke-färdigbearbetat 

järn ger det ett grövre intryck sett i relation till ett utsmitt föremål. Hela till-

verkningsprocessen inlemmas och uttrycks alltså i dess form. Ämnesjärnet 

utgör således också ett föremål halvvägs genom en transformationsprocess, 

mellan råmaterial och föremål (Hingley 2006 b:121). 

    De spadformiga ämnesjärnens noggrant utsmidda form ärvdes från gene-

ration till generation som en del av tillverkningsprocessen under nästan tusen 

år. Att formen har förblivit densamma under så lång tid, innebär att den har 

varit betydelsefull i sig. Ämnesjärnen har i många fall också visat sig vara 

tillverkade av skilda järnråvaror, vilket mycket väl kan ha bidragit till deras 

meningsinnehåll kopplat till fruktbarhet och skapande. Ämnesjärnen har 

sannolikt ingått i ett utbyte mellan gårdarna, vilket utifrån deras koppling till 

fruktbarhet ibland kan antas ha varit i samband med äktenskapsallianser. 

Ämnesjärnen, som var ihopsmidda av skilda delar, kan på samma sätt ha 

uppfattats sammanfoga skilda släkter. Detta kan också ha varit av betydelse 

vid deponeringen (se kap. 4).  

    Det spadformiga ämnesjärnets form rymmer också genom sin association 

till holkyxan en referens till vad som upplevdes som det egna samhällets 

ursprung – introduktionen av jordbruket, de fasta gårdarna och järnfram-

ställningen. De inkorporerade också idéer om fruktbarhet och skapande. 

Ämnesjärnens koncentration till de områden där de också tillverkades, samt 

de typer av platser som valdes för deponering, pekar på att de anknöt till, och 

hade betydelse för, den lokala identiteten. Detta meningsinnehåll tycks ha 

uppfattats som extra betydelsefullt i perioden kring folkvandringtid, då ett 
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stort antal spadformiga ämnesjärn deponerades på specifika platser i land-

skapet (se kap. 4). 

Järnkittlar och ämnesjärn 

De spadformiga ämnesjärnen kan ha haft en mer specifik funktion vid till-

verkningen av plåtar. En handfull järnkittlar har påträffats i gravar i Mellan-

norrland, vilka liksom kitteln från Valla kan vara tillverkade av plåtar från 

ämnesjärn. Gravarna med järnkittlar bör uppfattas som en inhemsk variation 

av kittelgravskicket med stark betoning på den lokala identiteten. Kittlar som 

föremål har varit socialt betydelsefulla i samband med måltider, också i mer 

ritualiserade sådana som bloten. De tycks symboliskt ha förknippats med 

fertilitet och pånyttfödelse och delar därmed idéer om fruktbarhet som om-

fattade de spadformiga ämnesjärnen. 

Järnkittelgravar 

Förutom Vallafyndet, som var ett depåfynd, så förekommer järnkittlar som-

tidigare nämnts huvudsakligen som gravfynd. Järnkitteln från Högom, RAÄ 

1 i Selånger socken, påträffades som benbehållare i hög 4 på Högomgravfäl-

tet. Högom ligger vid Selångersån och de fyra storhögarna, som alla mäter 

ca 40 meter diameter, ligger på rad uppe på åssträckningen som följer ån (se 

fig. 25). Av dessa har tre högar undersökts arkeologiskt och hög 2 visade sig 

innehålla en rik kammargrav. I hög 3 påträffades endast ett litet kärnröse, 

men ingen grav. Högre upp i fyllningen låg ett gravklot. I östra delen av 

gravfältet finns några mindre gravar varav två är undersökta och tillhör äldre 

järnålder. Under de tre undersökta storhögarna har husgrunder påträffats 

(Ramqvist 1992). Nedanför gravfältet står en runsten och från Högom härrör 

även ett lösfynd av en uträtad spiralten av guld.   

    Järnkitteln fungerade som benbehållare i primärgraven i hög 4. I denna låg 

rengjorda brända ben tillsammans med ett par bronsfragment, varav ett var 

ett pressbleck med heltäckande stämplad dekor, bronsnitar, rester efter en 

benkam med fodral och delar av en järnkedja. Övriga ben kunde osteologiskt 

bestämmas till svin och häst. Två björnfalanger visar att den döde hade 

bränts på en björnfäll. Järnkitteln hade klätts med björknäver invändigt innan 

benen och föremålen placerats i den. Inga föremål i graven är direkt dateran-

de men i högt upp högen fanns en sekundärgrav som var från folkvandrings-

tid, så primärgraven kan inte vara yngre än så (Ramqvist 1992:196ff). Järn-

kittelgraven dateras av Ramqvist (1992:197) till decennierna omkring 400 

e.Kr. eftersom han uppfattar graven som en representant för kittelgravshori-

sonten, vilket kommer att diskuteras utförligare nedan. 

    Den tredje järnkitteln från Medelpad framkom i samband med en arkeolo-

gisk undersökning av några gravar vid Timrå Prästbol (RAÄ 48). En av gra-

varna var en överodlad hög som mätte ca tjugo meter i diameter och centralt 
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i dess botten fanns en brandgrop nedgrävd under ursprunglig markyta. I den-

na stod en järnkittel som innehöll ca 30 spelbrickor, två tärningar, en kam, 

bronsskållor samt ‖ett säreget elegant‖ bältesbeslag och annat bältesgarnityr, 

som uppvisar stora likheter med föremålen från Vendelgravarna (Modin & 

Damell 1971:13, 23; Selinge 1977:284ff). Graven innehöll också åtta liter 

brända ben (FMR). Selinge (1977:285) daterar graven till äldre vendeltid. 

Gravfältet vid Timrå Prästbol har farit ganska illa men var sannolikt ur-

sprungligen för norrländska förhållanden stort. Fjorton gravar är undersökta 

varav en romartida grav innehöll en vestlandskittel. En folkvandringstida 

kammargrav har gett rika fynd med bland annat agraffer, vapen, en guldring 

och en del bevarad textil. Från en vendeltida grav kom bland annat en möjlig 

ögonbrynsbåge till en prakthjälm, som uppvisar stora likheter med hjälmarna 

från Vendel (Selinge 1977:271f). 

 

 
 

Fig. 25. Högomgravfältet, Selånger socken, Medelpad (Foto: RAÄ). 

 

    Kitteln från Glimsta (HM 7572) i Hög socken var också ett gravfynd. 

Graven förefaller inte ha utgjorts av en hög utan kitteln hittades på ca en 

meters djup invid ett fyra meter stort jordfast stenblock (HM:s inv.listor). 

Kitteln påträffades enligt uppgift med kol, aska, brända ben, ett par brynen 

och en spjutspets. Spjutspetsen tycks ha försvunnit ganska omgående efter-

som den aldrig registrerades tillsammans med de andra föremålen i samling-

arna på Hälsinglands Museum, och av ursprungligen två kamfragment är ett 
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numera förkommet, vilket innebär att det inte finns några föremål som när-

mare kan datera graven. Ett bronsbeslag finns registrerat under samma in-

ventarienummer men inget sådant nämns i uppteckningarna kring fyndet. I 

ett potatisland i Glimsta har också en guldfingerring framkommit och på 

näraliggande Hjortsta ska en bronskittel ska ha påträffats. 

    Den andra kitteln från Hälsingland (HM 7692) kommer möjligen från Ren 

i Bollnäs socken. I inventarielistorna på Hälsinglands Museum står noterat, 

med hänvisning till gamla kortregistret, att två spjutspetsar och en holkyxa 

påträffades i jorden 1871 i Ren, Bollnäs socken. Där finns också uppgiften 

att det i fyndet också ska ha funnits ‖fragmenter av en järngryta‖, en uppgift 

som också uppges finnas i Helsinglands 

fonminnessällskaps ‖Beskrivningar till 

sockenkartorna‖. I den senare källan 

omnämns kitteln som ‖en söndrig järn-

gryta‖ vilket indikerar att bitarna måste 

ha varit ganska stora. Dessa skulle 

kunna utgöra kitteln HM 7692 utan 

känd proveniens. Något som skulle 

kunna tala för det är att järnkittlar är så 

pass ovanliga och att det därför är 

osannolikt att det skulle röra sig om 

ytterligare en kittel. På ett tjugotal av 

fragmenten sitter rester av ben vilket 

visar att också den fungerat som ben-

behållare i en grav, något som överens-

stämmer med uppgifterna kring fyndet 

från Ren. Den ena spjutspetsen har två 

bronsknappar på holken (se fig. 26). 

Denna spjutspets är av en, enligt Birger 

Nerman, ganska vanligt förekommande 

vendeltida typ som ganska snävt kan 

dateras till perioden 550–600 e.Kr. 

(1975:28f). Just denna spjutspets har 

dock inte den karaktäristiska formen 

med en inbuktning mitt på bladet 

(Nerman 1969:taf. 58-60; 1975:28f). 

Spjutspetsen kan ändå ganska säkert 

föras till andra halvan av 500-talet. 

Från Ren finns också uppgifter om nu 

försvunna husgrundsterrasser och gra-

var. Bland annat ska skelettet efter en 

‖krigare‖ ha påträffats någon gång före 

1861 (Hovanta 1997:17). 

 

Fig. 26. Spjutspets från Ren, Bollnäs socken, Hälsingland (Montelius 1901:5).  
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    Möjligen kommer ytterligare en järnkittel från Bosta i Gnarp socken. I en 

liten gravhög som bort någon gång före 1850 hittades ‖en hel mängd saker‖ 

(HM 7553), bl.a. en guldring som såldes innan fyndet kom till museets kän-

nedom. På Hälsinglands Museum finns bland fynden från Bosta tunn järnplåt 

vilken skulle kunna härröra från en kittel. Där finns också något som skulle 

kunna vara länkar till en skärding. Högen har av de bevarade fynden att 

döma innehållit en folkvandringstida och en vikingatida grav men eftersom 

en sammanblandning av alla föremålen skedde redan innan fyndet kom in till 

museet så går det inte att avgöra till vilken av gravarna kitteln har tillhört, 

eller om det ens rör sig om en kittel. 

    Kittelgravskicket är i Mellannorrland huvudsakligen koncentrerat till de-

cennierna omkring år 400 e.Kr. och förknippas i huvudsak med bronskittlar 

av öst- eller vestlandstyp. Vestlandskittlar som benbehållare är vanliga i 

Norge, särskilt i Trøndelag och på Vestlandet, därav namnet. I Norge har 

112 vestlandskittlar påträffats (Hauken 2005). I Sverige är vestlandskittlarna 

väl företrädda i Medelpad där det norska inflytandet är starkt under framför-

allt romersk järnålder och folkvandringstid. Det finns också några exempel 

från norra Hälsingland, men i övrigt förekommer de i det närmaste endast på 

Gotland (Montelius 1901:24; Ekholm 1955; Selinge 1977:264). Antalet kän-

da vestlandskittlar från Medelpad är idag tio stycken (Holmqvist 2008). Det 

finns därtill några tidiga uppgifter som omtalar att bronskittlar ska ha påträf-

fats i högar vilket pekar på att siffran sannolikt är högre (t.ex. Dillner 1813; 

Tholander 1814; Adlerz 1896,1899). I Mellannorrland förekommer brons-

kittlar i gravar också tidigare, till exempel vid Prästgården, Timrå socken, 

Målsta, Tuna socken (Slomann 1948:10, 1951:91,94; Selinge 1977:252f) och 

i Bäling i Jättendals socken (Ekholm 1955). Dessa tidiga gravar är skelett-

gravar och kittlarna har därför inte fungerat som benhållare. En vestlandskit-

tel fanns också, som tidigare nämnts, i kammargraven i hög 2 på Högom- 

gravfältet vilken också var en skelettgrav. Denna grav kan dateras till perio-

den kring 500 e.Kr. vilket innebär att vestlandskitteln sannolikt var gammal 

redan då den deponerades i graven (Ramqvist 1992:223).  

    Gravarna med järnkittlar har kopplats till kittelgravshorisonten och har 

därför antagits ha samma datering, det vill säga ca 350–450 e.Kr. (Ramqvist 

1992:196ff). Det är emellertid ganska mycket som skiljer gravarna med vest- 

landskittlar från gravarna med järnkittlar. Gravar med vestlandskittlar inne-

håller ofta glas men däremot aldrig vapen. Kända gravar med järnkittlar 

uppgår i nuläget endast till fyra, eller möjligen fem, stycken vilket innebär 

att slutsatser dragna från detta magra material endast får ses som tendenser, 

men två av dessa har i alla fall innehållit spjutspetsar: Glimstagraven inne-

höll en och graven från Ren två. Inte i någon av järnkittelgravarna har det 

påträffats glas. Vestlandskittlarna är ofta placerade i en stenkista i graven 

och inget finns noterat som tyder på att så ska ha varit fallet med järnkittlar-

na. Det är också troligt att gravar med järnkittlar ligger något senare i tid än 
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gravarna med vestlandskittlar. Järnkittelgraven från Ren i Bollnäs kan efter 

spjutspetsen dateras till perioden 550–600 e.Kr. och också Timrågraven lig-

ger i tidig vendeltid. Vad gäller Högomgraven är den förmodligen den äldsta 

av de kända gravarna med järnkittlar. Sekundärgraven i samma hög kan inte 

dateras närmare än till folkvandringstid (Ramqvist 1992:194f), men det finns 

egentligen inget som talar emot att den skulle kunna ligga i sen folkvand-

ringstid, vilket i sin tur skulle kunna innebära att järnkittelgraven är ungefär 

samtida med övriga järnkittelgravar. Möjligen är konstruktionsordningen på 

gravfältet den omvända, det vill säga att hög 4 uppfördes efter hög 2.  

    Gravarna med järnkittlar och vestlandskittlar har dock en tydlig koppling 

geografiskt. De sammanfaller rumsligt och förekommer i Timrå och i Hö-

gom på samma gravfält. I Hög påträffades järnkitteln på Glimsta bys marker 

medan en bronskittel ska ha påträffats på näraliggande Hjortsta. Miljöerna 

där järnkittlarna uppträder påminner i mycket om varandra, med rika gravar 

från tidigare perioder och guldfynd som kan härledas till äldre järnålder.    

    Järnkittelgravarna bör därmed uppfattas som en variant, och en lokal mo-

difiering av kittelgravskicket, vilket avlöser gravskicket med vestlandskittlar. 

Genom att använda en järnkittel, av lokal tillverkning, har gravläggningen 

fått en inhemsk prägel. Tove Hjørungdal (2007) har nyligen diskuterat järn-

kitteln från Högom som en blandning mellan främmande och lokalt. Hon 

menar att järnkitteln utgör en hybrid mellan laggkärl och vestlandskittlar, 

vilka båda förekommer som gravurnor. Hon uppmärksammar att järnkittlar-

na till sin konstruktion påminner om laggkärlen med dess upprättstående 

stavar, så kallade laggar. Inspiration till järnkittelns rundade form skulle 

enligt Hjørungdal komma från bronskärl av den typ som hittades i en hög i 

Harv i Attmars socken. Hjørungdal (2007: 274) poängterar att det inte hand-

lar om att efterlikna eller imitera vare sig laggkärlen eller bronskittlarna utan 

att järnkitteln måste uppfattas som något utöver det vanliga, ett nytt föremål, 

som skapats i en dialog mellan lokalt och främmande. Det betydelsefulla kan 

istället ha varit att kittlarnas plåtar kunde identifieras som ursprungliga äm-

nesjärn. En nära relation mellan kittel och ämnesjärn finns i Vallafyndet 

(M10), där kitteln påträffades välvd över ämnesjärn. Sambandet ämnesjärn – 

kittel indikeras också av ett depåfynd från Västerhångsta i Torp socken 

(M20) där 31 ämnesjärn hade deponerats i marken i form av en cirkel med 

holkarna utåt, det vill säga som en ‖monteringsfärdig‖ kittel. I cirkelform låg 

också 36 ämnesjärn från Edsänge i Segersta socken (H51). Det finns också 

fall där ämnesjärnen har påträffats vertikalt i marken. Ämnesjärnen beskrivs 

som ‖stående på högkant i sandjord‖ (M23) eller sägs ha varit ‖nedstuckna i 

jorden‖ (M18), ett förfarande som också skulle kunna associera till järnkitt-

larna. Precis som Hjørungdal (2007: 274) framhåller, är järnkittlarnas lokala 

betoning är dock uppenbar. De spadformiga ämnesjärnen, som kittlarna har 

tillverkats av, är ju i sig föremål som i hög grad anknyter till en lokal historia 

och identitet vilket kom att förstärka kittlarnas lokala prägel.  

    Järnkittelgravarna förefaller således ligga något senare i tid än depåerna 

med ämnesjärn vilket möjligen speglar en förändrad tradition i bruket av de 
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spadformiga ämnesjärnen. Det kan också vara så att ämnesjärnen även tidi-

gare har använts för att tillverka järnkittlar men att dessa är osynliga i fynd-

materialet på grund av att kittlarnas tunna plåtar lätt rostar bort. Kittlarnas 

hankar bevaras vanligen bättre, och i något fall har enstaka hankar påträffats 

i äldre material (Liedgren 1992:80). Järnhankar kan dock ha suttit också på 

andra typer av kärl och ämbar, och kan därför inte förutsättas ha suttit just på 

järnkittlar. Som tidigare nämnts så finns det ett mycket större antal järnkittlar 

i det norska materialet men där finns inga exemplar som är äldre än vendel-

tid (Petersen 1951:369ff) vilket kan betyda att kittlarna var ovanliga under 

tidigare perioder.  

     De fynd av delar av eventuella spadformiga ämnesjärn i smideskontexter 

– vilka möjligen påvisar att resten har använts för tillverkning av järnkittlar – 

uppvisar dateringar som stämmer med järnkittlarna inom samma område. I 

Björka i Hälsingtuna socken (H42) ansågs en datering till perioden folkvand-

ringstid–vendeltid vara troligt för det arbetsområde vari det spadformiga 

ämnesjärnet påträffades (Ekman 1996a:48). I Gästrikland kommer järnkitt-

larna senare, under vikingatid. Klippen från Lund i Valbo socken (G96) på-

träffades i ett järnframställnings- och smidesområde med dateringar från 

folkvandringstid till medeltid, där tyngdpunkten i verksamheten uppfattades 

ligga i vikingatid och medeltid (Appelgren 1996:25f).  

Kittlar som föremål 

Kittlar deponerades redan under bronsåldern över stora delar av Europa, och 

i Skandinavien blev de en viktig del av gravskicket under delar av järnål-

dern. I gravarna har de ibland lagts ned oanvända och ibland med spår efter 

måltider. Många kittlar har också påträffats i andra typer av rituella nedlägg-

ningar. Magiska kittlar är också särskilt frekventa i anglosaxiska medeltida 

myter, koppade till fruktbarhet och återfödelse. Att kittlar tillskrivits liknan-

de innebörder också i Skandinavien är tydligt i de norröna källornas namn-

givna och övernaturliga kittlar. Kittlarnas användning för tillredning av mål-

tider, även rituella sådana, kan också associeras med död, fruktbarhet och 

återfödelse, vilket gör dem begripliga som gravkärl. 

 

Kittlar deponerades i våtmark över stora delar av Europa under brons- och 

den äldre järnåldern. Särskilt många fynd av kittlar i våtmark finns i Storbri-

tannien och Irland och traditionen håller i sig fram till 300-talet e.Kr. då 

kittlar istället förekommer i gravar (Green 1998:68ff). De danska kittlarna av 

keltiskt ursprung från Gundestrup och Brå påträffades i mossar. Kitteln från 

Brå var av exceptionell storlek och har förmodligen kunnat hålla häpnads-

väckande 600 liter (Klindt-Jensen 1953). Som redan nämnts så är det fram-

förallt som gravfynd kittlarna från järnåldern uppträder i Skandinavien och 

därför har forskningen kring kittlar koncentrat sig kring dessa (Holand 2001; 

Hauken 2005). Gravar med kittlar uppvisar ofta ett inventarium med föremål 

av högre kvalitet än ‖normalgravarna‖ inom samma område. Kittlarna har 
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därför kommit att uppfattas som prestigeföremål och statusmarkörer (Hau-

ken 1991:105). Ingegerd Holand (2001) har listat de importerade bronskittlar 

som påträffats i Norge i andra kontexter än som gravfynd. Tre fynd kommer 

från boplatser och dessa har alla vikingatida eller tidigmedeltida dateringar 

(a.a.:50). Fem kittlar har tolkats som rituellt deponerade och de tillhör alla 

troligen den äldre järnåldern. Av dessa påträffades en bronskittel från yngre 

romersk järnålder i en stenig slänt vid en gammal väg på hög nivå över fjäl-

let i Rogaland. Fyndet gjordes i närheten av en avsides belägen gård (a.a.: 

48). En annan bronskittel framkom i en klippskreva på ön Askøy i Hordal-

and (a.a.:48). Resterande fynd utgörs alla av vestlandskittlar funna i våtmark 

och av dessa härrör två från Rogaland och en från Troms. Två var av ansen-

lig storlek: en av kittlarna från Rogaland hade en volym av 140 liter medan 

Tromskitteln kunde rymma 240 liter (a.s.:48). Från Helgö i Ekerö socken 

kommer ytterligare ett exempel där kittelns storlek manipulerats. Där påträf-

fades en vestlandskittel i miniatyr deponerad vid klippan invid husgrupp 2. 

Det är värt att notera att de kittlar som är störst och minst har deponerats. 

 

Kittlar sorteras vanligtvis in under köksutrustning och associeras därmed 

ofta till kvinnan och hushållet. De förekommer emellertid i både mans- och 

kvinnogravar och kan därför inte oproblematiskt uppfattas som ett föremål 

med ‖feminina konnotationer‖ (Arwill-Nordbladh 1998:183f). Kittlar i rika 

båtgravar exempelvis i Vendel och Valsgärde har förklarats utgöra köksut-

rustning, nödvändiga för en lång resa till sjöss. De tre kittlarna i Osebergs-

graven har kallats ‖norges eldste campingsett‖ (Christensen, Ingstad & Myh-

re 1992:89). Frands Herschend (1997:45) framhåller dock att det inte rör sig 

om vardagsmåltider: i båtgravarna har det snarare dukats upp till offermålti-

der eller rituella måltider. I den medeltida walesiska lagsamlingen Laws of 

Hywel Dda förknippas kittlar istället med män. Lagsamlingen har sitt ur-

sprung i 900-tal men kodifierades på 1200-talet. Kittlarna räknades som 

mannens egendom och tillföll honom vid uppdelningen av lösöre inom äk-

tenskapet. Vid arvskiften tillföll kitteln den yngsta brodern (Green 

1998:74f). 

    

Kittlar har uppfyllt viktiga sociala funktioner i samband med olika typer av 

måltider och fester. Vissa kittlar har lagts ned i gravar och våtmark oanvända 

medan andra uppvisar slitspår, har reparerats eller är sotiga vilket pekar på 

att de har kommit till användning praktiskt innan de lagts ned i graven. De 

kan ha använts i matlagningen (Holand 2001:21och där a.a.) eller fungerat 

som del av en dryckesservis med flera olika kärl (Holand 2001:85f, 90). Det 

senare tycks vara fallet i kammargraven (hög 2) i Högom där insekter påträf-

fades i botten på vestlandskitteln, vilket tyder på att det vid gravläggningen 

fanns något ät- eller drickbart i den (Ramqvist 1992:131). Ramqvist menar 

att det kan ha rört sig om mjöd (a.a.:138). Kitteln påträffades i kammarens 

östra del, tillsammans med ett flertal behållare, tallrikar och ämbar. I direkt 

anslutning till dessa låg en kam och ett bronsfat, som har tolkats som ett 
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handfat. De två glasbägarna påträffades dock i kammarens västra del, vid 

huvudändan av sängen, där kroppen varit placerad (a.a.:137f). Gemensamma 

måltider och dryckesceremonier var viktiga inslag i järnålderssamhället och i 

dessa utgjorde kittlarna viktig rekvisita. Festerna uppfyllde sociala, politiska 

men också rättsliga funktioner exempelvis i samband med bröllop och be-

gravningar.  

    Utifrån fyndsammanhangen i Norge menar Åsa Dahlin Hauken 

(1991:105, 2005:59ff) att kittlarna spreds som högstatusgåvor. Kittlarna 

bidrog därmed till att skapa och underhålla sociala och politiska relationer på 

olika nivåer. Gåvan bidrog även fortsättningsvis till att de sociala relationer-

na upprätthölls genom kittelns funktion vid olika typer av måltider och fester 

(1991:109). Eftersom kittlar sällan omnämns som gåvor mellan ledare i den 

norröna litteraturen menar Holand (2001:83) att de i första hand spreds mel-

lan familjer i samband med bröllop. Detta är inte osannolikt med tankte på 

att kittlarna förefaller ha associerats med fruktbarhet.     

 

I medeltida myter från Irland och Storbritannien är magiska kittlar vanligt 

förekommande och där förefaller kitteln kunna kopplas till begrepp som liv, 

död och återfödelse (Green 1998), och sådana innebörder har också uppfat-

tats varit knutna till kittlar i det skandinaviska området (Holand 2001:92ff). 

Miranda Green (1998) menar, utifrån det arkeologiska materialet på Irland 

och de brittiska öarna, att den stora mängden kittlar deponerade i våtmark 

och de många medeltida myter som behandlar magiska kittlar bör ses som 

uttryck för en kontinuerlig tradition. Kännetecknande för kittlarna i myterna 

är att de är nyckfulla, motsägelsefulla och starkt associerade med den andra 

sidan. Just eftersom kittlarna är magiska och egentligen inte hör hemma i 

denna världen, så är de farliga och opålitliga. De ger i överflöd, men ofta till 

ett högt pris. Sjöar och våtmarker uppfattas i myterna som trösklar eller por-

tar till den andra världen och det är i denna typ av miljö myternas kittlar 

uppträder, eller har sitt ursprung i (Green 1998:64). Kittlarna kan i myterna 

framförallt kopplas till liv, död och återuppståndelse, exempelvis kan stupa-

de krigare återuppstå om de doppas i en kittel. Möjligen refererar en scen på 

en av plåtarna på Gundestrupkittelns insida, där en mindre människofigur 

trycks ned i en kittel av en stor människofigur, till en sådan myt. Ett annat 

närliggande tema är att den dryck som finns i kitteln ger evigt liv till de per-

soner som dricker av den. Andra återkommande motiv är att kittlarna ger i 

överflöd och är outtömliga, maten i dem tar aldrig slut (Green 1998:65f). 

Kittlarnas koppling till liv/död, återuppståndelse och överflöd anses ha sin 

grund i det fruktbarhetstänkande som ofta är framträdande i agrarcentrerade 

samhällen. Myterna från Wales och Irland är medeltida men Miranda Green 

menar att de mycket väl kan antas ha rötter i forntiden eftersom det åter-

kommande temat i myterna, kombinationen kittel och våtmark, reflekterar de 

fyndkontexter där kittlar påträffas men också på grund av den uppsjö exem-

pel på kittlar som under förhistorisk tid har deponerats i sammanhang som 

svårligen kan knytas till annat än ett ritualiserat handlande. Också andra 
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mytologiska teman, till exempel kombinationen järn/smide och kittlar, stöds 

av det arkeologiska fyndmaterialet (Green 1998:75f, 78).   

    Det mytologiska motivet med kittlar som alltid erbjuder mat i överflöd har 

uppenbara likheter med kitteln Eldhrímnir i den fornnordiska mytologin. I 

Valhall bjuds enhärjarna kött från galten Sæhrímnir. Galten slaktas varje dag 

och tillagas i Eldhrímnir, för att sedan återuppstå igen. Enhärjarna är de män 

som fallit i strid och vigts till Odin, och de roar de sig duktigt var dag med 

att strida mot, och döda, varandra. Varje kväll reser sig de fallna krigarna 

igen och festar sedan tillsammans på mjöd och griskött. Även återuppstån-

delse är alltså ett framträdande drag i denna myt.  

    Holand (2001) har i sin studie av importkärl i Norge tittat på kittlar och de 

symboliska innebörder som har knutits till dessa. Hon menar att kittlar har 

setts som en symbol för fertilitet och pånyttfödelse över stora delar av Euro-

pa (a.a.:93f). Det fornnordiska samhället var starkt influerat av keltiska före-

ställningar och Holand menar att föreställningar som kopplar samman kittlar 

med fertilitet och pånyttfödelse också har funnits här. Dessa idéer behöver 

emellertid inte utgöra sena lån utan kan vara av avsevärd ålder, sprungna ur 

ett gemensamt tankegods över ett större europeiskt område.  

    Passagen som omtalar Eldhrímnir har av Andreas Nordberg satts i sam-

band med de kultmåltider som, tillsammans med det ceremoniella drickan-

det, var centrala delar av den fornnordiska kulten (2003:180ff). Det är Snorri 

som i Gylfaginning (kap. 38) berättar om hur enhärjarna i Valhall festar på 

mjöd och kött från Sæhrímnir, och som källa anför Snorri en strof ur 

Grímnismál (18) som lyder: 

 
Andhrímnir 
Låter i Eldhrímnir 
Sæhrímnir sjuda, 
det bästa av fläsk,  
men få vet 
av vad enhärjarna när sig.  

 
I denna skildring av myten omtalas således inte att galten återuppstår efter 

varje slaktning och möjligen innebär det att Snorri kan ha påverkats av en 

irisk myt som berättar om en galt som varje dag kokas i en gryta för att da-

gen därpå stiga levande upp igen. Det kan också vara så att föreställningar 

om ett återuppstående djur går tillbaka på gamla offerriter och sådana är 

väldokumenterade över stora områden (Nordberg 2003:181). Nordberg upp-

fattar emellertid att även den äldre versionen ska tolkas som tillagandet av en 

offermåltid. Kitteln är namngiven, vilket som regel alla kittlar är som omta-

las i både de fornnordiska och keltiska myterna, som i sin tur pekar på att 

den uppfattas som betydelsefull i sig. Just Eldhrímnir betyder ‘den som får 

en sotig beläggning i elden‘. Namnet Sæhrímnir betyder sannolikt ‘den som 

får en beläggning under tillredning i en seyðir, som betecknar en ‘kokgrop, 

kokeld‘. Ordet seyðir står nära sjoða, det vill säga ‘koka‘, ‘anrätta‘, men 
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också det gotiska sauþs, som betyder ‘offer‘. Utvecklingen har ansetts bero 

på att offermåltider ursprungligen tillagades i kokgropar (Nordberg 

2003:182 och där a.a.) och namnet indikerar att galten Sæhrímnir uppfattas 

som ett offerdjur. I den västnordiska litteraturen finns också beskrivningar av 

liknande offermåltider, vilka samlade människor från ett större område till 

gemensamma blotfester där de slaktade djurens blod offrades till gudarna, 

medan köttet kokades i kittlar och bjöds att ätas av deltagarna.  

    Som alltid när det gäller tidiga skriftliga källor har det ifrågasatts hur till-

förlitliga dessa beskrivningar är, men huvuddragen betraktas ändå som tro-

värdiga (Hultgård 1996:41; Dillmann 1997; Sundqvist 2002:188; Nordberg 

2003:185) och delar av Grimnesmål kan antas vara arkaiska (Nordberg 

2006b:55).  De föremål som omtalas i skildringar av blotfester är kittlar, 

offerskålar och dryckeshorn och Hultgård (1996:49) menar att det sannolikt 

fanns speciella offerkittlar. Bloten var en del i fruktbarhetskulten, man blo-

tade til ár ok friðr, det vill säga för god äring och fred. Blotmåltiden uppfat-

tades intas i gemenskap mellan människor, gudar och de döda och platserna 

där dessa blotfester utspelades blev makrokosmiska manifestationer av uni-

versum och därmed kom människornas, gudarnas och de dödas världar att 

flyta samman (Nordberg 2006b:60f och där a.a.). De flesta offermåltider 

anordnades sannolikt inomhus i gästabudssalar, men kan också ha ägt rum 

ute, exempelvis på kanten av mossar eller i lundar (Dillmann 1997:61).  

    Dessa måltider kan också kopplas till död och begravning eftersom det 

finns exempel på gravar där det förefaller ha dukats upp till måltid, bland 

annat i kammargraven i Högom (Ramqvist 1992:137). Även i båtgravarna i 

exempelvis Vendel, Valsgärde och Oseberg kan kittlarna ha varit del i rituel-

la måltider (Herschend 1997:50ff; Hultgård 1996:49, + not 66). Symboliken 

kring liv och död kan möjligen också spåras i beskrivningen av källan Hver-

gelmir. Hvergelmir, det vill säga den brusande/bubblande kitteln, är belägen 

under Yggdrasil och från denna källa rinner vatten till alla älvar i världen 

(Simek 1993:166f). Brunnen är placerad under den av Yggdrasils rötter som 

växer in i Niflheim, dödsriket i norr. Hvergelmir sägs också vara alla floders 

källa vilket indikerar att den är outsinlig och minner om övriga outtömliga 

kittlar (a.a.:166f). 

    Kittlar förefaller således också i Skandinavien kunna kopplas till fruktbar-

het, återfödelse och återväxt. Kittlarnas praktiska funktion i tillagningen av 

mat, eller som behållare för dryck, har inneburit liknande associationer, sär-

skilt vid ritualiserade måltider som syftade till att främja återväxt och fred. 

Att kittlarna många gånger kan antas ha bytt händer i samband med bröllop 

är då följdriktigt. Det kan också ge en förståelse för varför många kittlar 

återfinns i gravar där de förstärkte föreställningarna liv och återfödelse och 

om begravningen som början på något nytt (Holand 2001:94f). Kittlarna 

delar därmed också en del av det tankegods som omfattade de spadformiga 

ämnesjärnen, som genom kopplingen till fruktbarhet och skapande, kan ha 

förstärkt denna betydelseaspekt hos järnkittlarna. 
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Järnkittlar och järnframställning 

Möjligen kan de fåtal järnkittlar från Mellannorrland som dyker upp i slutet 

på folkvandringstid och början av vendeltid påvisa att de spadformiga äm-

nesjärnen i högre grad under den perioden började användas för tillverkning 

av järnkittlar. Vid samma tid förekommer järnkittlar också i de rika båtgra-

varna i Vendel och Valsgärde. Dessa gravar har, till skillnad från gravarna 

med järnkittlar i Mellannorrland, en påtaglig koppling till järn. Samma nära 

relation mellan järn och järnkittlar finns också i vikingatida gravar från Gäs- 

trikland. 

    I flera av de rika båtgravarna från från vendeltid i Vendel och Valsgärde 

ingick både kittlar och smidesverktyg. I Vendel fanns kittlar och smidesverk-

tyg i gravarna I, IV och XI (Stolpe & Arne 1912). Järnkittlar, men inga smi-

desredskap, finns också i gravarna IX, X, och XIV. I Valsgärde fanns järn-

kittlar och smidesverktyg i grav 7 och 8 (Arwidsson 1954:89f, 1977:76). I 

både Valsgärde och Vendel ligger alla de gravar som innehåller både red-

skap för smide och järnkittlar i sista delen av 500-tal och första delen av 

600-talet, förutom Vendel IV som tillhör 800-talet och utgör den yngsta gra-

ven i Vendel med smidesredskap (Stolpe & Arne 1912; Arwidsson 1942, 

1954, 1977; Arrhenius 1980). I Valsgärde fortsätter smidesverktyg att läggas 

ner i gravarna även under 900-talet (Wallander 1989:116f).     

    Till första delen av 600-tal hör som tidigare nämnts båtgrav 6 i Valsgärde, 

det vill säga den båtgrav vari de spadformiga ämnesjärnen påträffades. I 

denna grav fanns ingen järnkittel. Det är dock intressant att notera att de två 

spadformiga och de två stavformiga ämnesjärnen som påträffades i grav 6 

låg tillsammans med en smidestång och en skärding av järn (det vill säga en 

kedja för att hänga upp en kittel) på babordssidans mitt. Skärdingen hittades 

alltså inte invid den bronskittel som låg längre föröver i båten (se fig. 19). 

Att den placerats vid ämnesjärnen och smidestången pekar på att skärdingen 

i graven fått symbolisera en järnkittel. Samma kombination förekommer 

också i en grav från Gästrikland. Ett spadformigt ämnesjärn framkom enligt 

FMR i Landa i Hedesunda socken (G92) tillsammans med aska och ‖länkar‖ 

i järn. Dessa är nu förkomna men kan möjligen ha utgjort en skärding.  

    Det finns en annan grupp järnkittlar som dyker upp i gravar i Gästrikland 

under vikingatid. Dessa är av mindre storlek än de äldre kittlarna och de 

påträffas, precis som i Vendel och Valsgärde, i gravar med en påtaglig kopp-

ling till järn. Järnkittlar har framkommit i gravar bland annat i Hemlingby, 

Järvsta och Lund i Valbo socken (Arbman 1933, Baudou 1965:27f, 51; Ap-

pelgren & Broberg 1998:81), Sjökalla och Fors i Hamrånge socken (Rydh 

1917; Arbman 1931), Grisskogen i Ovansjö socken (Thorén 1997:37) och 

Fornvi i Ockelbo socken (Bellander 1939:86). På Sörbygravfältet i Årsunda 

socken fanns järnkittlar i inte mindre än sex gravar (Baudou 1963).  

    Det lades överlag ned stora mängder järnföremål i gästrikegravarna under 

vikingatiden, till exempel vapen, hästmunderingar, verktyg och kittlar, på ett 

sätt som har beskrivits som en ‖slösaktig konsumtion av järnföremål‖ (Eng-



 125 

lund 2002:300) och ett frosseri i järn (Hyenstrand 1974:208). Överhuvudta-

get finns en upptagenhet med järn och järnhantering i gravarna i Gästrikland 

under den här tiden som visar sig på ett flertal sätt. I gravhögarnas fyllning 

ingår ofta slagg, många gånger i stora mängder och järnprodukter från olika 

delar av järnhanteringsprocessen påträffas i som gravgåvor. I vissa fall har 

gravgömmorna placerats i malmlinser (ATA 3181/40; Baudou 1963:30; 

Liases 2000:31). De vikingatida järnkittlarna från Gästrikland tycks huvud-

sakligen kunna dateras till 900-tal (och möjligen något in på 1000-talet) och 

förekommer just i gravar som på ett eller annat sätt refererar till järnhanter-

ing.  

    Det är också välkänt att det ofta råder ett nära rumsligt samband mellan 

gravar och järnframställning under den yngre järnåldern i Gästrikland. Gra-

varna har ibland anlagts i direkt anslutning till blästugnar som fortfarande 

var i bruk, bland annat i Lund och Åsbyggeby i Valbo socken (Appelgren & 

Broberg 1998; Löthman 1984:22) och på åsen vid Årsunda. Det är inte heller 

ovanligt att slagghögar, gravhögar uppbyggda av slagg och vanliga hö-

gar/gravar ligger blandade som i Fornvi i Ockelbo socken, Sörby i Årsunda 

socken, Hemlingby och Lund i Valbo socken, och dessa kan ibland vara 

svåra att särskilja utan undersökning. Det finns också några exempel där 

gravar har anlagts på, eller i, blästugnar (Bellander 1939:86; Baudou 

1963:25f; Appelgren & Broberg 1998:50, 55). Gästriklands vikingatida fixe-

ring vid järnet framgår också att inte mindre än tre av Sveriges sju sigurds- 

stenar – runstenar med motiv från Sigurdssagan, där smidet utgör ett centralt 

tema – finns i Gästrikland. Därtill finns en runsten som omnämner en smed 

(Holmstedt 1988). 

    Fyndkontexterna för järnkittlarna från Vendel, Valgärde och Gästrikland 

antyder att järnkittlarna i mycket högre grad än de spadformiga ämnesjärnen 

anknyter till järnhanteringen. Det skulle kunna indikera att ämnesjärnen un-

der denna tid i högre grad, vid tillverkningen av järnkittlar, praktiskt kom till 

användning i smidet. Det kan också innebära att bruket av ämnesjärnen över 

tid har sett lite olika ut i de olika delarna av Norrland. I Medelpad, Hälsing-

land och Jämtland påträffas ämnesjärnen framförallt i depåer som huvudsak-

ligen nedlagts under folkvandringstid. Under sen folkvandringstid och tidig 

vendeltid tillverkas ett fåtal kittlar av ämnesjärnen, varav vissa läggs ned i 

gravar och en deponeras med ämnesjärn (M10). Ämnesjärnen tycks i Mel-

lannorrland också fortsättningsvis i vissa fall ha deponerats eftersom det 

finns en depå från Jämtland som daterats till vikingatid. I Gästrikland finns 

endast ett fåtal ämnesjärnsdepåer vilka alla utom en har påträffats inom ett 

begränsat område i Valbo socken. Däremot finns under vikingatid ett stort 

antal järnkittlar, över ett större område, vilka många gånger läggs ned i gra-

var som innehåller föremål och som på flera sätt anknyter till järnframställ-

ning och smide.  
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Sammanfattning 

De spadformiga ämnesjärnen ger en skymt av en annan begreppsvärld än vår 

egen, där det mellanled ämnesjärnen utgjorde hade ett långt omfångsrikare 

meningsinnehåll än det som endast anknyter till järnhanteringsprocessen. De 

spadformiga ämnesjärnen representerar på ett symboliskt plan järnet och 

människans hantering av samma metall, men de är i förlängningen också – 

på en rad olika sätt – kopplade till ett större idékomplex som rör återfödelse, 

död och fruktbarhet. Formens referens till holkyxan associerar dem till före-

ställningar om samhällets ursprung och till den lokala identiteten, och själva 

tillverkningen av dem torde ha varit en viktig del av traderandet av dessa 

idéer över generationer.  

    De spadformiga ämnesjärnen har, sedan de identifierades som just ämnes-

järn, ganska okomplicerat uppfattats som ett processtekniskt mellanled i 

smidet. Det förefaller emellertid som om de spadformiga ämnesjärnens en-

dast i begränsad utsträckning har haft en praktisk funktion inom smidet. De 

påträffas försvinnande sällan i något som kan tolkas som hantverkssamman-

hang, och endast undantagsvis i sammanhang som mer symboliskt refererar 

till smide. De spadformiga ämnesjärnen är tidskrävande att framställa och är 

på intet sätt en ideal och lättarbetad form vid vidareförädling till de flesta 

typer av föremål, undantaget plåtar. Möjligen har de använts till att tillverka 

järnkittlar, en föremålsgrupp som dock är relativt ovanlig och som i dagslä-

get endast föreligger i en handfull exemplar från Mellannorrland. Om äm-

nesjärnen endast har haft endast en begränsad uppgift inom smidet, och inte 

har fungerat som den allmänna järnråvara de tidigare har uppfattats som, kan 

det förklara varför de så sällan påträffas i sammanhang där smide har utförts.  

    Funktionen som kittelämnen kan dock inte till fullo förklara formen, vil-

ken sannolikt har uppkommit utifrån symboliska, snarare än praktiska, beve-

kelsegrunder. Det är inte ovanligt att ämnesjärn i traditionella samhällen ges 

en form som refererar till ett bruksföremål med social och symbolisk bety-

delse. De spadformiga ämnesjärnen har sannolikt fått sin form från holkyxan 

som genom sin praktiska betydelse som universalredskap hade möjliggjort 

de stora förändringar i människornas sätt att leva som skedde i perioden 

kring Kr.f. Holkyxan fick därför en betydelse som historiskt knöt an till den 

period när människorna blev jordbrukare, blev bofasta och började göra järn. 

Det är också i detta skede ämnesjärnets form uppkommer och sedan blir 

kvar. Idéer om historia och ursprung kom att bevaras i minne och myter, och 

de spadformiga ämnesjärnen refererar tillbaka till det. 

   Den centraliserade tillverkningen och storskaliga handel med spadformiga 

ämnesjärn som tidigare har förutsatts utfrån ämnesjärnens standardisering 

kan inte styrkas i det arkeologiska materialet. Av allt att döma fördes det järn 

som framställdes på järnframställningsplatserna ifrån dessa i ett relativt obe-

arbetat skick, och inte utsmidda i form av ämnesjärn. Det innebär att de 

spadformiga ämnesjärnen sannolikt tillverkades på de enskilda gårdarna. 

Ämnesjärnen har därför knappast heller tillverkats i miljontals som det tidi-
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gare har förutsatts, utan i mindre antal och för specifika ändamål. Ämnesjär-

nen har därför huvudsakligen fungerat i ett utbyte mellan gårdarna, det vill 

säga på mycket lägre nivå än som tidigare antagits. Ämnesjärnen kan ha bytt 

händer ett flertal gånger i ett utbyte som, utifrån deras associationer till 

fruktbarhet och transformation, kan ha gällt sociala transaktioner i samband 

med bröllop. Att de spadformiga ämnesjärnen har vällts ihop av mindre bitar 

kan därför ha setts som en metafor för sammanfogandet av skilda släkter. 

Ämnesjärnens meningsinnehåll har också inneburit att det varit meningsfullt 

att deponera en stor mängd av dem i jorden, på specifika platser i landskapet, 

vilket kommer att diskuteras vidare i nästa kapitel. 
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4. Ämnesjärnsdepåer i landskapet 

Vad gäller spadformiga ämnesjärn är det uppenbart att endast en begränsad 

del av deras betydelse kan härledas till deras praktiska funktion i hantverket. 

Ett stort antal ämnesjärn har aldrig kommit att smidas ut till föremål, utan 

har istället grävts ned i jorden, en praktik som företrädesvis förefaller kunna 

knytas folkvandringstid. Det här kapitlet koncentrerar sig huvudsakligen på 

deponeringen av spadformiga ämnesjärn och de platser i landskapet där de-

påerna har lagts ner. De rumsliga sammanhangen har ibland hamnat i skym-

undan i analyser av olika fornlämningskategorier, ett öde som i hög grad har 

drabbat just ämnesjärnsdepåerna. Deras spridning har diskuterats på en stor-

skalig nivå men de enskilda fyndplatserna har inte analyserats. De spadfor-

miga ämnesjärnen har istället tolkats utifrån deras förmodade roll i handel 

och hantverk, det vill säga utifrån fyndkontexter där de faktiskt förekommer 

i endast låg grad. Det har därför varit viktigt att undersöka de platser där 

spadformiga ämnesjärn har påträffats.  

    Vid ett närmare studium av dessa står det klart det finns stora likheter 

mellan fyndplatser för spadformiga ämnesjärn och denna regelbundenhet 

påvisar att de platser där spadformiga ämnesjärn deponerades inte var 

slumpmässigt valda utan att det fanns en idé om vilken typ av plats som var 

lämplig. Depåer med spadformiga ämnesjärn påträffas vanligen i bygdernas 

utkanter, i eller invid skogen. Skogen har varit av stor betydelse i olika typer 

av utmarksnäringar, och förtjänar en närmare diskussion då ämnesjärnens 

lokalisering i hög grad är relaterad till denna. Ämnesjärnens meningsinnehåll 

knutet till fruktbarhet och skapande indikerar att dessa har deponerats i ett 

fruktbarhetsfrämjande syfte. Att depåerna så genomgående återfinns mellan 

skog och bygd pekar på att denna fruktbarhetstanke också omfattade skogen.  

 

Förutom lokaliseringen till bygdernas utkanter finns andra egenskaper som 

kännetecknar ämnesjärns fyndplatser. Likheterna mellan fyndplatser för 

spadformiga ämnesjärn och andra typer av folkvandringstida depåfynd gör 

att de bör ses som del av en gemensam depositionstradition över ett större 

skandinaviskt område. Tillsammans med en syn på ämnesjärnen som kopp-

lade till fruktbarhet, historia och ursprung, kan det ge en förståelse för varför 

deponeringen av ämnesjärn var relevant i Norrland under folkvandringstid.     
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Platser i landskapet  

Inom arkeologisk teori har medvetenheten om landskapets meningsbärande 

dimensioner ökat under senare år. Fenomenologiskt inspirerade tolkningar 

har lyft fram den socialt meningsfyllda platsen, vilken är en förutsättning för 

och en aktiv deltagare i de händelser och aktiviteter som utspelar sig där. 

Platsens betydelse som nav i berättelser och föreställningar om ursprung och 

identitet har också understrukits. 

 

Inom den arkeologiska forskningen har landskapet alltid utgjort en betydel-

sefull fond för de förhistoriska skeendena. Hur landskapet har beskrivits och 

på vilket sätt det har ansetts varit betydelsebärande har dock skilt sig mellan 

olika inomvetenskapliga paradigm. Inom den processuella arkeologin med 

dess ekonomiska inriktning kom landskapet huvudsakligen att studeras ut-

ifrån frågor kring exempelvis resursutnyttjande (t.ex. Selinge 1977, 1979; 

Broadbent 1979; Baudou 1992:16). Som en reaktion mot denna mer naturve-

tenskapligt orienterade inriktning – där ett insamlande av kvantitativ och 

förment objektiv data sattes i första rummet – har den fenomenologiskt in-

spirerade tolkande arkeologin lett till ett ökat intresse för landskapets me-

ningsbärande dimensioner. Istället för att uppfatta landskapet som en av-

gränsad enhet, en tom yta, där händelser äger rum så ses landskapet som en 

förutsättning för, och aktivt medverkande i, skapandet av dessa händelser. 

Detta innebär att landskapet och de händelser som äger rum i detta landskap, 

inte går att separera (Tilley 1994:9ff). Upplevelsen av ett landskap eller en 

plats ges inom fenomenologin en större betydelse och därigenom också den 

enskilde forskaren och hans/hennes subjektiva upplevelse av densamma. 

Upplevelsen blir på detta sätt värdefull eftersom den kan bidra till förståelsen 

av ett landskap eller en plats.     

    Det finns också en ökad medvetenhet om att materiella lämningar inte 

bara utgör spår efter en forntida ekonomi utan att de också representerar en 

tankevärld (t.ex. Andrén 1989, 1999; Johansen 1997; Cassel 1998; Wall 

2003). De fysiska spår vi idag kan se i landskapet efter bruk av jord och skog 

är inte bara lämningar efter olika näringsekonomiska aktiviteter utan dessa 

speglar även i hög grad olika uppfattningar om landskapet och världen. Det 

är exempelvis inte ovanligt att föreställningar kring ursprung, identitet och 

världsbild är intimt sammanvävda med landskapet, stora och viktiga delar i 

människornas självbild och världsuppfattning. Det omgivande landskapet 

utgör på så sätt ofta ryggraden i de ursprungshistorier som berättas och hän-

delser i det förflutna är ofta sammanvävda med landskapet och olika platser 

och företeelser i detta (Gosden & Lock 1998:4f). ‖The landscape is thus 

represented in myth and represents the myth‖ (Tilley 1994:47). Landskapet 

kan därför många gånger sägas förkroppsliga historien, det fungerar som 

hjälp för minnet men etablerar också en länk till det förgångna. Chris Gos-

den och Gary Lock kallar landskapet ‖the biggest memory prompt of all‖ 

(1998:5). Tankar kring ursprung är nära relaterade till idéer om identitet, 



 130 

vilka också ofta har en stark koppling till ett landskap eller en plats. En män-

niska lever fysiskt sitt liv på en plats men har också en emotionell koppling 

till denna. Identifikationen med en plats och ett landskap är därför ofta viktig 

för hur människor ser sig själva och vilka de uppfattar sig vara (Tilley 

1994:18). Landskapet utgör således inte bara ett fysiskt, utan också ett soci-

alt rum.  

    Kategoriseringen av landskapet i olika rum är en del av människans strä-

van att systematisera och begripliggöra sin omvärld. Denna kategorisering är 

ofta baserad på landskapets fysiska karaktär och indelningen uppfattas därför 

som naturlig även om grunden, vad uppdelningen baseras på, i högsta grad 

är kulturellt betingad (Thomas 1999:35; Østmo 2004). Det finns mängder av 

sätt att se på landskapet och omvärlden, och de organiserande principerna 

skiljer sig från samhälle till samhälle (t.ex. Feld 1982; Classen 1993; Cherici 

1994). De föreställningar som knyts till landskapet uppfattas som naturliga 

och oföränderliga trots att de skiljer sig mellan olika tidsperioder och dessut-

om från person till person. Hur ett landskap eller rum i landskapet uppfattas 

och vilka betydelser som knyts till dessa är följaktligen kulturella konstruk-

tioner och därmed ständigt utsatta för omförhandlingar (Thomas 1999:36). 

Vilket meningsinnehåll exempelvis skog, hav eller berg har haft för männi-

skor har oupphörligt förändrats genom förhistorien och historien. Det har 

dessutom funnits ett flertal uppfattningar och innebörder knutna till dessa 

hos människor samtida med varandra, precis som till exempel skogen, havet 

och berget idag innebär olika saker för olika människor. Exempelvis skogen 

har representerat helt skilda saker i exempelvis England, Tyskland, Litauen 

(Schama 1998; Becker 2000) och Skandinavien (Witoszek 1998; Facos 

2000) under senare tider. Uppfattningar om det omgivande landskapet och 

olika rum i detta är därför aldrig något givet eller neutralt. De meningar som 

tillskrivs olika landskapsrum skapas i relationen mellan människor och land-

skap, men också i relationerna mellan människor och utifrån de skilda makt-

förhållanden som råder (Tilley 1994:11). Betydelser tillskrivs landskapet 

genom människors handlingar och rörelser i detta och således är människan 

aktiv i skapandet av ‖sitt‖ landskap (Gosden & Lock 1998; Thomas 

1999:36). Detta är därför aldrig enhetligt, konstant, neutralt eller lika för alla 

(t.ex. Welinder 1992; Johansson 2000; Wall 2003:52). 

 

Som en del i det, på senare år, ökade intresset för det meningsbärande land-

skapet har arkeologer i högre grad börjat se på landskapet utifrån de enskilda 

platser som konstituerar det. Platserna skapas genom den mänskliga prakti-

ken och de människor som brukar och rör sig i ett landskap. En del i skapan-

det av en plats är namngivningen som innebär att en geografisk lokal för-

vandlas till, och därmed kan upprätthållas som, en socialt meningsfylld plats 

(Tilley 1994:18f; Vikstrand 2001:17ff). En plats kan sägas bestå av minst tre 

skilda komponenter: en geografisk lokal, ett namn och en tillskriven mening 

(Vikstrand 2001:19). Namnet kan tyckas sekundärt till platsens fysiska ut-

formning och det innehåll som knyts till denna, men det finns fall där nam-
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net kan sägas aktivt medverka i de processer som formar landskapet. Exem-

pelvis finns det platser som uppkallats efter andra platser i ett försök att 

överföra föreställningar om en plats till en annan (Vikstrand 2001:19f).  

    De betydelser som knyts till en viss plats är kontextbundna och genom att 

i högre grad än tidigare utgå ifrån de enskilda platserna möjliggörs en studie 

av det unika snarare än det generella. Den enskilda platsen och vad som 

kännetecknar den sätts i fokus, istället för den minsta gemensamma nämna-

ren, det vill säga gemensamma och jämförbara karaktäristika från ett flertal 

platser. Variationen snarare än likheterna lyfts fram. 

 

 
 

Fig. 27. Forsa socken, Hälsingland. Två ämnesjärnsdepåer framkom i skogsmark på 
Hillstarönningen i det flackare området bakom gården i bildens mitt.  

 

I bygdernas utkanter 

De allra flesta spadformiga ämnesjärn har påträffats nedgrävda i depåer. 

Dessa har en tydlig anknytning till bygdernas utkanter och har grävts ned på 

gränsen till, eller i skogen (se fig. 28). Depåerna påträffas i allmänhet i när-

heten av forntida bebyggelse, men något distanserad från denna: de ligger en 

bit bortanför gårdar, gravar och den odlade marken. Ämnesjärnen påträffas 

således på platser med gravar och bebyggelse åt ett håll men utan bebyggel-
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seindikerande fornlämningar åt andra hållet. Det är många gånger flera ki-

lometer, inte sällan mil, till nästa bebyggelseläge och ofta finns inga registre-

rade fornlämningar i området bortom depåerna, utom undantagsvis någon 

fångstgrop, kolningsgrop eller liknande. Dessa ligger emellertid också på 

betryggande avstånd från depositionsplatserna. Även i regelrätta centralbyg-

der ligger depåerna mot obrukad mark även om avståndet till nästa bebyg-

gelseläge är mindre. Depåernas relation till bygdernas utkanter är nära nog 

total, frånsett en specifik grupp som istället påträffas mitt i bygdernas forn-

lämningstätaste delar. Dessa påträffas alltid på eller invid platser med sakrala 

namn och kommer att diskuteras utförligt längre fram.   

 

 
 

Fig. 28. Ämnesjärnsdepåernas rumsliga relation i förhållande till Medelpads bygder 
(bygderna efter Selinge 1977). 

 

    Vissa av depåerna har framkommit vid plöjning men många gånger kan 

man sluta sig till att de platser där fynd av ämnesjärn har gjorts har inte varit 

uppodlade under forntiden. Ämnesjärnen har ofta framkommit när nya mar-

ker har stenröjts för odling eller vid grustäkt och en del fynd omtalas vara 

påträffade i blockrik jord. På storskifteskartorna ligger många av fyndplat-

serna utanför åkermarken och uppges inte sällan utgöra ‖oduglig stenbacka‖, 

‖myrländig mark‖ eller liknande. Fornlämningsbilden ger däremot vid han-

den att de områden där fynden har gjorts har varit bebodda och att depone-

ringsplatserna ska ses i samband med de gårdar som legat i närheten. Det 

viktiga förefaller många gånger att ha varit att placera dem mot skog och 

obrukad mark och talande är att det i de flesta fall inte rör sig om mindre 

skogar eller skogspartier, utan att ämnesjärnen ofta ligger på gränsen till 

storskogen.  
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    Områden med ett högt antal depåfynd saknar många gånger helt lämning-

ar efter samtida järnframställning, som exempelvis Hälsinglands och Medel-

pads kusttrakter. Många depåfynd har också framkommit i områden med en 

omfattande järnframställning under järnåldern, som i Hälsinglands inland, 

Jämtland och delar av Gästrikland. 

    Lokalisering till bygdernas utkanter är tydligast i Hälsingland och Medel-

pad. Det gäller såväl fornlämningstäta socknar som Attmar, Tuna, Njurunda, 

Selånger, Forsa, Hälsingtuna, Hög och Bergsjö, som i mindre bygder som 

Torp, Stöde, Segersta, Trönö, Arbrå och Bollnäs. Också ämnesjärnsfynden 

från Brösta i Arnäs socken i Ångermanland ligger i ett tydligt gränsläge i 

närheten av Sveriges nordligaste kända höggravfält vid Arnäsvall. Också 

ortnamnen visar att detta utgjorde norrgränsen för den fasta jordbruksbygden 

under järnåldern (Ramqvist 1998:18).  

    Också de jämtska depåerna med spadformiga ämnesjärn lades sannolikt 

ner i bygdernas utkanter i mer obrukad mark, såsom de flesta från kustland-

skapen. Där är placeringen emellertid inte lika tydlig, eftersom de för Jämt-

land karaktäristiska glest liggande högarna vanligen finns i närheten av 

fyndplatserna. Dessa kan dock till största delen antas vara från vikingatiden, 

det vill säga en senare period än ämnesjärnsdepåerna. Detta gör det troligt att 

också de jämtska depåerna blev nedgrävda i närheten av bebyggelsen, men i 

utkanten av denna. De odlade ytorna kan antas ha varit mycket begränsade i 

Storsjöbygden under äldre järnålder så rimligtvis kommer också många av 

fynden från mark som under folkvandringstiden var obrukad.  

 

Lars Liedgren (1992:186) är av uppfattningen att många av de fynd av äm-

nesjärn som framkommit i åkermark eller i samband med röjningar och 

byggnationer härrör från förstörda gravar. Han menar att, av de fynd som har 

detaljerade beskrivningar, så kan hälften antas komma ur gravar. Han skri-

ver: ‖Eftersom gravar i Norrland, i allmänhet betyder att det legat en gård på 

platsen, kan man anta att många fynd av spadformade ämnesjärn kommer 

från agrara boplatser‖ (Liedgren 1992:186). Det finns enligt min mening inte 

mycket som tyder på att många av ämnesjärnen skulle komma ur förstörda 

gravar. Trots de knapphändiga uppgifterna kring många av fynden så påpe-

kas det påfallande ofta att fyndplatserna saknade markeringar ovan jord. 

Även andra tecken som pekar på att det skulle röra sig om gravfynd är säll-

synta (kol, stenpackningar eller andra föremål) eller icke förekommande 

(ben eller andra typer av anläggningar). Det finns fall där det finns uppgifter 

om att fynd av ämnesjärn gjorts i gravar, vilket utförligt redovisas längre 

fram. De är emellertid fåtaliga och kommer huvudsakligen från nordöstra 

Hälsingland, det vill säga Liedgrens undersökningsområde.  

    Ämnesjärnsdepåerna påträffas istället vanligen en bit ifrån den samtida 

bebyggelsen och endast i ett par fall har depåer framkommit på forntida går-

dar. Också i dessa fall ligger depåerna i utkanten av boplatsområdet, och i 

båda fallen ligger de också i bygdens utkant. I Rännö, i de västligaste delarna 

av Tuna socken (M22) kom en depå med 19 ämnesjärn i dagen då en åker 
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djupplöjdes för första gången (se fig. 29). Ämnesjärnen framkom under ett 

flackt lager med glesa stenar ett par meter från en bäck. Fyndplatsen ligger 

ca 50 meter från en husgrundsterrass och tre gravar finns i området. Inga 

undersökningar har gjorts utförts på lokalen men husgrundsterrassen pekar 

på en datering till perioden romersk järnålder–folkvandringstid för boplat-

sen. I sluttningen öster om fyndplatsen ligger ytterligare bebyggelselämning-

ar och gravar. Åt andra hållet tar skogen vid. Också de två depåer som fram-

kommit något längre västerut (M23, M24) ligger i ett karaktäristiskt läge i 

bygdens utkant. 

 

 
 

Fig. 29. Rännö, Tuna socken, Medelpad. 

    Det andra exemplet på en ämnesjärnsdepå från en forntida gård kommer 

från Valla i Selånger socken (M10). Där hittades nio ämnesjärn under en 

järnkittel i utkanten av boplatsområdet (se fig. 30). Depån hittades i slutt-

ningen av det branta Klissberget, på Selångersdalens södra sida. Vid en 

mindre arkeologisk undersökning i nära anslutning till fyndplatsen påträffa-

des boplatslämningar. Ett fåtal fynd gjordes men inget som kunde datera 

boplatsen (Wiklund 1993b). Den rumsliga närheten gör dock att depån och 

boplatsen kan antas ha ett samband. Fyndplatsen ligger ett par kilometer 

sydväst om den centrala Selångersbygden vilken utgör ett av Medelpads 

rikaste fornlämningsområden från järnåldern. Namnet Valla indikerar att det 

funnits en samlingsplats inom byns marker, sannolikt i dess norra delar som 

gränsar till Hov. Området däromkring kan ha utgjort det ursprungliga Me-

delpad som fått namnge bygden och sedermera också hela landskapet (Ed-

lund 1996). Bakom fyndplatsen för depån höjer sig det branta berget och 

skogen tar vid. Någon knapp mil söderut ligger järnåldersbebyggelsen i Tuna 

socken och på andra sidan berget, ca fem kilometer sydost om fyndplatsen 

ligger den lilla bygden kring Sidsjön. Inga bebyggelseindikerande lämningar 

finns i området mellan bygderna.  
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Fig. 30. Selångersbygden, Medelpad. Vattenlinjen är dragen efter 10-meterskurvan 
vilket ungefär motsvarar tiden 500 e.kr. eller något senare (Ramqvist 1996:32). 

    

    Endast i ett fåtal fall ligger fyndplatserna i ren utmark utan någon känd 

järnåldersbebyggelse i närheten. Vid Värdsjön i Borgsjö socken (M4) påträf-

fades tre ämnesjärn ett par mil utanför järnåldersbygden vid Ljungan. På 

senare år har dock ett antal järnframställningsplatser påträffats i området 

kring Jämtgaveln, varav ett par ligger vid Värdsjön (Johnson 1996:116). 

Också depån från Kråknäset i Torsåker socken (G93) är, på grund av den 

tidiga dateringen till perioden kring Kr.f., svår att relatera till en bebyggelse 

eftersom inga samtida boplatsindikationer finns från området. På samma sätt 

som i Borgsjö socken, finns också i Torsåker ett stort antal järnframställ-

ningsplatser, där vissa på morfologiska grunder kan antas vara samtida med 

depån (Eriksson, Persson & Ulfhielm 2008:76). Också Alsen förefaller sakna 

en fast bebyggelse före vikingatid vilket gör att de två fynd av ämnesjärn 

som kommer från socknen (J59, J60) bör ha deponerats utanför bygden. 

Lämningar efter järnframställning finns dock. Denna översiktliga genom-

gång visar att depåer med spadformiga ämnesjärn genomgående påträffas i 

järnåldersbygdernas utkanter. I två fall har depåer påträffas på gårdar, men i 

båda dessa fall var de placerade mot skogen, både i ett mikro- och ett mak-

roperspektiv. Dessa depåer intar därmed samma typ av läge i landskapet som 

de allra flesta depåer. Noterbart är att dessa två är de enda exemplen på att 

depåerna varit övertäckta. I Valla var en järnkittel välvd över järnen och i 

Rännö täcktes ämnesjärnen av en stenpackning.  
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Skogen 

Många av de platser där ämnesjärn har deponerats har legat utanför den bru-

kade marken, i en gränszon mot skogen som i mycket lägre grad var hävdad. 

Människor har, både under forntiden och under senare tider, markerat grän-

sen mot skogen och utmarken på olika sätt vilket pekar på att distinktionen 

uppfattades som betydelsefull i kategoriseringen av landskapet. Gränsen 

mellan skog och bygd har inte bara varit en fysisk verklighet då den utgör 

skillnaden mellan brukad och obrukad mark och därtill också en i högsta 

grad skarp gräns mellan ljus och mörker, utan har också av allt att döma varit 

en viktig mental gräns i människornas uppfattning om det landskap de levde 

i.  

 

 
 

Fig. 31. Viken, Torp socken, Medelpad. Fyndplatsen för ämnesjärnen är belägen till 
höger om gården i bildens mitt. 

 

Under järnåldern, liksom idag, bestod Mellannorrland av skogar som sträck-

te sig över stora områden. Endast vid kusten, kring Storsjön och längs de 

nedre delarna av de stora älvarna fanns i vissa områden en mer eller mindre 

sammanhängande bondebygd. Större skogsområden skilde de olika bygderna 

åt och ytmässigt dominerade skogen över de uppodlade områdena. Inom 

arkeologisk litteratur får skogen ofta representera den farliga vildmarken, 

och framställs som något som ingöt skräck i de jordbrukande järnåldersmän-
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niskorna. Idén om den farliga skogen har oproblematiskt, och mer eller 

mindre i förbigående, reproducerats i många arbeten men rimmar illa med 

den stora mängd arkeologiska lämningar som påträffas just där. Detta har 

uppmärksammats (t.ex. Svensson 1998:26f, 2003; Holm 2002, 2003; Ema-

nuelsson m.fl. 2003:137f; Brink 2004; jfr Svanberg 2007) och ifrågasatts, 

vilket är förtjänstfullt och öppnar upp för en ökad förståelse, inte bara av 

utmarksbruk och lämningar i skogen, utan av hela järnålderssamhället. Den 

negativa synen på skogen har sannolikt sin grund i en medeltida, kristen 

miljö och har inte haft någon relevans under järnåldern.  
     Idén om den farliga skogen stammar i mycket från vad som kan kallas 

Midgård-Utgårdmodellen (Gurevich 1969, 1985; Hastrup 1985). Aaron Gu-

revich (1985:47) har tolkat den fornnordiska mytologin utifrån gårdens cen-

trala ställning i människornas världsuppfattning och ser gården som den 

prototyp som kosmologin skapats utifrån, där den rättsliga uppdelningen i 

begreppen innangarðs och útangarðs (det vill säga det som ligger innanför 

respektive utanför inhägnaderna) i kosmologin parallelliseras med Midgård 

och Utgård. I Midgård bodde gudar och människor. Det utgjorde den odlade 

och kultiverade delen av världen medan Utgård var dess motsats, kaotisk och 

obrukad. I denna värld fanns fientligt inställda jättar, monster och andra ka-

osbringande krafter (Gurevich 1969:42, 1985:47). På samma sätt som Utgård 

uppfattades som farlig och skräckinjagande, menar Gurevich (1985:42) att 

den obrukade skogen, utanför de av människorna avgränsade områdena, såg 

som farlig, ‖terrifying because of the dangers hidden in it‖ eftersom skogen 

var tillhåll för vilda djur, rövare och övernaturliga väsen. Gurevich 

(1995:29) menar att denna modell är giltig både för järnålderssamhället och 

för det medeltida samhället även om han antar att den kristna kyrkan har 

förstärkt dikotomin mellan det inre och det yttre området och mellan gott 

och ont.  

    Den mytiska världens rumsliga organisation anses således också kunna ge 

en bild av den fysiska gården och organisationen av landskapet. Modellen 

har kritiserats bl.a. för att den är alltför förenklad och att polariseringen mel-

lan Midgård och Utgård av den anledningen bör ifrågasättas (Brink 2004; 

Clunies Ross 1994). Det måste också ifrågasättas om det, utifrån de norröna 

källorna och deras svårfångade beskrivningar av den mytiska världen, verk-

ligen kan sättas likhetstecken mellan dess organisation och det fornnordiska 

samhällets organisation, eller mellan kosmologiska kaoskrafterna och farlig-

heter i utmarken (Brink 2004:296). Likheterna måste förstås på ett metafo-

riskt plan och inte som en konkret, direkt överensstämmelse. Det är således 

inte en bild av ett upplevt universum (Nordberg 2003:77, not 1).  

     

Vilken bild ger då källorna specifikt av skogen? Det som framförallt blir 

tydligt är att skogen och utmarken omnämns i väldigt låg grad överhuvudta-

get. Landskapsskildringar förekommer i sagorna i stort sett endast i de fall de 

behövs för att ge en ram kring den historia som berättas, vilket skiljer dem 
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från exempelvis det finska eposet Kalevala där naturen, naturbeskrivningar 

och naturmetaforer ingår som viktiga delar. Naturbeskrivningar förekommer 

i något högre grad i de poetiska traditionerna (Magnus 1990:164). Fager är 

det ord som används för att beskriva vackra dalar, ängar, lundar och slätter. 

Det som tycks ha uppfattats som vackert är det gröna, och det syftar ofta på 

gräs och lövträd. Skogen framställs istället i poesin som en mörk och tät 

barrskog, men även den beskrivs ibland som vacker och väldig, vansklig och 

farlig (a.a.:167). Skogen kan under vissa omständigheter vara farlig men 

källorna uttrycker ingen rädsla för skogen. Vad som kan skönjas i källorna är 

en klar distinktion mellan bygd och obygd, där obygden uppfattades som 

någonting väsentligt annorlunda än bygden.  

    Om man vänder blicken och istället ser på den bild av havet som fram-

ställs i källorna så påminner den i någon mån om den bild som ges av sko-

gen. Den stora skillnaden är emellertid att havet finns omnämnt i mycket 

högre grad än skogen, vilket givetvis är naturligt med tanke på diktningens 

västnordiska ursprung. Skillnaden är dock att havet uttryckligen beskrivs 

som farligt på ett mer markerat sätt än skogen. Havet lovsjungs i enstaka fall 

men det är farorna, som djupet och stormarna, som skalderna koncentrerar 

sig på (Hallberg 1978, Magnus 1990:167). Havet beskrivs ofta, med skräck-

blandad förtjusning, som en fientlig och rovgirig kvinna, ibland personifie-

rad som Ran, som med bistånd av sina döttrar vågorna, lustfullt förstör skepp 

och sliter sönder människorna ombord. Farorna med resor till sjöss beskrivs 

inte sällan som en kamp mellan ett rovdjur, det stormiga havet, och dess 

villebråd, skeppet, som ofta framställs som en häst, oxe eller hjort. Sjöresor-

na innebar en högst reell fara, de öppna båtarna var utelämnade åt naturkraf-

terna, särskilt på öppet hav. För att skydda skeppen sattes drakhuvuden (eller 

andra former av djurhuvuden) på skeppen, och skyddsrunor tycks ha ristats 

på stäven och årorna (Clunies Ross 1998:132f).   

    Trots att havet i de norröna källorna beskrivs som farligt och skräckinja-

gande och att resor till havs i realiteten var mycket riskfyllda, har det i forsk-

ningen aldrig ifrågasatts att folk under järnåldern verkligen gav sig ut till 

sjöss. Tvärtom framställs resor till sjöss istället som en viktig del av det 

mansideal som rådde (t.ex. Meulengracht Sørensen 1993a:219; Steinsland & 

Meulengracht Sørensen 1994:156; Herschend 2001:kap.2) och i detta ingick 

sannolikt ett viss mått av skryt och en vilja att framhäva sin egen våghalsig-

het när man trotsade det farliga havet.  

    Källornas bild av det skräckinjagande havet har emellertid aldrig inneburit 

att vi idag har fått svårt att förklara varken skeppssättningar, Osebergsgravar 

eller vikingatåg, på samma sätt som skogsskräcken gjort att lämningar i sko-

gen har blivit problematiska. Sannolikt har detta att göra med att fornläm-

ningar i skogen inte i någon högre grad har uppmärksammats förrän i senare 

tid, medan färder till sjöss, vikingaskepp och Röde Orm under lång tid har 

utgjort grundläggande och självklara delar i vår historieskrivning och själv-

uppfattning. De fåtal fall där skogen beskrivs som farlig bör därför inte tas 

som intäkt för att varken järnålderns eller den tidiga medeltidens människor 
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kände någon verklig rädsla inför skogen som på något sätt begränsade deras 

rörelser i densamma. Eva Svensson skriver:  

I själva verket visar den mänskliga praktiken att man inte uppfattade utmar-
ken som någonting främmande och farligt. Det var ju trots allt den stora kapi-
talinvesteringen, boskapen, som skickades ut på utmarken, och då ofta åtföljd 
av vallare bestående av hushållets ‖svagare‖ individer, dvs. kvinnor och barn. 
(Svensson 1998:26). 

    

Gårdens och jordbrukets centrala ställning inom arkeologisk forskningen har 

också bidragit till att skogen hamnat utanför, trots att dessa företeelser 

många gånger i praktiken är det avvikande. Bruket av skogen omnämns i 

förbigående eller inte alls, vilket skapar en skev bild inte bara av järnålderns 

landskap och försörjning utan av hela samhället, särskilt i områden som 

Norrland där skogarna stod täta. Där har jordbruket i stora områden endast 

stått för en del av försörjningen medan skogen med dess resurser har varit 

livsavgörande. Den uppdelning mellan inmark och utmark som betonas kan i 

vissa fall också vara problematisk eftersom denna inte alltid kan antas ha ägt 

giltighet. 

    I stora delar av Sverige var en öppen och större sammanhängande od-

lingsbygd ovanlig och att det istället var skogen som i många områden upp-

fattades som normen indikeras av vissa ortnamn. I ett skogslandskap uppstod 

‖rum‖ när skogen avverkades och områden uppodlades. Spår av dessa ‖rum‖ 

finns kvar i namn som Romme, det vill säga den öppna slätten vid Borlänge, 

och Romfartuna, det Tuna som passeras av de som far till det ‖rum‖ som 

avsåg slättlandet i Mälardalen (Brink 2004: 299ff). Det har också påpekats 

att den sena introduktionen av odling och fasta gårdar i stora delar av Norr-

land sannolikt också har inneburit att de stora skogsområdena av bondebe-

folkningen inte alls har uppfattats som en avlägsen utmark utan snarare som 

ett tidigare hem där de fortfarande hade släktingar kvar (Zachrisson 

1997:219). Det är viktigt att hålla i minnet att deponeringen av spadformiga 

ämnesjärn i många områden kan kopplas till ett skede när ny mark bryts för 

odling, det vill säga när odlingmark skapas i områden som tidigare bara har 

bestått av skog. 

Ämnesjärnen mellan skog och bygd 

Ämnesjärnsdepåerna har således grävts ned i bygdernas utkanter och anslu-

ter i hög grad till skogsområden. Regelmässigheten i valet av deponerings-

platser påvisar tydligt att placeringen är betydelsefull. De spadformiga äm-

nesjärnen, och deponeringen av dessa, måste därmed förstås som en del av 

dessa platser, de utgör meningsbärande delar av varandra.  
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De spadformiga ämnesjärnen började framställas redan i samband med att en 

lokal produktion av järn kom igång i perioden runt Kr.f. Ämnesjärnen fick 

sin form från holkyxan vilken på många sätt inkorporerade viktiga bestånds-

delar i det mellannorrländska järnålderssamhället och som utifrån denna, kan 

relateras till idéer kring historia och lokal identitet (se kap. 3). Formen be-

hölls sedan oförändrad under en osedvanligt lång tid – att döma av ett 
14

C-

daterat ämnesjärn – ända till vikingatiden. Det förefaller dock huvudsakligen 

vara under perioden kring folkvandringstid som ett stort antal spadformiga 

ämnesjärn deponeras på gränsen mellan skogen och bygden.  

    Depåer med ämnesjärn grävs vid denna tid ner både i kustområdena och i 

inlandet. Som tidigare påpekats så finns det stora skillnader inom det mel-

lannorrländska området, i första hand mellan kustområdet och inlandet. Vid 

kusten finns under romersk järnålder en mindre bondebygd med högar och 

husgrundsterrasser. Samtidigt finns en järnproduktion i både Gästriklands 

inland och i Jämtland men knappast några kända bebyggelselämningar som 

liknar dem som finns vid kusten. Även inlandet var givetvis bebott, men av 

människor som inte på samma sätt som i kustområdena manifesterade sin 

närvaro med gravar och husgrundsterrasser (Sandqvist 2004:22). Pollenana-

lyser från olika håll visar därtill ofta att ett öppnande av landskapet, i första 

hand genom skogsbete, ofta kan konstateras i en tidigare period än när en 

bebyggelse kan påvisas i det arkeologiska materialet. Också vissa ortnamn 

påvisar en fast bebyggelse långt tidigare än vad fornlämningarna antyder 

(Brink 1990b:92). Frånvaron av gravar innebär därför inte en frånvaro av 

bebyggelse (Sandqvist 2004:20). 

    Under folkvandringstid växer bygden kraftigt och en jordbruksbygd som 

liknar den vid kusten blir synlig också i delar av inlandet, huvudsakligen 

omkring Storsjön och i delar av älvdalarna. De är i detta skede de spadfor-

miga ämnesjärnens identitetsskapande meningsinnehåll aktiveras och det blir 

meningsfullt att deponera dem. Ämnesjärnen associerade till det som upp-

levdes som det egna samhällets ursprung: ett öppnande av landskapet, röj-

ning av mark för odling, skogsbruk och järnframställning. Detta meningsin-

nehåll var tillräckligt brett för att ha relevans för människor i helt skilda de-

lar av det norrländska området. Dessa olika verksamheter och sätt att leva 

har i ämnesjärnen kunnat jämkas samman till en mytisk historia om ursprung 

och identitet. Ämnesjärnen relaterade därför till en världsbild med betydelse 

både för människorna i inlandet och för människorna vid kusten, och kunde 

därför fungera sammanbindande mellan områden som var olika. Mytiska 

berättelser är ofta sammanvävda med landskapet och sannolikt påvisar fynd-

platserna för spadformiga ämnesjärn viktiga noder i landskapet.  

    Ämnesjärn har troligen lagts ner i marken av många anledningar, men 

deponeringen bör sannolikt ofta förstås som en del i en ritualiserad praktik 

med grund i fruktbarhetsreligionen. Ämnesjärnens koppling till fertilitet och 

skapande samt deras meningsinnehåll, knutet till aktiviteter både i skog och 

kring gården och till samhället i stort, gjorde dem meningsfulla att deponera. 

Det var viktigt att försäkra sig om god återväxt och det bör ses i vid bemär-
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kelse som goda skördar på åkrarna men också god reproduktiv förmåga hos 

exempelvis människor och husdjur och fruktbarhetsgynnande handlingar 

omfattade med all sannolikhet också skogen. Den lagbundenhet som vi upp-

fattar som naturgiven vad det gäller exempelvis årstidsväxlingar behöver inte 

ha setts som självklar och människorna stärkte gudarna genom att blota til 

árs ok friðar, för att säkerställa gynnsamma förhållanden och återväxt. Tan-

ken att sommaren aldrig ska komma tillbaka är vanlig bland folk som lever i 

årstidsväxlingar med utpräglade vintrar (Welinder, Pedersen & Widgren 

1998:248) och de stora bloten var därför knutna till årstidsväxlingarna (Ste-

insland 1997:88). Andreas Nordberg (2006a:85f) har därtill påpekat att blo-

ten til árs inte bara innebar förhoppningar om ett gott, utan därtill också om 

ett nytt, år.  

    Att denna fruktbarhetstanke inte skulle ha omfattat den livsnödvändiga 

skogen är inte troligt. Som tidigare påpekats så bör produkter från skogen 

uppfattas som livnödvändiga och stod för en stor del av försörjningen. En del 

i detta var också järnmalmen. Eftersom det under järnåldern inte fanns någon 

kännedom om de kemiska förhållanden som ligger till grund för hur järn-

malm nybildas så kan det faktum att malm regelbundet kunde hämtas från 

sjöar och myrar ha betraktats på samma sätt som att grödor regelbundet kun-

de skördas på åkrarna. Sjömalm har en jämförelsevis kort bildningstid så 

sjöar kunde skattas på malm regelbundet, vanligen en gång per generation 

(Rubensson 2000b:105; Serning 1979:25f). Att säkerställa återväxten i sko-

gen och återbildandet av den viktiga malmen har därför med all sannolikhet 

också omfattats av ritualer. Förmodligen är det därför ämnesjärnen depone-

rades på gränsen mellan skogen och bygden, de främjade fruktbarheten i 

båda dessa områden. 

    Ämnesjärnens förefaller på flera sätt ha en sammanfogande betydelse. De 

har när de deponeras sammanfogat historien med samtiden, men också sko-

gen med den odlade marken. De knöt på så sätt ihop ett landskap som bestod 

olika landskapsrum med skilda egenskaper och med skilda meningsinnehåll. 

Ämnesjärnen är inte bara lämpliga till detta i egenskap av ‖mellanled‖, utan 

ännu mer därför att de själva är hopsmidda av mindre bitar. De mindre rå-

ämnena som ämnesjärnet har tillverkats av kan, som tidigare redovisats (se 

kap. 3), möjligen vara de bitar som lossnar från luppen under primär- och 

sekundärsmidet. Ämnesjärnen kunde därtill, genom sitt breda meningsinne-

håll, referera till en världbild som var intressant för människor över stora 

delar av Mellannorrland, ett område med högst skilda betingelser och kunde 

därför maka ihop dessa. Deras sammanfogande betydelse antyds också av att 

ämnesjärn till och med lagats före deponering. Ett av ämnesjärnen i ett fynd 

från Hornsberg på Frösön (J62), hade redan före nedläggandet hade gått av 

och därför lagats (Björkqvist 1937:23f). Det tyder på att det var av vikt att 

ämnesjärnet var komplett när det lades ned i jorden.  
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Depåernas lokalisering 

Det finns ett antal andra egenskaper som, förutom lokaliseringen till gränsen 

mot skogen, kännetecknar ämnesjärnsdepåernas fyndplatser. De påträffas 

ofta i anslutning till berg och till vattendrag, och många av de vattennära 

fyndplatserna har en tydlig anknytning till de platser där passagen över vatt-

net torde ha skett. Ett antal depåfynd har lagts ned i våtmark. Ämnesjärn har 

i vissa områden också grävts ned vid, eller i, gravar. I några fall påträffas 

ämnesjärn deponerade mitt i bygdernas fornlämningstätaste delar. Då ligger 

de på, eller i anslutning till, byar med kultindikerande namn. Fyndplatserna 

uppvisar ibland en, ibland flera av dessa kännetecken. Depåerna har det 

gemensamt att de återfinns i olika gränslägen i landskapet. Förutom det 

gränsläge som placeringen mellan bygd och skog innebär så hittas de många 

gånger på naturliga gränser, exempelvis mellan land och vatten, land och 

myrmark eller nedanför eller uppe på berg.  

 

 
 

Fig. 32. Norrlindsjö, Attmar socken, Medelpad. 

    Nedan följer en genomgång av olika placeringar i landskapet som känne-

tecknar de platser där depåer med spadformiga ämnesjärn har framkommit. 

Under varje rubrik presenteras de fyndplatser som uppvisar dessa specifika 

kännetecken. Eftersom många platser uppvisar flera av dessa egenskaper så 

återkommer vissa av dessa under flera rubriker. De fyndplatser som beskrivs 

kommer huvudsakligen från det norrländska området. I avhandlingens kata-

log finns alla fyndplatser mer detaljerat beskrivna. På kartorna över fynd-

platserna betecknar vita områden odlad mark och de grå områdena obrukad 

mark, det vill säga huvudsakligen skogs- och myrmark. Linjen har dragits 

efter odlingens utbredning idag och får alltså inte förväxlas med säkerställda 

förhållanden under järnåldern, bland annat på grund av att kunskapen kring 

dessa på ett detaljerat plan är närmast obefintlig. En stor del av de forntida 
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bebyggelselämningarna i Mellannorrland ligger i anslutning till mark som 

fortfarande odlas vilket innebär att spår efter äldre odling i hög grad har för-

störts (Liedgren 1992:176). Kunskapen kring hur stora odlade ytor järnål-

dersgårdarna hade under skilda perioder av järnåldern är därför begränsad. 

På kartorna över fyndplatserna har 5-meterskurvorna markerats. Ämnesjär-

nen ska i första hand knytas till den äldre järnålderns landskap men det finns 

givetvis en osäkerhet vad gäller dateringen av de enskilda fynden.    

 

Berget  

Det som kännetecknar många av depåernas placering
 
– förutom deras läge i 

utkanten av bebyggelsen – är att de ofta påträffas invid eller på berg. I några 

fall har depåer påträffats högst uppe på berget. I Norrlindsjö i Attmar socken 

(M1) påträffades en depå med tretton ämnesjärn under ett stort stenblock, 

ovanför ett stup, uppe på det branta berg som idag kallas Tjärnberget (se fig. 

32). Berget, som dominerar omgivningarna och erbjuder en vy över hela 

området, ligger precis norr om Norrlindsjön i den västligaste utkanten av 

Attmars järnåldersbygd. Nedanför det branta berget i sluttningarna mot sjön, 

ligger bebyggelsen och fornlämningarna som består av gravar och hus-

grundsterrasser.  

    På Lapploken, inom nuvarande Medelpads Fornhems område i Sundsvall, 

gjordes ett fynd av ett ämnesjärn ‖i en stenhög‖ (M13). Lapploken ligger i 

en svacka mellan två höjder på det Norra Stadsberget. Inga andra fornläm-

ningar finns i området. 

    Det vanliga är annars att depåerna påträffas i bergssluttningarna precis 

innan den brantare stigningen tar vid. Ovannämnda depå från Norra Stads-

berget har en motsvarighet på det likaledes branta Södra Stadsberget, på 

andra sidan av den dåvarande havsviken. Ett depåfynd framkom där, något  

 

 
 

Fig. 33. De västra delarna av Torp socken, Medelpad.  
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Fig. 34. Getberget, Torp socken, Medelpad. Österhångsta är byn till höger i bilden. 
Västerhångsta kan skymtas i bildens mitt (Foto: Murberget).  

norr om Sidsjön, Sundsvall (M14) när en stor sten sprängdes i samband med 

ett vägbygge på nuvarande Kolonigatan. Fyndplatsen är belägen högt i land-

skapet, knappt 100 m.ö.h. Bakom depåplatsen fortsätter bergets stigning. 

Också detta område har utgjort utmark och odlades sannolikt aldrig upp in-

nan det blev stadsbebyggt.  

    Fjorton ämnesjärn, en holkyxa och ett holkyxliknande redskap påträffades 

i Gåcksäter i Hög socken (H48) invid en större sten när en stor gran blåste 

ned i en storm i mitten på 1920-talet. Fyndplatsen ligger i en bergssluttning i 

skogsmark ca 500 meter sydöst om byläget (se fig. 66). Fyndplatsen är belä-

gen i den västra delen av det bergiga skogsområde som skiljer dalgången 

från den fornlämningsrika Hälsingtunabygden.   

    Depåplatserna erbjuder utsikt över den lägre liggande bebyggelsen och har 

så att säga berget i ryggen. Ifrån den västra delen av Torp socken kommer 

två fynd av ämnesjärn som innehar samma typ av läge. De kan endast lokali-

seras till byarna Väster- (M20) och Österhångsta (M21), som båda ligger 

norr om Ljungan, precis nedanför det branta Getberget (se fig. 33, 34). De-

pån från Hammar (M16), något österut i samma socken, påträffades också 

den i en brant och blockig bergssluttning. Någon kilometer åt öster ligger ett 

troligt bebyggelseläge. Där har lerklining påträffats och Sidenbladh omtalar 

en tradition om en kapellgrund vilket tyder på att det på platsen tidigare har 

funnits en husgrundsterrass. Ett par högar finns i närheten. På andra sidan 

Ljungan påträffades en depå i Viken (M19). Fyndplatsen ligger ovanför  
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Fig. 35. Tygsta, Trönö socken, Hälsingland. Ämnesjärnen påträffades under det 
stora stenblocket till höger bakom granen i bildens mitt (Foto: ATA).   

 

gravfältet på Viknäset och några ensamliggande gravar finns i åkermarken 

på älvens södra sida. Bakom fyndplatsen reser sig Vikåsen (se fig. 31).  

    På Hillstarönningen i Forsa socken hittades två depåer i samma glänta 

(H36, H37). Hillstarönningen ligger i skogsmark, högt i landskapet ovanför 

bygden, i flack mark mellan ännu högre berg (se fig. 27). I Edsänge (H51) på 

Ljusnans södra sida i Segersta socken påträffades en depå i slutet på 1800-

talet, där ämnesjärnen låg packade i korsform. Fyndplatsen ligger i slutt-

ningen nedanför Edsängesberget, som är en utlöpare av det imponerande och 

sägenomspunna Hårgaberget (se fig. 43).  

    Också ämnesjärnsfynden från Trönö socken har påträffats i anslutning till 

berg. Två framkom i blockrika bergssluttningar i rena skogslägen, distanse-

rat från bebyggelsen. Det första fyndet gjordes 1892 vid Sjörskallberget i 

Hamre fäbodskog (H55) av några barn som vallade djur. Ämnesjärnen hitta-

des när barnen kröp in i en av stenblock bildad grotta i en sluttning. Nästa 

fynd gjordes i början på 1920-talet av en pojke som sannolikt är en yngre 

släkting till de första upphittarna eftersom de delar efternamn. Detta fynd, 

som bestod av tjugo ämnesjärn, gjordes i en sluttning med stenskravel (se 

fig. 35) precis nedanför krönet på ett berg i Tygsta (H56). Också i det här 

fallet påträffades depån i en mindre grotta under ett stenblock och ämnesjär-

nen upptäcktes när pojken vräkte undan en sten som låg för ingången. Vad 
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gäller fyndet från Tygsta ser ämnesjärnen anmärkningsvärt olika ut. Vanli-

gen är de enskilda ämnesjärnen i en depå i princip identiska vilket gör att det 

kan misstänkas att de är framställda vid samma tillfälle. Kanske har dessa 

ämnesjärn tillverkats vid olika tillfällen men deponerats tillsammans, eller så 

rör det om ett hopat fynd. Från Trönö socken kommer ytterligare ett fynd av 

ämnesjärn gjort på gården Backen i Berge (H54). Precis som namnen avslö-

jar ligger gården i sluttningen upp mot det branta Ormberg. 

Samma placering till bergssluttningar innehar också fynden från exempelvis 

Valla i Selånger socken (M10), Rännö i Tuna socken (M22, M23, M24), 

Hornsberg på Frösön (J62, J63) och Trång i Alsen (J60). 

 

 

 
 

Fig. 36. Borgberget i Djupa, Segersta socken, Hälsingland. (Foto: Gustaf Hallström, 
ATA).  

I några fall har ämnesjärn framkommit i anslutning till fornborgsberg. Det 

gäller bl.a. ämnesjärnen på Helgö (U106) som framkom vid terrass VIII i 

husgrupp 2 i det dike som går längs med bergets fot (se fig. 15, 86) (se kap. 

3). I Djupa på Ljusnans norra sida i Segersta socken ligger det välmarkerade 

Borgberget (se fig. 36, 43). Högst upp på berget ligger Djupaborgen och 

någonstans ‖Uppe i Borgberget‖ hittades minst ett tjugotal spadformiga äm-

nesjärn i mitten på 1880-talet (H50) (Hallström 1927:61).  
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Fig. 37. Frösön, Jämtland. Kultplatsen vid Hov är markerad med stjärna i cirkel. 

 

    I Mjälleborgen på Frösön framkom ett ämnesjärn (J66) och inom en radie 

av en kilometer har ytterligare tre fynd av ämnesjärn gjorts (se fig. 37). Mjäl-

leborgen ligger på Öneberget och är den enda fornborg i Norrland där läm-

ningar efter hus har undersökts (Hemmendorff 1982, 1985, 1989, 1994). 

Mjälleborgen, som idag uppfattas som liggande i centrum av den rika byg-

den på Frösön, utgör en av Storsjöbygdens äldsta lämningar från järnåldern.    

Vattendrag och överfarter 

Ämnesjärnens lokalisering till större vattendrag är särskilt framträdande i 

Jämtland, men också i Torp socken i Medelpad. Vanligen återfinns depån i 

sluttningen ned mot vattnet och endast sällan i direkt vattennära läge. Från 

kustlandskapen är det bara fyndet från korsningen Tulegatan–Östra Långga-

tan inom Sundsvalls stad (M15) som har påträffats i direkt anslutning till 

öppet vatten. Fyndplatsen ligger mellan 10- och 15-meterskurvorna och äm-

nesjärnet måste ha deponerats i direkt anslutning till den forntida havsvik 

som under järnåldern gick in till Selånger. Det är dock inte ovanligt att depå-

erna i kustlandskapen ligger i anslutning till bäckar (M6, M22, H33, H34, 

H36, H37) eller åar (M7, M8, H28, G93, G96). Många gånger ligger fynd-

platserna för ämnesjärn i anslutning till platser där ån eller älven faller ut i 

ett större vattendrag. I vissa fall har ämnesjärnen hittats i anslutning till for-

sar (M20, H34, J84). 

    I Ope i Brunflo socken (J61) påträffades tre ämnesjärn i samband med 

byggnationen av en tågstation på 1920-talet (se fig. 69). Inom samma områ-

de ska också en järnyxa ha hittats. Ämnesjärnen framkom i sluttningen ca 

100 m från Storsjöns strand. I Stensjö i Lockne socken (J72) påträffades ett 

ämnesjärn ca en fot från en vendeltida yxa, ett 40-tal meter från Locknesjöns 
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strand (se fig 74). Ca 100 meter åt sydväst ligger tre högar och vid kyrkan 

finns spridda högar vilka sannolikt utgör rester av ett tidigare större och 

sammanhängande gravfält. I angränsande Nordanberg har en grav gett fynd 

från 500-talet, bland annat en ringsölja och agraffer (Biörnstad 1962:93).        

    De tre västligaste fynden från Torp ligger i anslutning till det område där 

Ljungan breddar sig efter Hångstaforsarna (se fig. 33). Ett av dessa kan loka-

liseras till Västerhångsta (M20), beläget omedelbart norr om forsarna. I 

samband med att detta fynd blev känt så framkom uppgifter om att det även 

på ‖Swedjan, 1/8 östligare‖ (M21) hade påträffats ämnesjärn vid ett tidigare 

tillfälle. Svedjan tillhörde Österhångsta by vilken lokaliseras till det område 

som idag kallas Åkrarna. Fyndet framkom av namnet att döma i skogsmark. 

Idag finns inga järnålderslämningar i området, frånsett en lösfunnen hand-

kvarn som hittades vid älven ca 500 meter nedströms. Ekdahl har dock att 

meddela att det vid hans besök i början på 1830-talet fanns två högar vid 

Hångstaforsens början och att ett fynd med ‖lansar och spjut‖ ska ha fram-

kommit nedanför Lillberget mellan Väster- och Österhångsta (Hallström 

1928a:12,16; Enqvist 1943a:92). I Sörhångsta (M18) på Ljungans södra sida 

påträffades ytterligare ett ämnesjärnsfynd i åkermarken ca 200 meter från 

älven. Inga fornlämningar från järnåldern finns i området som förefaller ha 

odlats upp sent. På en sammandragskarta över Torps socken från 1845 är 

området fortfarande beskogat.  

 

Ämnesjärnsdepåernas anknytning till de större vattendragen har uppmärk 

sammats tidigare, men många fyndplatser förefaller på en lägre skalnivå mer 

specifikt ansluta till överfarter över vatten. I många fall påträffas depåerna 

där det idag går en bro eller där det finns/har funnits ett färjeställe. Det pekar 

på att ämnesjärnen gärna deponerades på platser där passager över vatten 

påbörjades eller avslutades.  

    Detta gäller de två fynden som har framkommit vid Jälsta på Norderön i 

anslutning till ett färjeläge (se fig. 38). Det ena fyndet (J76) hittades 1942 

när en loge flyttades, ca 200 meter ovanför Storsjöns strand. Ett ensamt äm-

nesjärn hade tidigare påträffats närmare vattnet i anslutning till färjeläget 

(J77). Härifrån utgick tidigare en vinterväg över Isön in till kyrkan i Sunne. 

Denna är markerad som en stig som slutar vid vattnet på en gränsbestäm-

ningskarta från 1787. Några högar ligger spridda i åkermarken nedanför 

fyndplatsen. Ca 500 meter norrut finns ett gårdsläge med husgrunder och en 

hög, som till karaktären påminner om gården i Undromskogen och därför 

kan antas tillhöra perioden romersk järnålder–folkvandringstid (Hemmen-

dorff 2002:65). Fyndplatserna ligger någon kilometer från den fornlämnings-

rika miljön kring Hov, Lunderänget och Prästbordet på centrala Norderön, 

med bland annat fynd från 300-talet. Namnen indikerar att platsen sannolikt 

har varit viktig för den förkristna kultutövningen på Norderön, det vill säga 

Njärds ö.  
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Fig. 38. Norderön och Marby, Jämtland.  

 

    Möjligen kan också ett fynd från Järsta i Marby socken (J73) knytas till en 

överfart (se fig. 38). Det är dock ett fynd med oklara lägesuppgifter. Fyndet 

av femton ämnesjärn samt en skära eller kortlie uppges av Hallström vara 

gjort ‖i Gärdsta (å utmark tillhörig Norderön)‖ (1912:99). Byarna på Norde-

rön har av hävd alltid haft mark i Marby, sannolikt på grund av öns begrän-

sade storlek. Fyndet uppges vara gjort vid plöjning vilket innebär att det är 

gjort i åkermark, och således i anslutning till Storsjön. Från den plats där 

Norderöns mark i Marby möter Storsjön går idag en färja över till Norderön. 

Även om dagens färjeläge är lokaliserat utifrån Norderöns markinnehav i 

Marby, så har överfarten som sådan gamla anor. Marby anses sakna en fast 

bebyggelse före medeltid (Selinge 1974:36), Ekdahl uppger dock att det vid 

hans besök fanns en förstörd hög vid kyrkan (FMR).  

    Tio ämnesjärn påträffades vid en markerad klipphäll på en klapperstens-

strand på Ammerön i Revsundssjön (J83) i direkt anslutning till vattnet (fig. 

57, 77). Platsen ligger i ett sund som idag trafikeras av en färja. Byarna på 

Ammerön, samt Mälgåsen och Stavre på andra sidan sundet, tillhör Rev-

sunds socken och invånarna har därför färdats regelbundet över sundet sedan 

den första medeltidskyrkan byggdes på 1100-talet. Kyrkans placering antas 

ha valts utifrån läget vid den gamla färdvägen mot Norge och sannolikt har 

vägen över Ammersundet förhistoriska anor (Åström 1927:1). Från Back-

norholmen, på Ammeröns västra sida, kommer ett gravfynd från 500-talet 

med bland annat ett spannformigt kärl, en benkam, några bitar pärlemor och 

ben efter människa och hund (Sundström 1994:105). Lerkärlet är ett av en-

dast två kända från järnåldern i Jämtland.  

    I Hökbäck i Lit socken (J71) hittades en ovanligt stor depå med 81 ämnes-

järn tjugo meter från Indalsälvens strand (se fig. 72). Möjligen kan också 

detta fynd knytas till en överfart. Före regleringen fanns på andra sidan In-
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dalsälven ett utstickande näs vilket innebar att älven var ovanligt smal just 

här. På storskifteskartan från 1776 över Hökbäcks by går en kyrkväg väster 

om byn, över älven till kyrkan i Lit. Inga kända järnålderslämningar finns 

från Hökbäck, men från det i väster angränsande Söre kommer ett gravfynd 

från 500-talet med bl.a. agraffer (Slomann 1948:46; Biörnstad 1962:90). 

Några högar finns i Lit, ca två kilometer uppströms från fyndplatsen räknat.  

 

 
 

Fig. 39. Hornsberg, Frösö socken, Jämtland. Depåfynden framkom ovanför husen i 
bildens vänstra del (Foto: Jamtli bildbyrå). 

    Två depåfynd har framkommit i Hornberg på Frösön (J62, J63) (se fig. 37, 

39). Dessa påträffades ca 100 meter ifrån varandra i Östbergets sluttning 

ovanför sundet mellan Frösön och fastlandet. Att detta har varit en viktig 

övergång under vikingatiden vittnar Jämtlands enda runsten som, så långt 

man kan följa den i skriftliga källor, har stått på Frösöns östligaste udde (se 

fig. 70). På runstenen omtalar Östman Gudfastson att han – förutom att ha 

kristnat Jämtland och rest runstenen – också lät bygga en bro över det 300 

meter breda sundet (Hemmendorff 2002:50). Det är tänkbart att också fynd-

platsen vid Mjälle (J65) anknyter till en övergång (se fig. 37). Historiskt har 

byarna på södra Frösön haft utmark på södra sidan om Vallsundet och ett 

större område mellan Sanne och Marieby socknar tillhör Frösö socken. 

Socknarna i Jämtland antas gå tillbaka på äldre bygder, och de allra flesta 

sockennamn, däribland Frösön, är bygdenamn (Brink 1996a:175ff).  

    Som tidigare nämnts så påträffas de flesta fynd av depåer med ämnesjärn 

längs Ljungan och Ljusnan. Ett av de tre fynd av ämnesjärn som har fram-

kommit längs Indalsälven kommer från Östanskär i Indals socken (M5) (se 

fig. 40). På gränsen mellan Östanskär och Arklo byar hittades fyra ämnes- 
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Fig. 40. Östanskär, Indal socken, Medelpad.  

 

järn, lagda i två kors, i kanten av en brant ravin som skär genom landskapet 

ned till Indalsälven. Där låg fram till slutet av 1800-talet det gamla färjeläget 

och på andra sidan älven leder en dalgång in över Sättna mot Selångersbyg-

den.  

    Depån med ämnesjärn från Klöstre i Torps socken påträffades precis i 

anslutning till ett gammalt färjeläge (M17) (se fig. 61). Den exakta fyndplat-

sen är inte känd men kan lokaliseras ungefärligt genom storskifteskartan från 

1798 till åkermarken på hemägorna ovanför älven, precis väster om den plats 

där Gimån faller ut i Ljungan. Vid Klöstre korsades den mindre Gimån men 

här finns också en överfart över Ljungan. Udden på södra sidan om älven 

heter fortfarande Färjmon.  

    I Forsa i Åre socken (J84) hittades ett ämnesjärn i en åker ca 200 meter 

norr om Indalsälven (se fig. 78, 79). Nedanför fyndplatsen går en bro över 

älven som utgör del av en urgammal färdväg som fortsätter över fjället mot 

Trondheim. Här gick pilgrimsleden till Nidaros och även Armfeldts karoli-

ner försökte ta sig hem från Norge efter denna led.   

    Ett av de två stora fynden från Norränge i Arbrå socken (H28) hittades i 

nära anslutning till en skarpt nedskuren och kraftigt meandrande å (se fig. 

41). På denna plats har ån grävt sig ned så kraftigt att den ligger ca sju meter 

lägre än åkern, och depån påträffades i vad som nog måste betecknas som ett 

spektakulärt läge. Ca 100 meter nordöst om fyndplatsen går en bro över ån 

och gården på vars marker fyndet gjordes heter Lissbros, och har således 

namngivits efter bron. Också ämnesjärnet från Lund i Valbo är påträffat vid 

en övergång (G96) (se vidare längre ner). Precis väster om fyndplatsen går 

en bro över Gavleån och ca 100 meter norr om brofästet stod tidigare runste-

nen Gs12 på Runhällskiftet.  
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Fig. 41. Norränge, Arbrå socken, Hälsingland.  

    I Biskopskulla socken framkom en stor depå med 21 ämnesjärn i Villsber-

ga by (U105) vilken möjligen också den kan kopplas till en överfart (se fig. 

84). Från Örsundaån har det gått en forntida vattenled ned mot Hjälstaviken i 

Mälaren, vilken passerat precis öster om Villsberga. Möjligen har denna 

grundats upp i äldre järnålder genom landhöjningen, men det finns indika-

tioner på att vattenleden har hållits öppen genom hela järnåldern (pers. 

medd. Annika Larsson). Något sydöst om Villsberga kan en överfart över 

denna vattenled identifieras vid den trånga passagen mellan Hamra och Gör-

linge. Där står runstenen U808 och sex resta stenar leder uppför berget och 

markerar den forna vägsträckningen, som också är del av den medeltida 

Eriksgatan.  

   Fyra ämnesjärn och en järnhake framkom i Långlet i Mora socken ca 50 

meter från Österdalälven. Ämnesjärnen hittades nära ett gammalt färjeställe. 

Ett annat dalafynd med ett spadformigt ämnesjärn kommer från Bro i Stora 

Tuna socken (se fig. 83). Det framkom i en sluttning mot Tunaån vid arkeo-

logisk undersökning av ett område med stolphål, mörkfärgningar, spridda 

slaggförekomster, skörbränd sten och ugnsväggsrester. I direkt anslutning till 

fyndplatsen framkom dock inga andra lämningar. Tidigare undersökningar i 

närområdet har påvisat vikingatida gravar samt spår efter järnhantering. 

Fyndplatsen ligger ca 500 meter från den bro som namngett socknen. Denna 

utgjorde under medeltiden en av Dalarnas viktigaste fasta broar och ligger 

längs färdvägen mot Mälardalen (Ståhl 1982:89).  

    Det är sannolikt att lokaliseringen till överfarter över vatten är vanligare 

än vad materialet ger sken av, bland annat eftersom exempelvis vintervägar 

inte alltid är utsatta på skifteskartorna. Överfarter är idag synliga som broar 

eller färjelinjer endast på leder av högre dignitet, gamla kyrkvägar som bru-

kades av ett mindre antal gårdar eller byar är idag vanligen mer eller mindre 
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osynliga. Därtill har regleringen av de norrländska älvarna inneburit att vat-

tenståndet har förändrats, vilket gör äldre överfarter mer svåridentifierade.     

Färdvägar 

Vissa depåer med spadformiga ämnesjärn anknyter till färdvägar på land. 

Det gäller bland annat det ovan redovisade depåfyndet från Valla (M10), 

som ansluter till färdvägen från Medelpadskusten till Jämtland och Norge. 

Också fyndet från Västerhångsta i Torp socken (M20) som av Ekdahl uppges 

vara påträffat ‖på kilen mellan sommar- och vintervägen‖ torde ha en lik-

nande placering. Fyndet kan inte lokaliseras exakt men ansluter sannolikt till 

samma väg till Norge som Valladepån. Troligen gäller det också vissa av de 

andra ämnesjärnsfynden från Torp gjorda norr om Ljungan, det vill säga de 

från Hammar (M16), Klöstre (M17) och Österhångsta (M21) (se fig. 33). 

   Några fynd ansluter till Norrstigen. Den är en gammal färdväg som under 

medeltiden gick mellan kungsgårdarna längs Norrlandskusten. Norrstigen 

var huvudsakligen en vinterväg och namnet finns belagt i Hälsingelagen där 

skjutsgärder och väghållning regleras (Brink 2001a:116). Norrstigen kan 

antas ha varit betydelsefull också långt före medeltiden, och i dag motsvaras 

sträckningen mer eller mindre av E4-an. I Brösta i Arnäs socken har ämnes-

järn påträffats vid två tillfällen (Å86, Å87). De exakta fyndplatserna är inte 

kända men Norrstigen bör ha gått i direkt anslutning till Brösta (se fig. 80).  

 

 
 

Fig. 42. Maj, Njurunda socken, Medelpad. 

 

    I Maj i Njurunda socken hittades två depåer (M7 och M8) ungefär 300 

meter ifrån varandra (se fig. 42). Den ena depån innehöll ca tjugo ämnesjärn 

och den andra två. Båda påträffades söder om den lilla Majån som rinner 

mellan sjöarna Öjen och Bölesjön. Vid båda de två platser där ämnesjärnen 
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påträffades gör ån idag en krok och ändrar riktning med nästan nittio grader. 

Omkring just den här delen av Majån är området flackt vilket innebär att det 

ofta är sankt och vått (se fig. 58). Vid besök på platsen har området varit 

vattensjukt och översvämmat och det är troligt att dessa depåer deponerades 

i våtmark. Området direkt norr om Majån är fornlämningsrikt med en stor 

mängd gravar och husgrundsterrasser. Fyndplatserna ligger i direkt anslut-

ning till Norrstigen, på den plats där bygden slutar och Årskogen, den stora 

gränsskogen mellan Medelpad och Hälsingland, tar vid. Det närmaste regi-

strerade forntida bebyggelseläget åt det här hållet ligger flera mil bort. 

    Sannolikt har Norrstigen gått i direkt anslutning också till Ullsätter i Häl-

singtuna (H45) (se fig. 65). Fyndplatsen för ett möjligt spadformigt ämnes-

järn invid Ålleberg i Leaby, Karleby socken (Vg118) ligger invid den gamla 

färdvägen Ridvägen. Denna börjar vid Ålleberg för att sedan följa Ätranda-

len ut mot kusten (Fabech 2001:192f).    

    

 
 

Fig. 43. Segersta socken, Hälsingland.  

 

Myrar 

En del av depåerna har påträffats i våtmark. Denna placering gäller bland 

annat ett fynd av elva ämnesjärn som hittades ‖tre alnar djupt i en myra‖ i 

Norränge i Arbrå socken (H29). Ämnesjärnen hade deponerats tillsammans 

med en spjutspets. Myren kan idag tyvärr inte identifieras och har sannolikt 

dikats ut. På Hillstarönningen i Forsa socken (H36, H37) påträffades två 

depåer i närheten av varandra i åkermark i skogen (se fig. 27). Enligt laga- 
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Fig. 44. Hackås, Jämtland. 

 

skifteskartan från 1913 utgjorde Hillstarönningen en röjning för åker och äng 

på myrjord och har tidigare utgjort myrmark. Området kring den bäck som 

går över Hillstarönningen är fortfarande rejält blött delar av året. Fyndplat-

sen ligger distanserat från bebyggelsen, det är en dryg kilometer till gravarna 

och husgrundsterrasserna vid Hillsta och Sörhoga. Den flacka Hillstarön-

ningen ligger precis nedanför det branta Joseberget och platsen är helt omgi-

ven av ännu högre berg. 

    I Funäs i Myssjö socken (J74) hittades 30 ämnesjärn ‖djupt ned i en myr‖. 

Området är numera utdikat och utgör idag åkermark. I området finns fram-

förallt lämningar efter järnhantering, men också ett fåtal gravar. En depå 

med fyra ämnesjärn lagda i kors påträffades vid Gillsta ödesböle i Hackås 

socken (J67) på kanten till en myr. Platsen ligger mitt i järnåldersbygden 

med många högar i åkermarken mot vattnet (se fig 44). Ett romartida fynd 

från Östnår, ett par kilometer söderut, visar tillsammans med några folk-

vandringstida fynd att det fanns en blygsam bygd i Hackås under delar av 

den äldre järnåldern.  

    Knappt en kilometer norrut i samma socken påträffades ytterligare ett 

depåfynd i Salom (J68) som möjligen också utgör ett våtmarksfynd (se fig. 

44). Ett tiotal ämnesjärn påträffades vid plöjning av en åker. Några år senare 

efterundersöktes platsen när fyndet kommit till Länsmuseets kännedom och i 

samband med det kom ytterligare några ämnesjärn i dagen. Under dessa, 

men även i nivå med ämnesjärnen, påträffades kvistar och grenar vilka inte 

uppfattades ha något samband med ämnesjärnen. Sannolikt har marken tidi-

gare utgjort sankmark där trävirke har haft förutsättningar att bevaras, senare 
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har området utdikats och blivit åker. Det kunde dock inte avgöras om järnen 

nedlagts när området var åker eller sankmark (JLM Dnr 5499/78). 

    Också det stora ämnesjärnsfyndet från Månsta i Näs socken (J79) har lagts 

ned i myrmark. Fyndet, som bestod av 126 ämnesjärn, påträffades på en 

mindre udde i Månstaviken i sjön Näkten (se fig. 76). Platsen ligger i kanten 

av mark som på den geometriska kartan från 1600 är klassad som myra. På 

en rågångskarta från 1747 så beskrivs området som myrländig mark medan 

området brukas som äng på storskifteskartan från 1821.  

    Ett ämnesjärn påträffades också i våtmark vid Nyåkerskullen, i anslutning 

till Gavleån vid Lund i Valbo (G96) (se nedan). 

    I Myrängen i Stuvsta i Södermanland (S113) hittades ett ämnesjärn på en 

tomt där det tidigare hade framkommit två medeltida hästskor och ett lielik-

nande föremål. Över gården går stensträngar vilka dock troligtvis inte är 

förhistoriska. Några säkra fasta fornlämningar finns inte i området som san-

nolikt mycket sent blev uppodlat. Namnet antyder dock att här tidigare varit 

en myr. 

 

I något fall uppges att depån hittades på kanten till en myr och i de fall som 

har lokaliserats genom framförallt storskifteskartorna, förefaller fyndplatser-

na ofta ligga just på kanten till myrar. Sannolikt skulle en grundligare 

genomgång av det historiska kartmaterialet påvisa att fler lokaler tidigare har 

utgjort våtmarker av olika slag. Sjösänkningar och utdikningar av våtmarker 

har varit omfattande i de jordbruksbygder där ämnesjärnsdepåer huvudsakli-

gen påträffas. Vanligen har mer och mer mark tagits i anspråk för odling 

över tid, och mark som på storskifteskartorna utgör myrmark är på laga skif-

teskartorna brukad. För många byar finns dock endast kartor från slutet av 

1800-talet då myrmarkerna redan är bortdikade och därmed osynliga.  

    Huruvida fyndplatserna också vid deponeringstillfällena utgjorde myrar, 

eller om ämnesjärn också deponerats i sjöar, är svårt att säkert säga någon-

ting om, men det är inte osannolikt. Möjligen kan ämnesjärnen i ett fynd från 

Nyänge i Segersta socken (H52) en gång ha lagts ner i öppet vatten. Depån 

påträffades ca tio meter från en tjärn, ‖i ren myrmark‖ på en meters djup och 

framkom vid grävning av ett utfallsdike (se fig. 43). 

    Ett par depåer har lagts ned på platser som regelbundet har översvämmats. 

De två depåerna från Maj i Njurunda (M7, M8) har lagts ned i direkt anslut-

ning till den lilla Majån (se fig. 42). Som tidigare nämnts är området kring 

ån flackt vilket innebär att platserna, i alla fall idag, står under vatten delar 

under året. På Kullbacken vid Kråknäset i Torsåker socken är situationen 

istället den omvända (G93). Där hittades tolv ämnesjärn invid ett stenblock. 

Vid Kråknäset flyter Hoån och Getån samman och den lägre liggande mar-

ken omkring Kullbacken utgjorde förr den numera utdikade Stormurens 

översvämningsområde. Kullbacken var då det enda som inte stod under vat-

ten (se fig. 45, 53, 81).  
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Fig. 45. Kullbacken, Torsåker socken Gästrikland. Avritning från 1945 av en karta 
upprättad 1896/97 (Englund 2001c). 

Gravar 

Spadformiga ämnesjärn har i vissa fall påträffats i gravar (se fig. 46). Tyvärr 

handlar det ofta om gamla fynd med knapphändig dokumentation vilket gör 

dem svåra att utvärdera. Det finns uppgifter om ämnesjärn i gravar från 

Jämtland, Hälsingland, Gästrikland. I Uppland har ämnesjärn påträffats i 

båtgraven Valsgärde 6 (se kap. 3). Stora frågetecken omger flera av de fall 

där spadformiga ämnesjärn uppges utgöra gravfynd och det är inte omöjligt 

att vissa av de rösen och stenkummel som omtalas kan ha utgjort röjningsrö-

sen (vilket är känt i ett fall, U110).  

    I Sanne i Hackås socken (J69) påträffades tre ämnesjärn under ett röse 

tillsammans med kol och ‖järnskrot‖. Erik Festin besökte platsen, dessvärre 

efter det att röset redan var borttaget, men var av uppfattningen att det rörde 

sig om en grav (Hallström 1912:111). Ett spadformigt ämnesjärn och en yxa 

påträffades enligt upphittaren ‖knappt en fot från varandra‖ i Stensjö, Lock-

ne socken (J72). Erik Festin (1915:103) skriver att ‖Möjligen har här legat 

en hög i den obetydliga sluttningen mot sjön‖ vilket, som tidigare nämnts, 

måste uppfattas som osäkert. Ett ämnesjärn från Säter i Offerdal socken 

(J80) delar inventarienummer med ett fragment av en oval spännbuckla som  
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Fig. 46. Ämnesjärn påträffade i gravar. 

 

möjligen kommer ur en förstörd hög. Kanske har ämnesjärnet och spänn-

bucklan påträffats tillsammans i samma grav (Hallström 1912:108) men det 

måste tyvärr också sägas vara osäkert. Föremålen tycks snarare utgöra sepa-

rata fynd som har lämnats in till museet vid samma tillfälle och därmed 

kommit att dela inventarienummer.  

    Från Gästrikland kommer ett gravfunnet ämnesjärn från Landa i Hedesun-

da socken (G92). När en jordblandad stensamling togs bort i samband vid ett 
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vägbygge i början på 1900-talet så hittades ämnesjärnet, tillsammans med 

några järnlänkar och aska. Stensamlingen utgör av allt att döma en grav, som 

förmodligen varit del av det gravfält som ligger något söder om fyndplatsen. 

Järnlänkarna är förkomna men kan ha utgjort en skärding, vilket som tidiga-

re beskrivits pekar på den koppling som finns mellan spadformiga ämnesjärn 

och järnkittlar.   

 

De flesta fynd av spadformiga ämnesjärn i gravar kommer från norra Häl-

singland. Två ämnesjärn ska ha hittats i ett stenröse väster om byn Norrberg 

i Delsbo socken (H35) (Hallström 1912:111). Inga ytterligare uppgifter finns 

som kan klargöra om det rörde sig om en grav eller ett odlingsröse, och idag 

finns inga gravar registrerade väster om Norrberg. Två ämnesjärn som in-

kom till Hälsinglands museum i slutet på 1800-talet uppges härröra från en 

gravhög i Hälsingtuna socken (H47).  

    I dessa fall går det inte att säga något om hur ämnesjärnen har legat i de 

(eventuella) gravarna, men det finns skäl att misstänka att de ämnesjärn som 

framkommit i gravhögar i Hälsingland inte alltid kan knytas till gravlägg-

ningen utan att de huvudsakligen har deponerats sekundärt. I byn Högen i 

Bergsjö socken (H30) påträffades i slutet på 1800-talet två ämnesjärn och en 

kniv i kanten av en gravhög (se fig. 47). När föremålen framkom, avbröts 

arbetet och det beslöts att högen skulle bevaras. I det här fallet kan det säkert 

fastställas att ämnesjärnen och kniven inte kom ur gravgömman, eftersom 

grävningen avslutades innan vägarbetarna nått så långt in.  

    Nära Halsta by i Hälsingtuna socken (H43) påträffades i början av 1900-

talet, ‖ett stort antal ämnesjärn‖ i en gravhög. Inga ytterligare uppgifter finns 

kring fyndet men den stora mängden ämnesjärn gör det troligt att det rör sig 

om ett depåfynd eftersom gravar vanligen endast innehåller ett, eller ett fåtal, 

järn. I ett röse i byn Ullsätter (H45) i samma socken hittades fem ämnesjärn 

(se fig. 65). Också här är det oklart om det stenkummel som omtalas var en 

grav, men enligt Hallinder (1978a:48), som hänvisar till Hälsinglands Muse-

um, utgör de fem ämnesjärnen en del av en depå.   

    Dessa fall kommer huvudsakligen från nordvästra Hälsingland och före-

faller utgöra en lokal sedvänja. Sekundära depositioner av andra typer av 

föremål i gravar förekommer, om än sparsamt, och exempelvis silverskatter 

påträffas ibland nedgrävda i högar (Zachrisson 1998:120; von Heijne 2007). 

Ett sådant exempel finns från just Hälsingtuna socken, där en silverskatt 

påträffades i en gravhög i Torsta (Montelius 1901). I en av gravarna i Gene, 

Själevads socken, framkom sju stora spikar, liggande tillsammans i jordman-

teln. Spikarna uppfattades som en depå (Ramqvist 1983:127). 

     

Värt att notera är att också gravar vari spadformiga ämnesjärn har påträffats 

ofta har en placering i landskapet som påminner om depåernas. I Högen i 

Bergsjö socken (H30) framkom de redan omtalade ämnesjärnen i en hög 

‖belägen i skogsbrynet vid foten af östra Bollebergets östra sida‖ (se fig. 47). 

Gravhögens exakta lokalisering är inte känd men den upptäcktes när vägen  



 160 

 
 

Fig. 47. Bergsjö socken, Hälsingland. 

drogs om till nuvarande sträckning och denna går längs det branta och domi-

nerande Bollebergets fot. Bebyggelsen med gravarna ligger koncentrerade 

längs Kyrksjöns och Storsjöns stränder. Också dessa ämnesjärn har således 

deponerats på gränsen till skogen och precis nedanför ett brant berg.  

    Vad det gäller de gravar med spadformiga ämnesjärn som finns noterade 

från Hälsingtuna socken är det svårare att dra några slutsatser eftersom lä-

gesbeskrivningarna är så pass vaga. I både Ullsätter (H45), Halsta (H43) och 

Hälsingtuna i stort ligger gravarna och boplatslägena uppdragna från de od-

lade dalgångarna och gränsar mot skogsområden, vilket skulle kunna innebä-

ra liknande lägen. Från socknen föreligger dock ett stort antal lösfynd vilka 

kan antas komma ur bortodlade gravar vilka möjligen har haft en annan typ 

av placering. Det tidigare nämnda fyndet från ett stenröse i Norrberg i Dels-

bo (H35) uppges vara påträffat väster om byn, det vill säga där skogen tar 

vid. Fyndet har då framkommit i närheten av det berg som ligger direkt syd-

väst om Norrberg, som varit namngivande för byn. Bergets nordöstra sida 

stupar brant, och lokaliseringen överensstämmer därmed med andra fynd av 

spadformiga ämnesjärn.  

Mitt i bygden 

Ämnesjärn återfinns således vanligtvis i bygdernas utkanter men i några fall 

påträffas de i mer fornlämningstäta områden, inte sällan i direkt anslutning 

till gravar eller gravfält. I dessa fall framkommer de påfallande ofta på, eller 

i anslutning till byar, med sakrala namn. Dessa depåer innehåller normalt ett 

relativt lågt antal ämnesjärn. 

    Den förhistoriska religionen avspeglar sig fortfarande i ortnamnen. Nam-

nen förekommer i de norrländska landskapen vanligen osammansatta, och  
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Fig 48. Björkstubbe med omgivande benfynd i koret av Frösö kyrka, Jämtland (Hil-
debrant 1989:163). 

har inte ett gudanamn eller liknande som förled. I vissa fall förekommer de 

dock i teofora sammansättningar vilka röjer vilka gudar som förknippades 

med de olika platserna. Det finns dock skillnader i vilka kultindikerande 

ortnamn som uppträder i de olika landskapen. I Gästrikland är det Vi, ofta i 

direkt anslutning ett Vall, som förekommer centralt i socknarna. Ordet Vall 

har i det här fallet en specialbetydelse som ‘gräsmark lämplig som samlings-

plats‘ (Hedblom 1958: 75ff; Brink 1997b:247). I Hälsingland finns fyra Vi 

och två Hov, där Hov (i de fall när namnet kan antas ha en sakral betydelse) 

betecknar ett ‘tempel, gudahus, sakralt relaterad byggnad‘ (Vikstrand 

2001:253). Speciellt för Hälsingland är att det föreligger ett nära rumsligt 

samband mellan dessa Vi- eller Hovplatser och namn på Åker/Åkre. Åker-

namnen bör ses i samband med en fruktbarhetskult där människor samlades 

för att utföra handlingar för att säkerställa återväxt och goda skördar (Brink 

1990a:470, 1997b:247f). I Jämtland finns ofta ett Hov centralt i socknarna 

och sammanfaller, eller påträffas i direkt anslutning till, kyrkplatserna i Al-

sen, Frösö, Hackås, Norderö och Ås socknar (Brink 1990a:462ff). I Näs 

socken ligger kyrkan istället på Vis marker. Det finns enligt Per Vikstrand 

(1993: 92) inga språkliga hinder för att föra tillbaka dessa namn till folk-

vandringstid. Hov-platser finns också i Medelpad och Ångermanland men 

förekommer inte lika frekvent som i Jämtland. I Medelpad finns ett Hov i 

Kungsnäs i Selånger socken, i anslutning till kyrkan och den medeltida 
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kungsgården. Ytterligare ett, om än osäkert, Hov finns i Hovid på Alnön 

(Flemström 1959:106; Brink 1990:466ff).  

    På Hov bys marker på Frösön (J64) framkom en depå med fyra ämnesjärn 

i en grusås (se fig. 37, 71). Hov bör, i alla fall under yngre järnålder, ha ut-

gjort en viktig plats för den förkristna kultutövningen på Frösön, eller möjli-

gen i hela Storsjöbygden. Namnet Frösön innehåller gudanamnet Frö och det 

är anmärkningsvärt att också Norderön, Storsjöns näst största ö, har ett teo-

fort namn. Norderön var ursprungligen Njärds ö. Platsen för depåfyndet lig-

ger högt på Frösön och i området finns flera högar, bland annat en rik kvin-

nograv från 900-talet (Kjellmark 1909:153; Biörnstad 1962:116, bild 44). 

Fyndplatsen ligger ca 500 meter från Frösö kyrka, där det vid en arkeologisk 

undersökning under koret framkom lämningar som tyder på att platsen under 

vikingatid utgjorde en kultplats (Hildebrandt 1989, Iregren 1989). Runt om-

kring en björkstubbe påträffades mängder av djurben, där de vilda arterna 

dominerar. Också ben från människa hittades (se fig 48). Det kunde konsta-

teras att flera av djuren varit upphängda i trädet (Hildebrand 1989:162ff). 

Dateringar från det kol- och skärvstenslager som fanns under benen påvisar 

att platsen har brukats även före vikingatiden (Hildebrand 1989:163; Iregren 

1989:119). I området runt kyrkan finns en del gravar från järnåldern samt 

kulturlager med vikingatida dateringar (Iregren 1989:119).  

 

 
 

Fig. 49. Solberg och Häljum, Njurunda socken, Medelpad. Markeringen för depå-
fyndet är satt på den åker som brukades av upphittaren.  

 

    I Solberg i Njurunda socken hittades minst elva ämnesjärn samlade i en 

sänka i ett fält (M9), exakt var fyndet gjordes är dock inte känt (se fig. 49). 

Solberg ligger i en fornlämningstät del av Njurunda socken med en markerad 

äldre järnåldershorisont. Solberg gränsar i väster till Häljum. Namnet är 

sammansatt av helagher ‘helig‘ och hem ‘gård (med tillhörande mark)‘ 
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(Brink 1990a:479). I Solberg och Häljum fanns flera gårdar under äldre järn-

ålder vilka påvisas ett stort antal gravar och husgrundsterrasser. Från Häljum 

kommer också stor guldring av ormhuvudtyp från 200-talet (Enqvist 

1949:108; Selinge 1977:257) och från folkvandringstid finns bland annat en 

korsformig fibula (Slomann 1948:35; Selinge 1977:274). Stefan Brink skri-

ver angående Häljum, och andra namn i Mellannorrland som innehåller he-

lagher, att det inte går att fastställa om betydelsen varit profan eller sakral 

men kallar dem potentiella kultnamn (1990a:479), vilket också Bertil Flem-

ström menade (1959:106). Vad som kännetecknat en plats som betecknats 

som helagher har framförallt kommit att diskuteras utifrån Helgö i Ekerö 

socken. Som tidigare redovisats (se kap. 3) har spadformiga ämnesjärn på-

träffats också där (U106) (se fig. 15, 86 ). Namnet Helgö har utförligt be-

handlats av Karin Calissendorff som tolkar innebörden av helagher som 

‘helig‘ och ‘fredad, okränkbar‘. Helgö har därför haft betydelsen ‘fridlyst ö‘ 

och hon menar att det handlar om en lagfäst frid i rättsligt avseende 

(a.a.:123). Helgö som plats har, enligt henne, sannolikt haft både religiösa 

och juridiska funktioner. Hon vill dock främst se den frid som hägnade plat-

sen i förhållande till handel och sjöfart (a.a.:138ff). Namnet har senast disku-

terats av Per Vikstrand (2001:251f) som inte bara ser Helgö som ett ‘fredat 

område‘ i juridisk bemärkelse utan menar att helagher redan under järnål-

dern även haft en sakral betydelsekomponent. Att göra en skarp uppdelning 

mellan en rättslig och en religiös betydelse av en helig plats känns inte heller 

vidare fruktbart, allt pekar på att dessa funktioner varit tätt sammanvävda 

under järnåldern (t.ex. Brink 1997a:406; Sundqvist 2002:103; Raudvere 

2003:176ff; jfr dock Habbe 2005:148ff).  

    Vikstrand framhåller också att ‘helig‘ kan uppfattas som en gränskategori: 

den heliga platsen var avgränsad och där gällde delvis andra normer och 

värderingar (se vidare nedan). Detta styrks av att namn där helagher ingår 

ofta återfinns vid gränser mellan byar, socknar och härader och han menar 

att dessa namn också kunde avse platser som uppfattades som gränser mellan 

människans vardagliga värld och makternas, gudarnas och förfädernas värl-

dar (Vikstrand 2001:234). Vikstrands tolkning av namnet Helgö ligger i linje 

med senare års forskning som mer och mer betonar Helgö som rituellt bety-

delsefull plats där metallhantverk har haft en framträdande ställning (Zach-

risson 2004a+b). Ämnesjärnen där har deponerats i det dike som går längs 

bergets fot i anslutning till terrass XIII inom Husgrupp 2 (se kap. 3). 

    I Hälsingland påträffades fyra ämnesjärn ‖mitt på täkta‖ i Stavåker i Forsa 

socken (H38). Också denna fyndplats ligger mitt i järnåldersbygden. Namnet 

Stavåker är intressant eftersom både för- och efterleden kan ha sakrala bety-

delser. Förleden Stav- kan syfta på de resta stavar, beläten eller gudarepre-

sentationer, som omtalas i skriftliga källor, eller på de käppar som hägnade 

en kultplats (Brink 1988, 1996b:37ff). Ordet stav i den senare betydelsen 

förekommer för övrigt på Forsaringen, en stor och tung järnring försedd med 

en lång runinskrift, som sedan gammalt förvaras i Forsa kyrka. Stefan Brink 

(1996b) har, med utgångspunkt i Aslak Liestøls nyläsning (1979), omtolkat  
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Fig. 50. Stavåker, Forsa socken, Hälsingland. Fyndplatsen är belägen nordöst om det 
gravfält som ligger norr om Funstasjön. I Trogsta framkom en del av ett troligt äm-
nesjärn och två depåer påträffades på Hillstarönningen väster om Sörhoga (utanför 
kartan) (Brink 1990:479). 

 

den mycket omdiskuterade inskriften och menar, att ringen sannolikt kan 

dateras till 800-talet och bör förstås som ett lagbud angående underhållet av 

just stavarna kring ett vi. Ringen kommer dock sannolikt inte ursprungligen 

från Forsa utan bör knytas till grannsocknen Hög. Som tidigare nämnts så 

förekommer vanligen ett Vi eller Hov i direkt anslutning till Åker/Åkre i 

Hälsingland men detta har tidigare inte kunnat beläggas för Forsa socken. 

Brink (1988) kan dock visa att det sannolikt föreligger ett försvunnet *Vi 

som kan spåras i dagens Byberg, beläget nordväst om Stavåker (se fig. 50). 

Förleden Vi- dominerar i de äldsta skrivningarna och närheten till Stavåker 

gör det sannolikt (a.a.). Området är fornlämningstätt med fynd från framför-

allt äldre järnålder. Ämnesjärnen hittades i åkermarken ca 100 meter nordöst 

om ett gravfält, i svagt sluttande mark ned mot Funstasjön. En guldten har 

påträffats i Stavåker men det är okänt exakt var den framkom. Åt öster ligger 

en möjlig stensättning men annars utgörs området åt detta håll av mer obru-

kad mark utan fornlämningar.  

    I Hälsingtuna socken hittades fem ämnesjärn under ett stenröse i Ullsätter 

(H45) (se fig. 65) . Namnet förefaller innehålla gudanamnet Ull men utgör i 

så fall det det enda ortnamnet i Hälsingland där guden ingår. Tolkningen 

anses osäker av Stefan Brink och möjligen bör Ull- kopplas till den i närhe-

ten liggande Ullsättjärnen vilken då skulle få betydelsen ‘sjön som väller, 

bubblar som en källa‘ (1984:75, 130). Enstaka Ullnamn, som accepteras av 
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ortnamnforskare, förekommer dock i andra mellannorrländska landskap (t.ex 

Ullvi lägden i Hackås se Vikstrand 1993:57, Ullberg i Njurunda se Brink 

1990a:476). Ullsättstjärnen är en mindre tjärn som ligger bakom en bergs-

knalle i skogsmarken ca 500 meter söder om byläget, och förefaller inte helt 

självklar som namngivande för bebyggelsen. Ullsätter ligger ca en kilometer 

nordöst om Tunaborg, i den södra delen av den fornlämningsrika dalgång 

som går genom Hög och Hälsingtuna socknar. Det finns många gravar i när-

området och de undersökta gravarna har gett dateringar till framför allt folk-

vandringstid och vikingatid (Olsson 1984).  

 
 

Fig. 51. Nyåkerskullen, Valbo socken, Gästrikland.   

    På Lunds marker i Valbo (G96) påträffades ett ämnesjärn som lösfynd i 

närheten av gravfält, gravar och ett järnframställnings- och smidesområde 

(se kap 3). Ämnesjärnet påträffades i våtmark öster om den så kallade Ny-

åkerskullen, som är en markerad högliknande naturbildning som låg invid 

Gavleån innan vattenståndet höjdes för ett tjugotal år sedan. Numera utgör 

den en ö (se fig. 51). Valbo utgör Gästriklands kärnområde och har en sär-

skilt välmarkerad yngre järnåldershorisont. Lund ligger mitt i bygden (se fig. 

52). Längs åkanten undersöktes ett område med blästugnar, smidesgropar, 

husgrunder och gravar med huvudsakligen vikingatida dateringar (se fig. 

14). I en av gravarna påträffades ett lieformat och två stavformiga ämnes-

järn. På platsen har också klipp som tolkats som delar av spadformiga äm-

nesjärn framkommit. I två fall påträffades gravläggningar i blästugnar. Nam-
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net Lund har betydelsen ‘bestånd av lövträd‘ och lunden har haft stor bety-

delse inom den fornskandinaviska kulten. Folke Hedblom (1958:88f) disku-

terar specifikt Lund i Valbo och är av uppfattningen att det inte finns något 

som motsäger betydelsen ‘helig lund, offerplats‘ då byn uppenbarligen är av 

mycket hög ålder. Sakrala lund(a)-namn uppträder i en mängd skilda typer 

av miljöer vilket gör att Per Vikstrand (2001:277) uppfattar lunden som cen-

tral i den yngre järnålderns rituella praxis. Tacitus beskriver hur germanerna 

offrade i heliga lundar och i lunden i Gamla Uppsala ska det enligt Adam av 

Bremen ha offrats både djur och människor. Lämningarna efter en stubbe 

och djurben vid Hov på Frösön (se ovan) och de rika fynden från Lunda i 

Strängnäs socken (Andersson 2006) pekar i samma riktning. I Upplandsla-

gen, som också omfattade Gästrikland, förbjuds det mot att blota till gudar 

och tro på lund och stenar. Fyndplatsen är belägen vid en övergång och idag 

går en bro över Gavleån invid Nyåkerskullen. På de historiska kartorna finns 

bron utsatt men också runstenen (Gs 12) visar att övergången har gamla 

anor. Runstenar restes ofta vid broar. 

 

 
  

Fig. 52. Valbo socken, Gästrikland. 

 

    Ytterligare ett fynd av ämnesjärn från Valbo socken kan knytas till en 

plats med kultindikerande namn, nämligen Alborga (G94). Ortnamnselemen-

tet *al är språkligt problematiskt av en rad anledningar och Brink (1992) 

förhåller sig tveksam till en sakral betydelse. Vikstrand (2001:196) menar 

dock att namnet kan ha betecknat en ‘fredad eller helig (kult)plats i bygdens 

centrum‘ och pekar på att gutarnas gemensamma tingsplats i Gutasagan be-

nämns Gutnal. Folke Hedblom (1958:157) tolkar Alborga som ‖(den befäs-

ta) höjden med eller vid helgedomen‖. Det finns inget som tyder på att plat-

sen ska ha varit befäst och troligare är att namnet syftar på den höjd som byn 

ligger på, i ett annars flackt landskap (se fig. 52). Depån, som innehöll 58  
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Fig. 53. Kullbacken på Kråknäset, Torsåker socken, Gästrikland. 

ämnesjärn, påträffades vid högarna på gravfältet, vilket, som många andra 

gravfält i Gästrikland, innehåller en hel del slagg. 

    De redovisade exemplen visar att de gånger ämnesjärn påträffas centralt i 

bygden så ligger fyndplatserna på, eller i anslutning till, byar med kultindi-

kerande namn. Förutom fyndet från Alborga (G94), så innehåller de depåer 

som påträffas mitt i bygderna vanligen endast ett fåtal ämnesjärn. Ett depå-

fynd från Offna i Attmar socken (M2), kan möjligen också räknas till denna 

typ av plats. Fyndet har ingen exakt lokalisering men Offna var det lokala 

namnet på Attmarby. Namnet har dock i vissa fall mer specifikt avsett områ-

det kring kyrkan (Bruce 1963:37f). Attmarby tillhör bygdens fornlämnings-

tätaste delar och härifrån kommer några av de äldsta järnåldersfynden från 

Medelpad. Både Offna och Attmar är svårtolkade namn men kan möjligen 

härledas till byns läge invid Marmen (Moberg 1988). Området uppvisar 

många likheter med de ovan redovisade, men kan inte knytas till något sak-

ralt namn och inga sådana är kända från Attmar socken.  

 

Något som stärker tendensen i materialet är att ämnesjärn också utanför un-

dersökningsområdet i vissa fall har påträffats just på platser med sakrala 

namn. Förutom det redan redovisade Helgö i Ekerö socken, så omtalar Rick-

ard Dybeck (1874:12) att ett spadformigt ämnesjärn ska ha hittats i hans 

ungdom ‖i Sotbohagen å prästgårdens ägor‖ i Odensvi i Västmanland 

(V111). Odensvi utgjorde kärnan i järnåldersbygden och har kontinuitet ner i 

bronsålder. Det var på Odensvis marker kyrkan byggdes och socknen namn-

gavs efter platsen. Enligt Per Vikstrand (2001:121ff) kan det inte uteslutas 

att att kyrkan direkt har avlöst platsen för Odinskulten. Sotbohagen finns 

utmärkt på en karta från 1811 och utgör då hagmark tillhörig prästgården. 
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Sotbohagen ligger precis nedanför Sotboberget. Också detta fynd gjordes 

alltså på mark tillhörigt en plats med ett sakralt ortnamn men något distanse-

rat från de centrala delarna. 

Regionala skillnader  

De enskilda depositionsplatserna är inte identiska men det finns stora likhe-

ter mellan många av dem. Dessa likheter ger en tydlig fingervisning om att 

placeringen i landskapet är meningsbärande och att ämnesjärnen och omgiv-

ningarna utgör meningsskapande delar av varandra. Depåerna ansluter 

många gånger till gränser i landskapet. Förutom det gränsläge som placer-

ingen mellan bygd och skog innebär så ansluter fyndplatserna många gånger 

till topografiska gränser i landskapet. Ämnesjärnen ligger på eller nedanför 

berget, mellan land och vatten, invid åar eller bäckar eller mellan land och 

myrmark. 

    Det förefaller ha funnits ett antal variabler som uppfattades som lämpliga 

vid deponeringen av ämnesjärn och vissa fyndplatser uppvisar en sådan 

egenskap medan andra depåer framkommit på platser som uppvisar flera. En 

sådan plats är Lund i Valbo (G96) där ämnesjärnet påträffades i våtmark, 

nedanför en märklig kulle, invid ån och den överfart som finns där, i anslut-

ning till gravar och gravfält på en lokal med ett sakralt namn. 

 

Vissa regionala skillnader kan skönjas, men de är snarare en skillnad i grad 

än art. Ämnesjärn återfinns i kustområdena oftare invid berg. Denna placer-

ing i anslutning till större berg förekommer inte i Gästrikland, men vissa av 

gästrikefynden (G93, G94, G96) är påträffade på, eller invid välmarkerade 

kullar eller höjder (se fig. 51, 53). I undersökningsområdets västra delar lig-

ger depåerna många gånger på sluttningarna ned mot större vattendrag, i hög 

grad i anslutning till överfarter. Ämnesjärn har ibland lagts ner i våtmark och 

det är också en placering som är vanligare i inlandet än i kustområdena. I 

vissa fall har spadformiga ämnesjärn deponerats i gravar, en sedvänja som 

framförallt har varit rådande i nordöstra Hälsingland.  

 

Depåerna bör i de allra flesta fall sannolikt knytas till de gårdar som har le-

gat i närheten av fyndplatserna för ämnesjärn. De ämnesjärn som lagts ner 

mitt i bygderna bör troligen ses i förhållande till en större grupp människor. 

Depåerna ligger i dessa fall på platser med kultindikerande namn vilket indi-

kerar att de har haft betydelse som samlingsplatser för människor från ett 

större område. Dessa fynd skiljer sig från de som påträffas i bygdernas ut-

kanter också på det sättet att de generellt innehåller ett lågt antal järn.  

    Det finns omständigheter som tyder på att nedläggningarna inte har skett i 

hemlighet utan att platserna varit kända och kunde pekas ut även när lång tid 

förflutit. Att depåerna inlemmats i det kollektiva minnet indikeras av de fynd 

som gjorts vid Kråknäset i Gästrikland (G93). Vid ett stenblock påträffades 

tolv ämnesjärn och vid ett annat stenblock fyra meter bort påträffades två 
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stora järnsmältor. Den sten varvid ämnesjärnen påträffades var röd och iö-

gonfallande, och skiljde sig från alla andra block på kullen. Ämnesjärnen 

och smältorna antogs först ha deponerats vid samma tillfälle. 
14

C-analyserna 

kunde dock visa att ämnesjärnen daterades till perioden kring Kr.f. medan 

smältorna fick en datering till 500–600 e. Kr. (Englund, Grandin & 

Hjärthner-Holdar 2001:1, Englund, Jensen & Ulfhielm 2004). Den rumsliga 

närheten mellan de två fynden har uppfattats som slumpmässig (Hovanta 

2001:26) men med all sannolikhet bör fynden ses i relation till varandra. 

Inga andra järnålderslämningar finns i närområdet och den rumsliga närhe-

ten, samt depåernas innehåll, talar starkt för att depåerna har ett samband. 

Minnet om de nedlagda ämnesjärnen kan ha bevarats under lång tid och san-

nolikt var det så att smältorna deponerades på platsen eftersom platsen redan 

innan hade betydelse, bland annat för att ämnesjärnen tidigare hade nedlagts 

där. I senare folktraditioner kring silverskatter uppges ofta att nedläggelserna 

var synliga i landskapet genom exempelvis eldsken, vilket innebar att män-

niskor i alla fall trodde sig veta var det fanns nedgrävda skatter (Zachrisson 

1998:41). Trots att deponeringen, själva nedgrävandet, innebar att ämnesjär-

nen inte längre kunde erfaras med blotta ögat så uppfattades de sannolikt 

som uppenbara i landskapet, de ingick i en medvetenhet om platsen.   

    Att det kan ha förhållit sig på det sätter pekar också det faktum att det 

finns platser där ämnesjärnsdepåer påträffats precis invid varandra. På Hills-

tarönningen i Forsa socken (H36 & H37) påträffades två depåer med sam-

manlagt 25 ämnesjärn på två skilda ställen i samma skogslycka. I Jälsta på 

Norderön (J76 & J77) har två fynd av ämnesjärn gjorts ungefär 200 meter 

ifrån varandra. På södra delen av Frösön påträffades två depåer (J62 & J63) 

på likartade platser på ett avstånd av ca 100 meter. Vid Norränge i Arbrå 

socken har två stora depåer (H27 & H28) påträffats ca 300 meter ifrån var-

andra. I Rännö i Tuna (M23 & M24) framkom två depåer i direkt anslutning 

till varandra. Om nedlagda depåer bevarades i minnet innebar det att dessa 

platser har varit kända och uppenbara i landskapet på samma sätt som andra 

gränsmarkörer, som exempelvis fornborgar, stensträngar eller run- och bild-

stenar.  

Andra former av depåfynd 

Den lokalisering till bygdernas utkanter som ämnesjärnsdepåerna uppvisar är 

typisk även vad det gäller andra former av depåfynd (Hedeager 1999, 2003; 

Wiker 1999, 2000; Spangen 2005). Trots detta har likheterna i depositions-

plats aldrig diskuterats, sannolikt eftersom ämnesjärnsdepåer och depåer 

med ädlare metaller inte uppfattas som jämförbara. Jag menar emellertid att 

likheterna i lokaliseringen är så stora att det tyder på att det fanns gemen-

samma idéer kring deponeringen av metall i ett större område och att depå-

erna med spadformiga ämnesjärnen måste ses som en lokal variant av detta. 
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Det finns också likheter mellan ämnesjärnsdepåernas placering och de plat-

ser där andra former av depåfynd har påträffats i Norrland. 

 

Gry Wiker (2000) har gjort en sammanställning av alla kända brakteatfynd i 

Skandinavien och analyserar dessa utifrån hur de ligger i landskapet. De 

folkvandringstida guldbrakteaternas deponeringsplatser uppvisar stora likhe-

ter med fyndplatser för depåer med spadformiga ämnesjärn. Inte heller fynd-

platserna för brakteater kan knytas till boplatslägen annat än i undantagsfall, 

utan det är naturliga gränser i terrängen som tycks ha varit viktiga vid depo-

neringen (a.a.: kap. 7). Det som framförallt tycks ha styrt deponeringen är 

närheten till berget, skogen och olika typer av vattendrag och i många fall 

ligger brakteaterna på gränsen mellan inmark och utmark. Wiker påpekar att 

brakteatfynden påfallande ofta ligger på gränsen till stora skogsområden 

vilket är en placering som också utmärker många ämnesjärnsdepåer. Brakte-

ater har också lagts ned i våtmark och det finns exempel där de påträffas i 

närheten av gravar, eller nedgrävda i gravar (a.a.:131).  

    Den stora majoriteten av brakteatfynden kommer från mark som inte varit 

odlad under forntiden. John Hines (1989) behandlar samma material i en 

tidigare artikel och enligt hans sammanställningar har 20% av brakteatfyn-

den framkommit i odlad mark. Ett flertal av dessa har dock framkommit i 

samband med plöjning eller andra jordbruksaktiviteter i nyligen uppodlade 

områden. Dessa områden har tidigare legat utanför odlingsmarken eftersom 

de utgjorde myr- eller hedmark, skog eller stenbunden mark (a.a.:198). De 

brakteater som säkert kan knytas till boplatskontexter utgör endast 3,4 % av 

materialet (Wiker 2000:110). Dessa utgör dock inte vilka boplatskontexter 

som helst utan många av fyndplatserna måste uppfattas som speciella, exem-

pelvis Helgö, Sorte Muld, Gudme och Lundeborg. En intressant iakttagelse 

är att flera av dessa uteslutande består av fragmenterade brakteater vilket 

tolkas som att brakteaterna har haft en annan innebörd på dessa platser. Wi-

ker (a.a.:119) menar att det pekar på ‖at smykkets symbolske funksjon ved 

deponeringstidspunktet ikke var det vesentlige‖.  

 

Guldfynd är relativt ovanliga i Mellannorrland och de allra flesta kan antas 

vara gravfynd. Vissa kan dock möjligen utgöra depåer. Från Stöde socken i 

Medelpad finns en tidig uppgift om ett fynd av en guldarmring (Enqvist 

1949:107). Fyndet gjordes redan 1653 vid Stödesjön och ringen beskrivs av 

Erik Teet som ‖en stor ring lijka som en slända tiock på een och något sma-

lare på andra sijdhan ihopdragen på ändarne så tiock att han kundhe gå uppå 

armen af en karl‖ (Rannsakningar efter antikviteter 1960:220). Den smältes 

tyvärr ned utan att ritas av så det är svårt att tidfästa den, men om beskriv-

ningen är tillförlitlig så är ringen sannolikt folkvandringstida. Fyndets lokali-

sering till en välmarkerad udde, omgiven av vatten påminner om placeringen 

av vissa av ämnesjärnsdepåerna från inlandet. Fyndplatsen ligger något di-

stanserad från bebyggelsen med gravar från äldre järnålder och framåt, men 

åt andra hållet finns endast skog med spridda fångstgropar. Fyndplatsen lig-
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ger därmed i ett gränsläge mellan land och vatten, mellan bebyggelse och 

obebyggt område. 

    På Hornön i Nora socken i Ångermanland hittades två omböjda guldtenar, 

en fingerring i guld och två cylindriska guldtrådspärlor tillsammans med sju 

leverröda glasflusspärlor. Fyndet är från folkvandringstid eller något senare 

(Selinge 1977:379). Fyndplatsen är belägen uppe på en mindre höjd där 

Ångermanälven faller ut i Storfjärden och havet. Platsen ligger mellan två 

högre berg och utgjorde under järnåldern en ö i ett smalt sund mellan Nora-

fjärden och Ångermanälvens mynning. Här gick Norrstigen över älven och 

numera landar den nybyggda Högakustenbron precis i anslutning till platsen 

(Wiklund 1993a). Platsen är belägen utanför den folkvandringstida bygden i 

Nora och den havsnära placeringen har klara motsvarigheter exempelvis 

bland de fyndplatser för ämnesjärn från Sundsvall (M13, M14, M15) som 

ligger där Selångersån idag mynnar i havet; mellan land och vatten, älv och 

hav. Också relationen till berget och lokaliseringen till en överfart över vat-

ten påminner i hög grad om ämnesjärndepåernas placering.  

    Från Hedesunda socken i Gästrikland kommer två folkvandringstida guld-

fynd, och båda har påträffats i bygdernas utkanter. Från Rångsta i socknens 

norra del kommer en folkvandringstida gulddepå med bland annat finger-

ringar och en solidus (Bellander 1939:41). Fyndplatsen ligger i anslutning 

till den rullstensås som går i nord-sydlig riktning genom Hedesunda (se fig. 

54). Fyndet framkom 1910 vid nyodling av tidigare obrukad mark och inom 

samma åkerstycke har också ett ormöglespänne påträffats. Uppe på åsen 

ligger gravfält och lämningar efter järnhantering.  

    Från Hade, i socknens södra del, kommer ett depåfynd från sen folkvand-

ringstid (Bellander 1939:53ff; Magnus 1997). Fyndet tolkades ursprungligen 

som ett sammanblandat gravfynd, eftersom de föremål som ingick sinsemel-

lan har lite olika dateringar. Bente Magnus (1997:89) har emellertid tittat 

närmare på de ursprungliga uppteckningarna och menar att det rör sig om ett 

offerfynd. Fyndplatsen uppgavs från början vara belägen på ‖åkern mellan 

vägen och sjön‖, uppgifter som dock avfärdades som felaktiga i ett tidigt 

skede eftersom det på den angivna platsen inte fanns några gravar, vilket 

blev problematiskt då föremålen uppfattades som gravfynd. Magnus (a.a.:92) 

kan dock visa att depån istället har lagts ned utanför gravfältet, i den våtmark 

som finns längs Dalälvens stränder. Också Hadefyndets lokalisering till våt-

mark invid älven uppvisar likheter med ämnesjärnsdepåernas placering i 

landskapet. Platsen utgör också en överfart och anknyter till den naturliga 

bro över Dalälven som bildas av den rullstensås som leder till Hedesundas 

kärnbygd längre norrut (se fig. 54). Hade utgör en av endast ett fåtal kända 

gårdsmiljöer från äldre järnålder i Gästrikland med gravar, gravfält, en möj-

lig husgrundsterrass, fossil åker, röjningsrösen, slaggvarp och slaggföre-

komster. Det har också påträffats slagg i de jordblandade rösena på gravfäl-

tet (Eriksson, Persson & Ulfhielm 2008:28).  
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Fig. 54. Hedesunda socken, Gästrikland (Magnus 1997:91)  
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Överhuvudtaget tycks många olika typer av depåfynd anknyta till olika for-

mer av gränser i landskapet. Marte Spangen (2005) kan visa att de vikinga- 

och tidigmedeltida ädelmetalldepåerna i Nordnorge ofta påträffats i gränslä-

gen och i utkanten av den samtida bebyggelsen. Materialet utgörs av endast 

28 fynd och av dessa har många vaga lägesuppgifter, men berg/fjäll (vid 

stup, i stenskravel, vid klyfta o.s.v.) och vatten (mellan näs och fastland, vid 

ed, vid fors, sjö o.s.v.) förefaller också här vara viktiga för lokaliseringen 

(a.a.:96f). Hon menar vidare att depåerna i ett större perspektiv ligger i ut-

kanten av området med norröna lämningar och depåerna påträffas ibland på 

vad som måste tolkas som den yttersta gården (a.a.:86f) vilket är något som 

också Bjørnar Olsen har påpekat (Olsen 2003; Olsen & Hansen 2004:83f).  

    Enligt Lotte Hedeager (1999, 2003) finns det en kontinuitet i depositio-

nerna av ädelmetall under hela järnåldern och hon pekar på de stora likheter-

na i innehåll och depositionsplatser mellan folkvandringstida ädelmetallde-

påer och vikingatida silverskatter i Danmark. Ungefär hälften av silverskat-

terna kommer från lokaler som ligger marginellt i förhållande till jordbruks-

marken (Hedeager 2003:154). De har ofta deponerats i mossar eller 

gränszonen mellan land och vatten, vid åar eller på stränder (Hedeager 

1999:243). Hedeager behandlar inte de vikingatida fynden från torr mark, 

men vad gäller fynden från våtmark och gränsen land–vatten är det en loka-

lisering som även förekommer i Torun Zachrissons undersökningsområde i 

Uppland och Gästrikland (Zachrisson 1998:114ff). Zachrisson uppfattar 

emellertid att den topografiska gränsen land–vatten kan spegla ägogränser 

och att dessa möjligen ska uppfattas som det primära. Hon knyter silverde-

påerna till gårdens landskap där platser som gravfält, gård och gårdsplats 

samt ägogränser var viktiga. Möjligen indikerar ett par fynd att guld saknar 

silvrets koppling till gården och att guld möjligen istället deponerades i vat-

ten eller våtmark i bygdens utkant (a.a.:118).  

    Endast ett fåtal av de norrländska vikingatida silverskatterna kan idag 

lokaliseras exakt. Många av skattfynden har framkommit centralt i bygderna, 

och närheten till gravar och andra fornlämningar tyder på att de många 

gånger har deponerats i gårdsnära lägen. Det finns dock några, som likt vissa 

av de danska och norska exemplen har lagts ned mer marginellt i förhållande 

till odlingsmarken men även dessa ligger dock centralt i anslutning till järn-

åldersbebyggelsen, med något undantag.  

    Depåfynd tycks ofta ansluta till olika gränser i landskapet. Vilka typer av 

gränser som har erhållit depositioner skiljer sig dock över tid, och ämnes-

järnsdepåernas lokalisering uppvisar framförallt likheter med olika typer av 

ädelmetalldeponeringar från folkvandringstid. Det råder en närmast total 

överensstämmelse mellan vad som kännetecknar fyndplatser för brakteater 

och spadformiga ämnesjärn vilket pekar på att deponeringen av spadformiga 

ämnesjärn bör ses som del i en gemensam deponeringstradition över ett stör-

re område. I Norrland var det dock inte ädelmetall som deponerades i någon 

högre grad, vilket ovanstående genomgång visar. Istället deponerades spad-
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formiga ämnesjärn vilka i hög grad relaterade till vad som var väsentligt i 

just Norrland just då: jordbruk, skogsbruk och järn. Att ämnesjärnen depone-

rades i egenskap av järnföremål stöds också av att de fåtal andra föremål 

som har påträffats i ämnesjärnsdepåerna i Mellannorrland alltid är av järn.  

Ämnesjärn och gränser 

Det svårt att relatera de spadformiga ämnesjärnens lokalisering i landskapet 

till andra former av ämnesjärn från det svenska området utan en rejäl grund-

forskningsinsats, något som faller utanför ramen för föreliggande arbete. 

Ämnesjärnens fyndkontexter har sällan i någon större utsträckning blivit 

föremål för forskning, förutom i Storbritannien. Där har Richard Hingley 

fördjupat sig i fyndsammanhangen (1990, 1997, 2005, 2006a+b, Haselgrove 

& Hingley 2006) och det visar sig utifrån Hingleys studier att också de eng-

elska typerna av ämnesjärn i hög grad ansluter till gränser. 

 
Fig. 55. Olika typer av ämnesjärn från Storbritannien (Crew 1994:349) 
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    Som tidigare nämnts så finns det på de brittiska öarna ett tjugotal olika 

former av ämnesjärn. Av dessa är många av typerna varandra näraliggande 

och många kan föras till en av de tre huvudgrupperna spettformiga, svärds-

formiga och plogformiga ämnesjärn (se fig. 55). Några av dessa undertyper 

finns bara representerade med enstaka fynd (Crew 1994). Precis som i Skan-

dinavien hittas de vanligen i depåer men på några lokaler har fragment av 

ämnesjärn påträffats vilket pekar på att de använts i smidesprocessen, det vill 

säga att de har utgjort råvara vid framställningen av föremål i järn (Crew 

1994:345).  

    Den stora majoriteten ämnesjärn har påträffats i depåer och Hingley upp-

fattar dessa som medvetet deponerade i rituellt syfte med grund i den stora 

symboliska betydelse som tillskrivits järnet som metall. De brittiska depåer-

na med ämnesjärn ligger i perioden mellan 300 och 50 f.Kr, möjligen med 

något senare exempel (Hingley 2006a:218). Hingley (2006 a+b) har studerat 

de enskilda fyndplatserna och kan visa att de i de allra flesta fall ansluter till 

olika former av gränser. De flesta depåer påträffas på fornborgar eller på 

hägnade boplatser (enclosed settlements) och på en lägre nivå så påträffas de 

nästan uteslutande i, eller i anslutning till, de murar/vallar eller diken som 

avgränsar lokalerna. Endast i ett fåtal fall har ämnesjärn deponerats mer 

centralt inom fornborgarna eller på boplatserna. I ett fall har en depå med 

ämnesjärn påträffats på en oinhägnad boplats, men också då i boplatsens 

utkant. Denna typ av boplats är vanligare än de hägnade boplatserna, och är 

också undersökta i högre antal, så sambandet tycks odiskutabelt. Den stora 

andelen ämnesjärnsdepåer kommer dock från fornborgarna och dessa depåer 

innehåller också ett mycket högre antal ämnesjärn än fynd från andra kon-

texter. Räknat på antal enskilda ämnesjärn så kommer 95 % från fornborgar 

(Hingley 2006b:119). Utanför kärnområdet förekommer ämnesjärn i andra 

kontexter vilka dock också kan relateras till liminalitet, de hittas i våtmark, i 

floder, grottor och steniga ändmoräner. I ett fall har ämnesjärn hittats i vad 

som benämns som ett tempel på Hayling Island i Hampshire, men också då i 

utkanten av detta. En depå med ämnesjärn har också påträffats längst ut på 

Isle of Wights södra udde, det vill säga på den yttersta spetsen av de brittiska 

öarna (a.a.:119ff). Hingley menar att deponering av ämnesjärn kan ha mar-

kerat inte bara rumsliga gränser, utan även tidsmässiga. Detta indikeras av 

att deponeringarna ofta kan knytas till hägnadernas konstruktionsfas, om-

byggnation eller övergivande (a.a.:122).  

    Hingleys studier har således tydligt kunnat visa att ämnesjärn har depone-

rats i anslutning till gränser också i England. De gränser som på så vis accen-

tueras genom depositioner av ämnesjärn är i högre grad kopplade till gränser 

som skapats av människor (vallar, murar och diken) medan ämnesjärn i Mel-

lannorrland i mycket högre grad ansluter till naturliga gränser i landskapet. 

Den stora massan ämnesjärndepåer påträffas dock i bygdernas utkanter, på 

gränsen till skogen, vilket måste uppfattas som en gräns skapad av männi-

skor.  
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Fig. 56. Ämnesjärnsdepåer med jernbarrer (punkter) och områden med en omfattan-
de järnframställning (Resi 1995:136). 

    

     I Norge är det framförallt Irmelin Martens (1977, 1979a, 1981a+b) och 

Heid Gjøstein Resi (1995) som har behandlat ämnesjärnen. Dessa kallades 

tidigare vevjern men benämns nu järnbarrer av typ R 438. I Norge har mer 

än 8500 järnbarrer påträffats och forskningen kring dessa har, precis som i 

Sverige, baserats på frågeställningar utifrån järnframställning och handel. 

Också vad gäller Norge är det svårt att säga något om de enskilda fyndplat-

serna för ämnesjärn eftersom de lokala kontexterna endast redovisas i undan-

tagsfall. De flesta järnbarrerna kommer från östra Norge med ett kärnområde 

kring Randsfjorden och Mjøsa i Opland, Hedemark och Buskerud (Figens-

schou Simonsen 2007:213). Dessa utgör bördiga jordbruksbygder i inlandet. 

Många av depåerna har framkommit vid plöjning eller nyodling, vanligen i 

betes- eller skogsmark. De hittas ofta under, eller i anslutning till, stenblock, 

klippor eller i stenskravel, men också under rösen (Resi 1995:137; Resi & 

Figenschou 2002). Ett något mer detaljerat beskrivet fynd från Fogderud i 
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Øvre Eiker i Buskerud påträffades i gårdsnära utmark i utkanten av jord-

bruksbygden. Ämnesjärnen var nedgrävda i lera invid foten av en klippa, och 

i alla fall detta fynd uppvisar uppenbara likheter i placeringen med depåer 

med spadformiga ämnesjärn.  

    I Norge görs, precis som i Mellannorrland, vanligen inte barrefynden i 

direkt anslutning till bebyggelsen, men det finns undantag. I Moer i Ås, 

Akershus, påträffades en depå med 44 järnbarrer i väggrännan till ett långhus 

från äldre romersk järnålder. Det tolkades som ett husoffer nedlagt i sam-

band med att huset byggdes (Guttormsen 2003). Vid ett tillfälle har ett en-

skilt ämnesjärn av samma sort hittats på en gård från äldre järnålder i Modvo 

i Sognefjorden (Kristoffersen 1993:179; Resi 1995:135). Järnbarrerna påträf-

fas endast sällan i gravar (Martens 1981b).  

    Det finns ingen anledning att anta att de områden där de flesta fynden har 

framkommit har varit säte för någon storproduktion av järn och flera av de 

områden som har de rikaste spåren efter järnframställning saknar nästan helt 

ämnesjärnsfynd (se fig. 56). Detta gäller till exempel Hallingdal, Numedal 

och övre Telemark (Martens 1977:2). Utifrån de kortfattade beskrivningarna 

så förefaller det finnas likheter mellan depositionsplatserna på det norska 

och det mellannorrländska området, men utan en djupdykning i de lokala 

kontexterna går det inte att säga med säkerhet. 

Gränser  

Gemensamt för olika typer av depåfynd är sålunda att de ofta kan knytas till 

gränser i landskapet. Vilka typer av gränser som uppfattats som lämpliga för 

olika former av depositioner tycks emellertid ha skilt sig i tid och rum och 

ämnesjärnsdepåernas placering påminner i första hand om brakteatnedlägg-

ningarnas. Depåer med ämnesjärn anknyter till specifika placeringar i land-

skapet och har deponerats med en regelbundenhet som visar att dessa placer-

ingar är meningsbärande. Fyndplatserna tycks i hög grad anknyta till olika 

former av gränslägen och i vissa fall mer specifikt till övergångar av olika 

slag. 

 

De platser där ämnesjärn har deponerats kännetecknas på olika sätt av limi-

nalitet. Många gånger är det platser som ligger på topografiska gränser i 

landskapet. En stor andel av depåerna ligger i ett gränsläge mellan bebyggel-

sen och skogen men även placeringen invid berg eller vattendrag av olika 

typer indikerar att det är en placering i anslutning till gränser som eftersträ-

vades. Detta är dock inte begränsat till platser som rent topografiskt ligger i 

gränslägen utan många av fyndplatserna måste uppfattas som liminala också 

på andra sätt. 

    Terminologin kommer ursprungligen ifrån studier av övergångsritualer av 

Arnold van Gennep (1999) och Victor Turner (1967, 1969). I förändringen 

från ett tillstånd till ett annat finns ett stadium mittemellan som många gång- 
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Fig. 57. Ammerön, Revsunds socken, Jämtland. Fyndplatsen är beläge vid den klip-
pa som syns i bildens mitt. 

 

er omfattas av en ritualisering. Genom övergångsritualen lämnar personen 

sin tidigare position i det sociala systemet och förvandlas till en person med 

en ny social status. Emellan dessa finns ett tvetydigt och oberäkneligt till-

stånd som kallas liminalfasen, där personens status är oklar. Den liminala 

fasen är i Turners ord ‖Betwixt and between‖ och kännetecknas av att vara 

både och, och varken eller (1967:93ff). Van Gennep (1999:129f) har påpekat 

att transitionen mellan olika faser ofta markeras och identifieras genom att 

fysiskt korsa en gräns i form av vattendrag, trösklar eller portar så att över-

gången blir fysisk såväl som symbolisk. Trots modellens ganska förenklade 

upplägg (Back-Danielsson 2007:150f) är en diskussion kring begreppet li-

minalitet tillämplig också inom exempelvis landskapsstudier, eftersom grän-

ser förefaller ha omgärdats av ett intensivt uppmärksammande och accentue-

rande under delar av järnåldern.  

    Gry Wiker har pekat på den uppenbara risken att senare års fokuseringen 

på gränser gör alla platser liminala (2000:124). Kanske är det också så att 

topografiska gränser får för stort utrymme i tolkningarna eftersom naturland-

skapet fortfarande är tillgängligt för oss, något som det forntida kulturland-

skapet inte är på samma omedelbara sätt. Även naturen är dock givetvis för-

änderlig, och det landskap vi idag rör oss genom är inte detsamma som när 

ämnesjärnen en gång deponerades. Berget finns sannolikt kvar men sjöar och 

myrmark har i hög utsträckning dikats ut, åtminstone i jordbruksbygder. 

Landhöjningen har medfört genomgripande förändringar i kustområdena, 
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särskilt i norra Mellannorrland, där den fortfarande är kraftig. Åars lopp har 

förändrats, älvar har reglerats, skog huggs ner eller växer upp. Det landskap 

vi idag ser har följaktligen genomgått stora förändringar sedan forntiden. Det 

är emellertid svårt att bortse ifrån det faktum att det arkeologiska källmateri-

alet många gånger indikerar att just gränser under delar av järnåldern tycks 

ha varit betydelsefulla och att en ritualisering av dessa var vanligt förekom-

mande (t.ex. Johansen 1997; Zachrisson 1998; Wiker 2000; Wall 2003). 

    Ett annat bekymmer med en ibland oreflekterad användning av begrepp 

som gränser och liminalitet är att gränsen presenteras som en faktisk, fysisk 

realitet, något som har en fristående betydelse i sig själv, vilket inte är fallet. 

En gräns uppstår, och får sin betydelse, utifrån de företeelser den avskiljer 

och knyter samman, och de innebörder som knyts till dessa. Uppdelningen 

av landskapet i olika rum går ofta tillbaka på variationer i rent fy-

sisk/topografisk bemärkelse. Dessa genereras till att bli en kulturell gräns. 

Mellan dessa områden uppstår gränser eller gränszoner. Det meningsinnehåll 

som tillskrivs en gräns är därmed inte självklar eller naturgiven utan kommer 

utifrån de innebörder som tillskrivs de kategorier som gränsen åtskiljer, vilka 

givetvis skiljer sig i tid och rum Trots att en sådan uppdelning har uppfattats 

som självklar och väldefinierad, har den säkert inte alla gånger varit det. 

Exakt var gränsen uppfattats ha gått har troligen skiljt sig från situation till 

situation. En plats som i ett fall sågs som skog kan i ett annat ha uppfattats 

som gårdsnära, beroende på situation, aktivitet eller person. Gränsen har 

sannolikt också jämkats och justerats i samband med omflyttningar, vid ny-

odling eller när odlingsmark har lagts igen. Det innebär att den inte har varit 

statisk utan har omförhandlats så länge uppdelningen har uppfattats som 

viktig. Distinktionen var skarpare i tanken än i praktiken. Sannolikt är det 

också så att en plats som kan ha ansetts vara speciell i ett sammanhang inte 

behöver ha varit det i ett annat, vilket givetvis gör att vi idag får svårare att 

uppfånga dem (t.ex. Ilkjær 2002:205). Sannolikt har de platser där ämnesjärn 

har deponerats uppfattats som speciella, möjligen heliga i någon mån. 

    Att det heliga kan uppfattas som en gräns har uppmärksammats av många 

forskare, och har senast utförligt diskuterats av Per Vikstrand (2001). Han 

menar att det heliga kan uppfattas som en socialt producerad gränskategori 

som uppträder både vid temporala och rumsliga övergångar, och i relation 

till kroppen, livcykler, samhällets ideologi och begreppsvärld samt till land-

skapet (a.a.:232f). Denna syn på det heliga som en gräns kan ge en förståelse 

för de platser där ämnesjärn deponerades. Som tidigare diskuterats så åter-

finns ofta ortnamn där helagher ingår vid gränser mellan byar, socknar och 

härader och Vikstrand menar att dessa namn också kunde avse platser som 

uppfattades som gränser mellan människans vardagliga värld och makternas, 

gudarnas och förfädernas världar (Vikstrand 2001:234). Vikstrand framhål-

ler också den heliga platsens kommunikativa egenskaper: 

Ur detta perspektiv kan den heliga platsen måhända beskrivas som en kon-
taktyta där människans värld kommer i beröring med andra världar, en scen 
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där mytologiska världar manifesterar sig i människornas värld, en portal där 
det i någon bemärkelse är möjligt att sätta sig i förbindelse med dessa världar 
och deras invånare (Vikstrand 2001:26). 

 

Kanske har de platser där ämnesjärn har deponerats uppfattats som ställen 

där en kommunikation med den andra sidan har varit särskilt gynnsam, och 

att dessa platser varit del av berättelser både före och efter ämnesjärnen lagts 

ner. 

 

 
 

Fig. 58. Maj, Njurunda socken, Medelpad. Fyndplatsen för M8 är belägen i bildens 
mitt på motsatt sida av ån.     

 

En viktig poäng i sammanhanget är att gränserna inte bör uppfattas som av-

gränsande utan snarare som områden där olika landskapsrum möttes. Det 

som många gånger kännetecknar fyndplatserna är att de utgör övergångar av 

olika slag, det vill säga platser där gränsen passerades. Detta är i det förstone 

tydligast vad gäller ämnesjärnsdepåernas anknytning till överfarter över vat-

ten. Detta indikeras av att också många av de övriga platser där ämnesjärn 

har påträffats, i ett större perspektiv kan uppfattas som platser där gränser 

smälte samman och olika världar kunde mötas. Ämnesjärnen deponerades 

under en tid då gränser inte i första hand fungerade särskiljande utan som 

någonting sammanfogande.   
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Övergångar 

De företeelser som kännetecknar platser där ämnesjärn har påträffats – berg, 

överfarten, myrar och gravar – var platser som på olika sätt har varit föremål 

för en ritualisering under järnåldern. Sannolikt har de uppfattats som viktiga 

noder i landskapet, kanske var det laddade platser där förfäder och andra 

väsen fanns nära. 

 

Den fornskandinaviska religionen var djupt förankrad i landskapet och det 

gudomliga var tätt sammanvävt med naturen (t.ex. Brink 2001b; Wiker 

2004:115). Hela landskapet var metafysiskt laddat i högre eller lägre grad 

(Brink 2001b:81f) och innefattade därför långt mycket större områden än 

efter kristendomens inträde, då det heliga området begränsades till kyrkan 

och kyrkogården. Gudarna fanns närmare i det hedniska landskapet och på 

en lägre nivå har sannolikt mängder av platser runt om i landskapet varit del 

i en ritualiserad praktik på gårds- eller personnivå, platser där lokala gudo-

mar, förfäder eller andra väsen uppehöll sig. Denna metafysiska aspekt av 

landskapet ska emellertid inte bara ses i relation till olika gudomar och reli-

gionsutövningen i strikt mening. Den bör uppfattas i ett vidare perspektiv där 

hela landskapet, och olika platser i detta, på olika sätt införlivades i en före-

ställningsvärld bestående av mytologiska berättelser, historiska händelser, 

gudar, förfäder, förmödrar och andra väsen.   

    Av det följer att jag inte tror att landskapet var uppdelat i en sakral och en 

icke-sakral sfär under järnåldern. Genom att göra en uppdelning av landska-

pet i en sakral och en icke-sakral sfär riskerar man att inte fästa tillräckligt 

avseende vid alla de olika former av ritualiserat handlande kopplat till en 

föreställningsvärld som omfattade hela landskapet, varav mycket förmodli-

gen bestod av en mer folklig rituell praktik. Att hedniska vin förefaller ha 

hägnats med stavar, vilket Forsaringens text påvisar (Brink 1996b), utgör 

inte en jämförbar avgränsning mellan heligt och profant, eftersom detta heli-

ga var en aspekt av själva landskapet. Detta innebar att det under järnåldern 

fanns kvalitativt skilda platser och områden, men det fanns inte ett centrum 

som efter kristendomens inträde. 

    Att inte bara platser i anslutning till gårdarna inkorporerades i föreställ-

ningsvärlden påvisas av att de sakrala ortnamnen uppträder i stora delar av 

landskapet. De teofora sammansättningarna är inte begränsade till mer inten-

sivt brukade områden utan också berget är vanligt förekommande i sakrala 

sammansättningar (Vikstrand 2004). Andra exempel är -sjö, -fors och -skog. 

Förleden i Tiveden, den skog som ligger mellan Närke och Västergötland, 

innehåller *tí-, och betydelsen är enligt Stefan Brink (2001b:100) ‘den skog 

där gudarna bor‘. 

 

De företeelser som kännetecknar platser där ämnesjärn har nedlagts – berg, 

överfarter, våtmarker, gravar och platser med sakrala namn – är platser som 

på olika sätt har uppmärksammats under forntiden. Nedan följer andra ex-
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empel på hur detta uppmärksammande har sett ut vilket än en gång pekar på 

att Mellannorrland är del av ett större sammanhang.  

    På senare år har det blivit uppenbart att berget, eller klippan, har varit 

föremål för ritualiserat handlande (Zachrisson 2004a). Det arkeologiska 

fyndmaterialet visar att detta förefaller ha gällt berg i skiftande former, något 

som också påvisas av att berg, när det förekommer i teofora sammansätt-

ningar, har namngett såväl höjder och kullar som regelrätta berg (Vikstrand 

2001:110). Berget förefaller i vissa fall ha uppfattats som de dödas boning 

och Birgitta Johansen (1997:132ff) har framhållit den konceptuella likheten 

mellan berget och gravhögen. Zachrisson (2004a:377) menar att berget, med 

dess utlöpare klipporna och blocket, har fungerat som platser där kontakt 

med det övernaturliga har kunnat upprättas. 

   Just berg och klippor har många gånger varit föremål för depositioner av 

olika slag. Detta är särskilt tydligt på Helgö där mängder av föremål av olika 

slag har deponerats vid olika klippor. Zachrisson har framhållit att den klip-

pa som finns vid husgrupp 2 på Helgö bör ses som central i kultutövningen 

på platsen (Zachrisson 2004a:373ff). Deponeringar vid klippor och bergs-

klackar har konstaterats också på andra lokaler exempelvis i Sanda i Fresta 

socken (Lindeblad 1996:66f) och vid Borg i Östergötland (Lindeblad 

a.a.:63ff; Nielsen 2006). Brakteatfynd från södra och västra Norge har en 

tydlig anknytning till berg och vissa har påträffats direkt invid branta bergs-

väggar (Wiker 2000:124ff).  

    Det finns också exempel på platser där keramik (Stjernquist 1985; Linde-

blad & Petersson 2009:119ff), guldringar (Zachrisson 2004a:374) och andra 

typer av föremål har deponerats vid stenblock (Lindeblad & Petersson 

2009:119ff). Många gånger påpekas det att depåer med spadformiga ämnes-

järn (men också andra typer av depositioner) påträffats invid jordfasta block, 

ett bruk som vanligen förklaras med att stenblocket utgjorde ett riktmärke för 

att ägaren enkelt kunna återfinna de nedgrävda föremålen. Antagligen bör 

traditionen istället ses utifrån de föreställningar som knöts till berget.             

    Sannolikt är också ämnesjärnsdepåernas anknytning till stenskravel me-

ningsbärande och lokaliseringen till just stenskravel är vanligt förekomman-

de också för ädelmetalldepåer (Wiker 2000; Spangen 2005). Även guldhals-

kragen från Ålleberg framkom i stenskravel, på platåbergets norra, branta 

sida. Fyndplatsen låg halvägs upp från åkermarken mot krönet av Ålleberg, 

och det är knappast slumpmässigt att guldhalskragen deponerades precis 

innanför den kraftiga naturliga vall som löper parallellt med bergets rasbrant. 

Vallen är flera meter hög och består av lerskiffer (Bägerfeldt 2004:81). 

    Ämnesjärn har i vissa fall påträffats i anslutning till fornborgsberg. Forn-

borgar har huvudsakligen studerats som befästningsverk och har relaterats 

till de oroligheter och krigiska tillstånd som anses prägla folkvandringstiden 

(t.ex. Hallström 1927; Selinge 1977:384; Hemmendorff 1994; Ramqvist 

1996:27; Olausson 2008:30). Fornborgarna som liminala och starkt ritualise-

rade platser har uppmärksammats av Åsa Wall som har studerat fornborgar-

na på Södertörn i Södermanland (2003). De hägnade bergen, som hon väljer 



 183 

att kalla fornborgarna, ligger som trösklar i landskapet, och murarna förstär-

ker upplevelsen av berget som en gräns mellan olika landskapsrum. Wall 

menar att de hägnade bergen har knutits till mytiska historier och uppfattats 

som urgamla platser associerade med avlägsna händelser och förfäder. De 

hägnade bergen knöt således ihop nuet med det förflutna (a.a.:178ff). Spåren 

efter eldande i murverk och på klippor, att man brutit loss sten från klippor 

och fyllt skrevor med skärvig sten och på andra sätt byggt om murarna bör 

enligt henne förstås i förhållande till hägnadernas betydelser som liminala 

platser i landskapet (a.a:181).  

    Murarna har även varit föremål för aktiviteter på andra sätt. Det före-

kommer att man hittar delar av vridkvarnar i murarna. Trots att relativt sett 

få fornborgar har blivit undersökta har detta kunnat påvisas i skilda områden, 

bland annat i Trøndelag, Ångermanland och Östergötland (Hemmendorff & 

Smedstad 1997; Zachrisson 2004a:360 och där a.a.). Zachrisson 

(2004a:359ff) menar att detta speglar vridkvarnarnas kosmologiska betydel-

se och har pekat på att vridkvarnar huvudsakligen förekommer i speciella 

miljöer. Vridkvarnar i murverken på fornborgarna indikerar att det där har 

pågått aktiviteter jämförbara med vad som pågick på andra platser vars sa-

krala karaktär är mer vedertagen, t.ex. Uppåkra, Helgö och Lunda. Det kan 

också ge en förståelse varför spadformiga ämnesjärn, med dess kopplingar 

till en mytologisk historia, i vissa fall påträffas i anslutning till fornborgar. 

Av intresse i sammanhanget är också att de allra flesta fynd av ämnesjärn i 

England kommer från fornborgar eller hägnade boplatser (s.k. enclosed sett-

lements) som tidigare nämnts. Majoriteten av dessa har framkommit i an-

slutning till anläggningarnas ytterområden, i eller invid murar eller diken 

(Hingley 2006b). Den betoning som genomgående ligger just på murarna är 

påfallande.  

 

Ämnesjärnsdepåerna påträffas många gånger i gränszonen mellan land och 

vatten och har en tydlig anknytning till överfarter. Dessa platser har uppen-

barligen uppfattats som speciella vilket också indikeras av att dessa typer av 

platser varit föremål för intresse också på andra sätt under järnåldern. Detta 

gäller bland annat de redskapskistor, som ofta innehåller smidesredskap, som 

vid övergången till medeltid deponerades på kanten till tidigare sjöar eller 

mossar. De påträffas i vissa fall också vid vad och broar, eller ligger på plat-

ser där åar faller ut i sjöar, vilka är placeringar som återfinns hos ämnes-

järnsdepåerna (Lund 2006:333). Redskapskistorna har uppfattats som tappa-

de eller gömda i orostider men Julie Lund har istället tolkat dem som rituellt 

nedlagda (a.a:330). Det är sannolikt ingen slump att verktygslådan från Orsa 

påträffades precis vid ångbåtsbryggan (Serning 1966:36). 

    Julie Lund (2004:203ff, 2005:109ff) har också kunnat visa att vapen ofta 

har deponerats i anslutning till broar, vadställen och andra former av överfar-

ter över vatten. Deponeringar av skandinaviska vapen vid olika typer av 

övergångar har också kunnat påvisas i England, Polen och Ryssland (Lund 

2005:115f och där a.a.) och genom typologiska studier står det klart att 
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många av de platser där vapen har deponerats har kontinuitet över flera 

hundra år vilket enligt Lund (a.a.:117) påvisar att broar och vad har haft 

speciell betydelse i det kognitiva landskapet. Lund (a.a.:206f) menar att vat-

tendrag och våtmarker uppfattades som platser där man i särskild grad kunde 

förhandla med gudarna. 

    Överfarternas kosmologiska betydelse påvisas även av att runstenar ofta 

har rests invid broar och vad. På många av dessa omtalas också brobyggen 

eftersom det efter kristnandet uppfattades som en gudibehaglig gärning att 

bygga bro. Lund (2005:121ff) har kunnat visa att brons kosmologiska bety-

delse i vissa fall även har poängterats i runstenens ristning, exempelvis ge-

nom att runstenens kors hakar i runstensslingan just där ordet bro är placerat. 

Många gånger har ristningen också arrangerats så att ordet bro står högst upp 

på stenen – där runslingan vänder – så att själva ordet formar en bro. Detta 

innebär att namnen på den döde hamnar på ena sidan om ordet bro, och 

namnen på de levande på den andra (a.a.:126). Att olika typer av föremål har 

deponerats vid vad, broar och överfarter redan under tidigare delar av järnål-

dern påvisar enligt Lund att dessa typer av platser redan före kristnandet var 

viktiga i det hedniska, sakrala landskapet som en gräns mellan denna värld 

och nästa, eller mellan levande och döda, och att det är därför runstenarna 

senare kom att resas vid dem (a.a.:129ff). 

    Ämnesjärnsdepåernas lokalisering till de stora vattenlederna bör inte ute-

slutande betraktas som ett tecken på vattendragens betydelse ur transport-

mässig synvinkel eftersom det inte nödvändigtvis är en funktio-

nell/ekonomisk förklaring av vattendragen som behövs för att förstå depone-

ringarna. Detsamma kan sägas vad gäller lokaliseringen till färdvägar på 

land eftersom både färdvägar och övergångar också hade betydelser i männi-

skors föreställningsvärld (Rudebeck 2002; Lund 2004, 2005). Också färdvä-

gar på land har varit betydelsefulla i människornas fysiska och mentala land-

skap. Det är inte ovanligt att etablerandet av vägar tillskrivs mytiska förfäder 

och på det viset inlemmas i ursprungshistorier sammanvävda med landskapet 

(Helms 1993:114). Vägar, stigar och vattenleder utgjorde framkomliga pas-

sager i ett oröjt landskap och de följde vanligen olika former av gränser i 

terrängen. I många kulturer är resandet kringgärdat av ritualer eftersom själ-

va resan uppfattades som ett liminalt tillstånd (a.a.:41ff). Vägar och stigar 

har, enligt Elisabeth Rudebeck, fungerat som gränser i landskapet, mellan 

olika sorters terräng, som ägogränser och som symboliska gränser. Hon me-

nar att det är därför ett ritualiserat handlande, möjligen kopplat till gräns-

överskridande och skydd, har knutits till dessa (Rudebeck 2002:183) och då 

särskilt till vägskäl och korsningar (a.a.:168). Kanske är det spår efter sådana 

vägritualer som framkom i en stensatt järnåldersväg i Krogsbølle, norr om 

Odense. Där påträffades sju svärd och ett fyrtiotal spjutspetsar, och vissa av 

spjutspetsarna hade drivits ner i stenläggningen (Buchwald 2005:188). 

    Också långt senare har vägar, vägskäl, vad och broar omgivits av folkliga 

föreställningar. Att färdas över ett vad, bro eller spång var förenat med fara 

vilken kunde avhjälpas om Jesu namn uttalades eller en slant offrades (Till-
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hagen 1997:108ff). Korsvägar eller broar var mer kraftfullt laddade platser 

än andra och där kunde man genom trolldom bota eller ställa till skada. De 

var också platser där kunskap om framtiden kunde nås (Schön 2000:11). 

Också på kontinenten fanns föreställningar om korsvägar som platser där de 

onda krafterna var speciellt starka (Schmitt 1998:185). 

 

Våtmarker har dragit till sig olika former av nedläggningar under stora delar 

av förhistorien, sannolikt eftersom platserna är mångtydiga och svårkategori-

serade (t.ex. Fabech 1991; Bradley 2000:61f; Ilkjær 2002). Dessa platsers 

rituella betydelse grundar sig sannolikt i vattnets betydelse som livgivare, 

men också som länk till gudar och förfäder där vattenytan fungerade som ett 

gränssnitt (Brink 2001b:96 och där a.a.), något som är särskilt framträdande i 

de keltiska delarna av Europa (Green 1998:64).  

    Myrmarkerna var, tillsammans med sjöarna, också de platser varifrån 

malmen hämtades. De utgjorde med andra ord ursprunget till järnet, som 

både funktionellt, socialt och symboliskt hade en så stor betydelse under 

järnåldern. I antropologisk litteratur finns beskrivet att platser, varifrån råva-

ror hämtas, många gånger uppfattas som liminala, på samma gång farliga 

som kraftfulla och laddade. Tillgängligheten till denna typ av platser är där-

för ofta kringskuren av regler och tabun (Strassburg 1998:159 och där a.a.). 

Det är, som tidigare nämnts, vanligare med fynd av ämnesjärn i myrmark i 

inlandet, det vill säga i områden där det finns järnframställning. I dessa delar 

ansluter också depåerna i högre grad till vattendrag, vilket pekar på att kopp-

lingen till myrmalmen är giltig. 

 

Gravar och gravfält har varit föremål för olika typer av ritualiserade hand-

lingar under hela järnåldern och det har inte varit begränsat till själva be-

gravningarna (Baudou 1989; Brink 2001b:85f). Vid och i gravhögar har inte 

bara ämnesjärn hittats, utan även exempelvis silverskatter (von Heijne 2007) 

och guldbrakteater (Wiker 2000:137f) har grävts ner i dessa. Det förefaller i 

de norröna källorna som att gravhögar och gravfält uppfattades som platser 

där en kommunikation med den andra sidan och de döda kunde upprättas. De 

döda förfäderna var betydelsefulla i järnåldersmänniskornas liv och innehade 

kunskap som kunde gagna de levande. Genom att ‖sitta ute‖ på en gravhög 

en natt kunde man se, det vill säga erhålla kunskap om framtiden, historien, 

ödet eller andra dolda ting. Förbud mot att ‖sitta ute‖ förekommer framför-

allt i västnordiska lagsamlingar och seden tycks ha varit seglivad eftersom 

det så sent som i början på 1300-talet på Island gick ut ett förbud mot att 

sitta ute, driva med galder och hålla på med sejd och hedenskap (Solli 

2002:137). På vissa håll har högarna även i senare folktro uppfattats som 

tillhåll för nissar, vättar och liknande och till dessa lämnades matoffer på 

högarna (Näsström 2004:60ff). 

 

Också samlingsplatserna med kultindikerande namn har varit platser där en 

kommunikation med den andra sidan upprättades. Exakt vad dessa har repre-
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senterat är inte känt men utifrån ortnamnen så menar Per Vikstrand att de 

gårdar som bär sakrala namn inte bara fått sina namn av att de legat invid en 

kultplats, utan att själva gårdarna har uppburit centrala funktioner, däribland 

religiösa, i lokalbygden (1996:90). I ett tidigare skede behöver dessa platser 

inte ha varit knutna till specifika gårdar utan människorna kan ha samlats 

utomhus, exempelvis på kanten till våtmarker (Dillmann 1997; Lindeblad & 

Petersson 2009:130f). De var platser där människor regelbundet samlades 

vid tillfällen som uppfattades som betydelsefulla. De aktiviteter som ägde 

rum bör inte bara uppfattas i vad idag betecknas som religiöst hänseende 

utan platserna har också fyllt viktiga sociala och rättsliga funktioner. På des-

sa platser utbyttes gåvor, gemensamma måltider åts, kultiska skådespel 

iscensattes och offer till gudarna ägde rum. 

    Kultplatserna var också platser dit speciella föremål togs. Där står Helgö i 

en klass för sig, med mängder av ovanliga och mer eller mindre långväga 

föremål varav en del kan antas ha varit del i ritualiserade handlingar. Jag 

menar att det är i förhållande till detta de spadformiga ämnesjärn som har 

deponerats på denna typ av platser bör uppfattas. Ett fåtal ställen som Helgö 

och Lund i Valbo har därtill erhållit ämnesjärn från olika regioner vilket 

indikerar att dessa platser har besökts av människor från ett större område. 

    På dessa platser anordnades också blotfester och Andreas Nordberg 

(2006b:60) har utifrån den omdiskuterade och svårtolkade strofen Grimnes-

mål 42 framhållit hur gränserna mellan de kosmiska världarna öppnades i 

samband med dessa rituella måltider. Både blotmaten och mjödet, som And-

reas Nordberg kallar en ‖kosmisk‖ rusdryck, försatte deltagarna i gemenskap 

med gudarna och de döda (a.a.:62 och där a.a.). De platser där kulten utspe-

lades kom att utgöra mikrokosmiska manifestationer av universum och män-

niskornas värld kom på så sätt att flyta samman med gudarnas och de dödas 

världar.          

 

Många av de platser där spadformiga ämnesjärn har deponerats kan således 

knytas till topografiska eller kosmologiska gränser, och förekommer i hög 

grad på platser där det var möjliget att korsa eller överbrygga dessa. Kanske 

uppfattades de fruktbarhetsfrämjande ämnesjärnen som speciellt effektiva på 

dessa platser. I ett par fall har ämnesjärn påträffats deponerade i korsform 

vilket möjligen kan spegla det gränsöverskridande meningsinnehåll som 

knöts till ämnesjärnen. Båda fynden är påträffade i utpräglade gränslägen, i 

det ena fallet hittades ämnesjärnen i kanten av en brant ravin (M5) och i det 

andra på kanten till en mosse (J67). Ämnesjärnen arrangerades således som 

en fysisk manifestation av en gräns som korsas.  

Ämnesjärn som gränsöverbryggande föremål 

Ämnesjärnen ansluter alltså ofta till gränslägen och platser med transitoriska 

egenskaper vilket sannolikt har sin grund i att ämnesjärn i sig själva uppfat-
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tades som liminala, eller transitoriska, föremål. Ämnesjärnen blev därför 

effektiva i den argumentation kring gränser, transformationer och transitio-

ner som pågår under stora delar av järnåldern (t.ex. Johansen 1997; Oma 

2000, 2004; Wiker 2000, 2001; Wall 2003; Spangen 2005; Back Danielsson 

2007).  

    Deponeringen på liminala platser i landskapet kan ha sin grund i en logik 

där ämnesjärnet uppfattades som ett liminalt föremål. När det gäller spad-

formiga ämnesjärn är det viktigt att hålla i minnet att det rör sig om just äm-

nesjärn, det vill säga ett icke-förädlat ämne. Ämnesjärnet utgör därför ett 

mellanstadium mellan smältan som kommer ur blästugnen och ett färdigt 

föremål. Rent metallurgiskt innebär detta att det inte utgör ett färdigt, slutgil-

tigt steg i en process vilket också ämnesjärnets specifika form signalerar. Jag 

menar att de symboliska betydelser som de spadformiga ämnesjärnen hade, i 

mycket kom ur deras roll som del i en skapandeprocess, eller en förvandling. 

De utgör inte råvara eller färdigt föremål, utan ett stadium där transformatio-

nen är påbörjad men inte avslutad. I ett samhälle som lade stor vikt vid trans-

formationsprocesser fick de spadformiga ämnesjärnen en utökad betydelse 

eftersom det utgjorde ett föremål som till sin beskaffenhet inkorporerade 

hela detta viktiga skeende. 

    Ämnesjärnet kan också rumsligt sägas ligga mellan skogen och bebyggel-

sen. Järnmalmen togs huvudsakligen från myrar och sjöar. Mycket av järn-

framställningen, särskilt under äldre järnålder, ägde rum i utmarken i en ren 

skogsmiljö. Också det träkol som användes för att driva blästugnarna fram-

ställdes i närheten av järnframställningsplatsen, det vill säga i skogen. Även 

mytologiskt förefaller järnframställningen kunna knytas till skogen. I Vo-

luspá (vers 40) beskrivs hur Fenrisulvens avkomma föds av den gamla i 

jarnviðr, det vill säga i järnskogen. Viðr förkommer också som dvärgnamn 

vilket möjligen alluderar till dvärgarnas koppling till järnsmide (Gansum 

2004a; Tsigaridas Glørstad 2008:426). Malmen och järnframställningen 

hörde således till skogen och en miljö utanför bebyggelsen medan förädling-

en och föremålstillverkningen skedde på gården. Att ämnesjärnen deponera-

des på gränsen mellan bebyggelsen och skogen förefaller därmed följdrik-

tigt. Platsen och ämnesjärnen uppvisar således på många sätt liknande egen-

skaper och bör därför uppfattas som betydelsefulla delar som tillsammans 

skapade en meningsbärande enhet. Ämnesjärnen fixerade i landskapet histo-

rien med nuet samtidigt som deponeringen också innebar en försäkran om en 

god framtid.   

Sammanfattning 

Spadformiga ämnesjärn påträffas framförallt i depåer som har lagts ned i 

obruten mark i bygdernas utkanter och har sannolikt lagts ner i jorden som 

del av fruktbarhetsfrämjande handlingar. Dessa kan, utifrån placeringen mel-

lan skog och bygd, antas ha omfattat såväl gården och åkrarna som skogen. 
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Ämnesjärnens koppling till fruktbarhet och skapande, har gjort dem lämpliga 

för ändamålet och deras breda meningsinnehåll, knutet till skog, jordbruk 

och järnframställning, gjorde dem meningsfulla för människor över hela 

området, trots att den materiella kulturen antyder att det funnits stora skill-

nader inom detta. På det sättet kom de spadformiga ämnesjärnen att agera 

sammanfogande och maka ihop dessa skillnader.  

    Ämnesjärnen fungerade sammanfogande också på andra sätt. De knöt 

samman skogen och bygden, järnet och gården men också historien med 

nutiden vilket fixerades i landskapet i samband med deponeringen. Ämnes-

järnen är inte bara lämpliga till detta i egenskap av ‖mellanled‖, utan ännu 

mer därför att de själva är hopsmidda av mindre bitar. De mindre råämnena 

som ämnesjärnet har tillverkats av kan möjligen vara de bitar som lossnar 

från luppen under primär- och sekundärsmidet.  

 

Utöver placeringen till skogskanten utanför bygden finns ett antal placering-

ar som kännetecknar ämnesjärnsdepåernas fyndplatser. De påträffas vid 

berg, vid vattendrag och mer specifikt till de platser där vattendraget korsa-

des, i myrar och gravar. Ämnesjärnen ansluter ofta till gränslägen och platser 

med transitoriska egenskaper. Detta kan antas har sin grund i att ämnesjär-

nen uppfattades som liminala, eller transitoriska, föremål, bland annat efter-

som de i sig själva uttrycker ett gränstillstånd, mellan råvara och färdig pro-

dukt. Ämnesjärnen och platsen förstärkte därmed varandra. Dessa depone-

ringar kan sannolikt knytas de till gårdar som har legat i närheten. Det kan 

misstänkas att nedläggningarna inte skedde i hemlighet utan att platserna var 

kända och har hållits levande i minnet under lång tid efter att ämnesjärnen 

deponerats i jorden. Sannolikt bör fyndplatserna uppfattas som noder i land-

skapet som genom nedläggningen av ämnesjärn laddades med ett mytiskt 

ursprung relaterat till en samtida världsbild, platser som därtill bidrog till 

samhällets fortlevnad genom ämnesjärnens reproduktiva förmåga. Ämnes-

järnen grävdes ner på platser som kan antas ha varit speciella. Där mötte 

denna värld nästa, vilket erbjöd möjligheter till förhandling med det hinsi-

des, och kanske var det platser där ämnesjärnen hade bäst möjligheter att nå 

avsedd effekt.   

    I vissa fall påträffas depåerna mitt i bygdernas fornlämningstätaste delar 

och då framkommer de på eller invid platser med sakrala namn. Ämnesjär-

nen kan i dessa fall antas ha varit del i ritualiserade handlingar som omfatta-

de en större grupp människor.  

    Ämnesjärnsdepåernas gränslägen i naturen går igen också hos andra typer 

av depåer – mellan land och vatten, nedanför eller ovanför berg, nipor och 

stup, intill bäckar, klippor och block – men också i mer ‖människoskapade‖ 

lägen som gravar, broar och överfarter över vatten. Det visar att ämnesjärns-

depåerna bör ses som en lokalt utformad variant av en större deponeringstra-

dition, där järn istället för ädelmetall lades ner, eftersom de spadformiga 

ämnesjärnen inkorporerade det som var väsentligt i Mellannorrland just då. 
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5. Järn i jorden 

Järnets oerhörda praktiska betydelse har gjort att andra betydelser som har 

knutits till metallen inte har uppmärksammats förrän på senare år. Vad gäller 

de spadformiga ämnesjärn är det uppenbart att endast delar av deras betydel-

se kan härledas till deras praktiska funktion i hantverket. De anslöt till ett 

större idékomplex som rörde fruktbarhet och det som upplevdes som de 

grundläggande beståndsdelarna av, och ursprunget till, det mellannorrländs-

ka samhället: den odlade jorden, de fasta gårdarna, skogen och järnhanter-

ingen. De spadformiga ämnesjärnen var föremål som på många sätt känne-

tecknas av sin lokala prägel, vilken inte minst är tydlig genom att ämnesjär-

nen tillverkades, brukades och deponerades inom Mellannorrland.  

   

Fyndmaterialet från järnframställningsplatserna visar att järnet fördes från 

dessa i relativt obearbetad form och att järnåldersgårdarna många gånger 

erhöll järnet i form av smältor och luppar. De spadformiga ämnesjärnen bör 

därför ha tillverkats på gårdarna. Ämnesjärnen har huvudsakligen ingått i ett 

gåvoutbyte mellan gårdarna, kanske företrädesvis i samband med bröllop 

och andra sociala transaktioner. På så sätt knöt de ihop personer, familjer, 

släkter och politiska grupperingar. Att de spadformiga ämnesjärnen har 

smitts ut av mindre bitar har sannolikt också bidragit till att de på olika sätt 

uppfattades kunna sammanfoga skilda sfärer. 

    Ämnesjärnen påträffas endast i undantagsfall i smideskontexter vilket 

pekar på att de inte i någon högre grad har fungerat som en allmän järnråva-

ra. De spadformiga ämnesjärnens form gör därtill att de inte kan anses vidare 

lämpliga för föremålssmide, annat i begränsad utsträckning som plåtämnen, 

kanske främst vid tillverkningen av kittlar. Ämnesjärnens funktion som kit-

telämnen kan dock inte helt och hållet förklara formen som dessutom är 

tidskrävande att framställa, och sannolikt kan inte formen förklaras utifrån 

smidestekniska skäl.  

    Det är vanligt under både historisk och förhistorisk tid att ämnesjärn ges 

en form som ansluter till allmänt brukade föremålsformer, bruksföremål som 

av en eller annan orsak uppfattades som socialt betydelsefulla. De spadfor-

miga ämnesjärnen har sannolikt fått sin form från holkyxan. Denna utgjorde 

under äldre järnålder ett universalredskap som huvudsakligen har använts 

vid arbete i trä och varit oerhört betydelsefull i det skede när skog avverka-

des och ny mark bröts för att ge plats åt åkerlyckor. Holkyxorna delar också 

form med hackorna vilka har använts vid en första bearbetning av marken 

för att möjliggöra odling. Holkyxan kan också knytas till järnhanteringen 
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genom att den var oumbärlig vid träkolstillverkningen. Vissa mindre holk-

yxor har också använts i finsmidet. Genom att ge ämnesjärnen en form som 

anslöt till holkyxan kunde detta vida meningsinnehåll knytas till de spadfor-

miga ämnesjärnen, ett meningsinnehåll som inkorporerade stora delar av det 

mellannorrländska samhället och som refererade tillbaka till det skede när 

dessa förändringar inträffade. Detta innebär att de spadformiga ämnesjärnen 

i sig själva bar med sig föreställningar om vad som utgjorde grunden för 

samhället, dess ursprung och människornas plats i världen. 

    Till detta kom också att ämnesjärnen – som ett mellanled i den skapande-

process som transformationen från malm till färdigt föremål innebar, men 

också genom den association järnet som metall hade till liv, död och alstran-

de kraft – kom att få ett meningsinnehåll kopplat till fruktbarhet och skapan-

de. Ämnesjärnen, som förkroppsligade järnets transformationskraft, var sär-

skilt potenta. Genom de betydelser som själva metallen bar med sig, var 

ämnesjärnen också knutna till fruktbarhetstänkandet, i ett rituellt system där 

man gav för att främja återväxten, oavsett om det var malm i gravar, om-

smidda järnföremål eller som ämnesjärn deponerade i jorden.  

    Ämnesjärnens lokala prägel och koppling till fruktbarhet kom också att 

överföras på de järnkittlar som de använts för att tillverka. Kittlar som före-

mål kan genom de skriftliga källornas namngivna kittlar kopplas till före-

ställningar om fruktbarhet, överflöd och återuppståndelse. Kittlar med ur-

sprung utanför det mellannorrländska området var, särskilt i Medelpads kust-

land och i nordöstra Hälsingland, redan under yngre romersk järnålder bety-

delsefulla föremål och fyllde viktiga funktioner i samband med olika typer 

av måltider och vid begravningar. I slutet på folkvandringstid och början på 

vendeltid tillverkas kittlar i järn och de uppträder huvudsakligen i samma 

område i Medelpad och nordöstra Hälsingland. De föreställningar som om-

gav kittlar förstärktes i järnkittlarna genom ämnesjärnens koppling till frukt-

barhet. Järnkittlarna kom också, genom ämnesjärnen vilka alltjämt kunde 

urskiljas i kittlarnas konstruktion, att få en lokal prägel.  

    Järnkittlar av samma typ har också påträffats på båtgravfälten i Vendel 

och Valsgärde, det vill säga gravar med en påtaglig betoning på järn och 

järnhantering. Järnkittlar av mindre storlek än de ovan beskrivna förekom-

mer också i gravar i Gästrikland under framförallt 900-talet. Även i dessa 

gravar finns stora mängder järnföremål och produkter som kan knytas till 

järnhantering, och gravarnas fyllning innehåller slagg. Järnkittlarna före-

kommer således i högre grad än ämnesjärnen i kontexter som refererar till 

järnhantering. 

    Ett stort antal ämnesjärn har aldrig kommit att smidas ut till föremål, utan 

har istället grävts ned i jorden, en praktik som huvudsakligen förefaller kun-

na knytas till perioden omkring folkvandringstid. Ämnesjärnen kunde, ge-

nom sitt breda meningsinnehåll, referera till en världsbild som var intressant 

för människor över olika delar av Mellannorrland. De kunde maka ihop detta 

område med högst skilda betingelser under en tid då större delar av landska-

pet än tidigare togs i anspråk för odling. 
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    Ämnesjärnen har grävts ned i jorden på platser som låg i bygdernas utkan-

ter, i eller i anslutning till skogen. Det kan många gånger fastställas att plat-

serna inte har varit uppodlade under järnåldern, samtidigt som förekomsten 

av andra fornlämningar eller ortnamn i depåfyndens närhet visar att det inte 

varit obygd. Regelmässigheten i valet av deponeringsplatser påvisar tydligt 

att placeringen är meningsbärande. De spadformiga ämnesjärnen, och depo-

neringen av dessa, måste därmed förstås som en del av dessa platser, depån 

och platsen utgör meningsbärande delar av varandra. Ämnesjärnen har san-

nolikt deponerats i fruktbarhetsfrämjande syfte. Placeringen av dessa mellan 

skog och bygd indikerar att denna fruktbarhetstanke omfattade såväl gården 

och den brukade marken som skogen med dess rika och nödvändiga resurser.  

    Förutom lokaliseringen till bygdernas utkanter finns andra likheter mellan 

fyndplatserna. Depåfynden påträffas i Medelpad och Hälsingland vanligen i 

anslutning till berg. I områdets västra delar ansluter fyndplatserna ofta istäl-

let till större vattendrag, och på en lägre nivå ofta till de platser där vatten-

draget korsades. Ämnesjärn har också deponerats i myrar, en tradition som 

är vanligare i inlandet än i kustområdet. Från framförallt delar av Hälsing-

land kommer exempel där ämnesjärn har påträffats i gravar. Många av dessa 

förefaller ha deponerats sekundärt och de gravar vari de har påträffats har en 

placering i landskapet som överensstämmer med övriga depåfynd. Depone-

ringarna bör ses i förhållande till de gårdar som legat i närheten av fyndplat-

serna och kan antas ha varit en angelägenhet för en mindre grupp människor. 

Ämnesjärn har i vissa fall påträffats mitt i bygdernas fornlämningstätaste 

delar. I dessa fall har fynden framkommit på eller invid platser med sakrala 

namn vilket pekar på att deponeringen i dessa fall har skett på platser där 

människor från ett större område har samlats. 

    Fyndplatser för spadformiga ämnesjärn uppvisar stora likheter med fynd-

platser för andra typer av folkvandringstida depåfynd och det råder en när-

mast total överensstämmelse mellan vad som kännetecknar fyndplatser för 

guldbrakteater och ämnesjärnsdepåer. Detta visar att deponeringen av spad-

formiga ämnesjärn bör ses som lokal variant av en större skandinavisk depo-

neringstradition. Att det i Mellannorrland, istället för ädelmetall, var spad-

formiga ämnesjärn som deponerades kan härledas till ämnesjärnens koppling 

till det paket som rörde föreställningar om de grundläggande beståndsdelarna 

och ursprunget till det mellannorrländska samhället.  

    De spadformiga ämnesjärnens fyndplatser anknyter i hög grad till olika 

former av gränslägen, både topografiska sådana och gränser som är skapade 

av människan. Denna placering mittemellan kan sannolikt härledas till att 

ämnesjärnen var föremål fixerade i en transformationsprocess, mitt emellan 

malm och färdigt föremål. Precis som de platser där de återfinns, är ämnes-

järnen varken eller och både och. Gränserna bör dock inte uppfattas som 

avskiljande utan snarare som platser där skilda landskapsrum möttes. Att 

gränserna inte avgränsar demonstreras också av att fyndplatserna många 

gånger utgör de ställen där gränsen passeras och kanske kan de bäst förstås 

som mötesplatser. 



 192 

    Inte bara andra typer av depåfynd anknyter till de typer av platser där äm-

nesjärn påträffas. Det är uppenbart att berg, övergångar, myrar och gravar 

har omfattas av en ritualisering också i andra områden vilket kan påvisas i 

olika typer av arkeologiska fyndmaterial. Många gånger påtalas att dessa 

förefaller ha uppfattats som platser där världar möttes och en kommunika-

tion med den andra sidan kunde upprättas. Sannolikt var det därför spadfor-

miga ämnesjärn deponerades på dessa platser.  

 

Ämnesjärnen tillverkades lokalt, framför allt för att deponeras på platser som 

knöt ihop olika delar av det landskap där människor levde och verkade. Äm-

nesjärnen måste förstås som socialt betydelsefulla föremål som främjade 

välgång och samhällets fortsatta existens, både som beståndsdelar i kittlar, 

som del i sociala transaktioner och vid deponeringen. Genom sin form refe-

rerar ämnesjärnen till föreställningar om samhällets ursprung, och tillverk-

ningen och deponeringen av dem var ett sätt att föra denna kunskap vidare 

mellan generationerna. Depåerna är knutna till gårdar och kom att inkorpore-

ras i samhällets kollektiva minne. Trots att ingen markering fanns ovan jord 

visar depåernas tendens att ibland samlas mycket nära varandra hur levande 

denna tradition varit, inte minst på en plats som Kråknäset där 500 år skiljer 

depåerna av ämnesjärn och smältor.  
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English summary 

1.Introduction 
 
Iron is a metal whose value to human society can hardly be overstated. The 

prehistoric period when iron was introduced is called the Iron Age, empha-

sising the epoch-making importance researchers attribute to iron and its 

properties. Iron changed people's lives in many ways and since iron can also 

be produced locally, it was available to a larger group of people than other 

metals had previously been. The practical properties of iron are however so 

apparent as to have overshadowed its significance in other areas.  

    This thesis discusses the spade-shaped currency bars which are found first 

and foremost in Central Norrland. Currency bars have generally been 

thought of as a trading form of iron and have therefore mainly been inter-

preted in relation to issues involving trade and production. This has meant 

that research involving the currency bars has been based on economic mod-

els. On closer inspection of the find contexts, however, spade-shaped cur-

rency bars cannot be easily explained in terms of trade and iron-working. 

The bars are only rarely discovered in contexts where smithing has taken 

place, the majority instead being found in hoards.  

    These have been interpreted as caches deposited for various reasons in 

transit from producer to consumer and left in the ground. The individual sites 

have been seen as chosen at random as hiding places, and their location 

therefore as unimportant. This has meant that the hoards have become sur-

prisingly context-free, since the connection between the site and the hoard 

has disappeared. Analysis has rather focused on the contents and distribution 

of the hoards. I contend that this one-sided focus on trade has diminished the 

frame of reference by which the spade-shaped currency bars can be under-

stood. The starting point for the thesis is that the spade- shaped currency bars 

were deliberately deposited in earth or marshland according to certain rules. 

The overall aim of the thesis is to gain an appreciation of how the spade-

shaped currency bars were used in Norrland, the area where they were pro-

duced and the majority of them are found. Via a closer study of the currency 

bars and the context of the finds, I aim to understand how the spade-shaped 

currency bars were used in different contexts and what significance they 

held.  

    Currency bars have been defined as iron which has been hammered out 

into a particular shape but which cannot be interpreted as a utilitarian object 
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(Hallinder & Haglund 1978:30). Currency bars are semi-worked iron from 

which an object can be formed and as such represent a technological inter-

mediary between the bloom produced by the smelting furnace and a com-

pleted object. Some of the spade-shaped currency bars may have been mate-

rial for cauldrons. A large number of the bars have however not been worked 

into objects but rather been buried in the ground. This tradition has without 

doubt shaped the archaeological record, and is the reason that so many cur-

rency bars have been preserved until the present day. Currency bars by defi-

nition largely disappear from the record when they are made into finished 

objects. 

 

2. Currency bars and hoards to date 
 

Spade-shaped currency bars are a mainly Norrlandic phenomenon, and most 

have been found in a well-defined core area consisting of Jämtland, 

Medelpad, Hälsingland and Gästrikland. Spade-shaped currency bars have 

also been discovered in other parts of Sweden, mostly in the Mälar valley 

and on Gotland, but in much fewer numbers (fig. 2). The majority of the bars 

have been found by the coast in Hälsingland and Medelpad and along the 

rivers Ljusnan and Ljungan, as well as in the Storsjö area of Jämtland. This 

has been interpreted as evidence of the bars' role in a larger trading perspec-

tive which has been divided into three geographical zones: production 

(Jämtland), transit (Ljusnan and Ljungan) and redistribution (the coastal 

areas).  

    Spade-shaped currency bars from different areas have the same form but 

vary somewhat in size. Bars from Hälsingland are smallest, usually 20–28 

cm long. Bars between 28 and 34 cm are most likely from Jämtland, 

Medelpad or Ångermanland. Larger currency bars on the order of 34–44 cm 

come principally from Gästrikland. There are also a few examples of ex-

tremely large bars which are 55–61 cm long. The differences in size proba-

bly reflect different production areas.  

    Of 119 catalogued finds, nine can be attributed no more precisely than 

county level and eight only to parishes. There are 18 finds that can only be 

attributed to villages. 21 finds have been able to be tied to a smaller area. 

Precise site data is available for 63 finds of spade-shaped currency bars. I 

therefore contend that the sample is large enough to give a representative 

picture of the typical context in which currency bars are found. It is possible 

that more currency bars could be identified if larger amounts of iron from 

different types of sites, including iron-working sites, were analysed metal-

lurgically. To date, spade-shaped currency bars in such contexts are excep-

tions. I am of the opinion that new finds will not significantly change this.     

    Spade-shaped bars are notoriously hard to date since they rarely turn up in 

dateable contexts. The handful of other objects that have occurred in hoards 

with currency bars suggest that they mainly belong to the period 300–600 
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AD. However, there are two available 
14

C-datings, one from 60 BC–150 cal. 

AD (Englund, Grandin & Hjärthner-Holdar 2001) and another from 774–941 

cal. AD (Possnert & Wetterholm 1995:29), which indicates a remarkably 

long period of use. It is also noteworthy that the bars' morphology is constant 

over time; there is no way of distinguishing early bars from late bars simply 

by looking at them. 

 

Trade and gifts 
The study of iron has always had a strong connection to economics, and 

centre-periphery relationships are strongly emphasised. This has affected the 

interpretation of the currency bars, which quickly came to be analysed 

largely from an economic perspective in terms of capital, goods, methods of 

payment and export. An implicit or explicit idea of a prehistoric market 

economy, driven by demand from outwith Central Norrland, has come to 

explain the currency bars' existence and distribution. A modern view of trade 

is, in my opinion, not applicable to the prevailing situation during large peri-

ods of the Iron Age in Central Norrland. The circulation of objects which 

took place during the Iron Age is probably a result of many different ex-

change principles (Norseng 2000; Skre 2000; Gustin 2004), of which purely 

commercial transactions are a rather late phenomenon. The primary method 

of exchange was instead gift exchange. Spade-shaped currency bars were no 

exception. Gift exchange permeated society until the end of the Iron Age, 

but commercialised exchange and market trade occur more often from the 

second half of the 9th century, i.e. a later period than the greatest concentra-

tion of currency bar finds (Gustin 2004:240f). Gift exchange has a central 

place in the medieval Old Norse sources, where it is evident that gifts ex-

changed hands in many different ways. Gifts were exchanged between indi-

viduals, families or political factions in conjunction with the establishment 

or consolidation of various alliances. The spade-shaped currency bars were 

part of the system of gift exchange and they had a mediatory role and con-

tributed to the strengthening of social networks. Due to the association be-

tween iron and human fertility, it is likely that they were mainly used in 

transactions relating to marriage, as they were in historical Africa (e.g. Her-

bert 1993; Bisson 2000:133). 

 

3. The spade-shaped currency bars 
 

In recent years there has been a raised awareness that technology is more 

than the production of an object from a raw material. Technology is deeply 

rooted in the social system and there is now an appreciation that technologi-

cal choices are often made based on social logic rather than purely techno-

logical aspects (e.g. Lemonnier 1992:2). Technology is without doubt so-

cially driven, thereby an integrated part of society, and can therefore not be 

studied separately from society (e.g. Lemonnier 1986, 1990, 1992; Pfaffen-
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berger 1988, 2001; Gordon & Killick 1993; Dobres & Hoffman 1994; Do-

bres 1995). The view of technology and metallurgy that exists today is dif-

ferent in every aspect from the way iron production was viewed during the 

Iron Age. The working of iron – both iron production and smithing – was a 

highly ritualised and symbolic craft. Ironworking, where ore was trans-

formed into a finished object, was seen as the result of skilled smiths and 

supernatural powers, and the entire process was integrated in a contemporary 

worldview.  

    In traditional societies the raw material is in focus, not, as in modern tech-

nology, the methods used to treat it. The raw material had an innate quality 

and it was the skilled craftsman's job to conjure up, or release, the forms 

already present in the material (Liedman 1997:361ff). Mary W. Helms 

(1993) has insisted that creation as an aspect of traditional crafting refers to 

elucidating or illuminating the understanding of things, to making manifest 

things and ideas already existing in another state. This is often interpreted as 

a sense of communicating between qualitatively different cosmological 

realms (ibid:19). The smith came to be a link between the supernatural 

forces which were involved in the transformation process which he, through 

his skill, could channel. Both iron production and smithing were powerful 

transformational processes through which utilitarian objects were created 

from ore. Helms (1993) has shown that craft is often connected to concepts 

like transformation and creation. The transformation – the highly evident 

change from one state to another resulting in a practical object – is readily 

metaphorically associated with completely distinct creative processes which 

also feature change or creation.  

    Iron production in many parts of Africa and Asia has been viewed meta-

phorically in terms of reproduction, where the process in the smelting fur-

nace represents a pregnancy resulting in the birth of a bloom. Smelting fur-

naces were often decorated with breasts and other female symbols and were 

regarded as the smelter's wife (Herbert 1993:32ff). The production of iron 

was thus intimately associated with fertility and procreation. Terje Gansum 

has interpreted stanza 40 of Voluspá as indicating that it is likely that similar 

symbolism prevailed in Iron Age Scandinavia (Gansum 2004b+c). This is 

also supported by the fact that the Norwegian word for tuyere is avlstein, or 

breeding stone (Haaland 2004:16, note 6). 

 

Production sites and farms 
Most smithing during the Iron Age in Norrland was carried out on the indi-

vidual farms. Despite the fact that remains from smithing are relatively 

common and that most farms had at least a rudimentary smithy, there are 

very few examples of currency bars being found at these farms. These finds 

do not give the unequivocal impression that spade-shaped currency bars 

were widely used in the production process.  

    Spade-shaped currency bars have only been found in conjunction with 

smithing-related remains in a few cases in Central Norrland. In these cases, 
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parts of what may be currency bars were found, suggesting that the rest of 

the bars were worked. The bars occur more frequently in smithing contexts 

outside the core area which suggests that a recontextualisation of the bars 

has taken place outside of Norrland. The explanation usually given for the 

dearth of currency bars in farm contexts – despite the fact that they would be 

expected to be found there if they were part of the production process – is 

that they have been consumed as raw materials and made into finished ob-

jects. This cannot be the whole reason however; fragments and even whole 

bars should reasonably be expected to be found if they truly were the com-

monplace raw material they have previously been presented as. It is possible 

that future metallurgical material from iron production sites will confirm that 

currency bars had a larger role in the smithing process, but this cannot be 

assumed as it stands. Further support for the idea that spade-shaped currency 

bars were not principally intended for smithing comes from the fact that the 

raw material actually found at settlement sites has not been worked iron but 

rather of raw or smithed blooms.  

    Spade-shaped currency bars in Central Norrland are therefore found only 

incidentally in contexts that can be associated to smithing, indicating that 

they did not feature in such contexts in any appreciable quantity. In addition, 

other types of currency bars have been found in smithing contexts and can be 

reliably tied to production, further strengthening the case. The rod-shaped 

currency bars from the province of Dalarna are almost always found in a 

partial state, indicating they have been used as raw material. One particular 

example was found smithed at one end. Furthermore, this type of currency 

bar is ordinarily found in places where iron has been produced or worked 

(Serning 1973:115ff; Hallinder 1978c:77). The same is true for currency bars 

from the Medieval period which are generally found whole or partially used 

in contexts strongly connected with ironworking (e.g. Olausson 1985:19, 44; 

Lagerstedt 2004:65ff; Grundberg 2006:188).  

    There is nothing to suggest that the spade-shaped currency bars have been 

produced at ironworking sites. It has been noted that no anvil stones have 

been found at known Iron Age ironworking sites in Jämtland, while at least 

one anvil stone is present at all medieval sites (Magnusson 1986:258). This 

indicates that the iron left the production sites in a relatively unworked state. 

The lack of smithing pits and anvil slag at these sites is further evidence that 

the iron was transported off-site in the form of blooms, and that the final 

stages of production were carried out elsewhere. This is also supported by 

evidence from the farms.  

    If the currency bars were not produced at the production sites, they must 

have been produced at the smithies on the farms, assuming there were no 

other kinds of ironworks as yet encountered. It is symptomatic that no cur-

rency bar production sites have been identified in other countries where they 

are studied either (Resi 1995:137, 145). In Britain, currency bar production 

is assumed to have taken place at the iron production sites. The number of 

known iron production sites in England is small compared with Scandinavia 
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and it is assumed that it is this that has led to the difficulty in localising the 

production sites of the bars (Crew 1994:347).  

    The strong focus on currency bars as part of a larger trade system means 

that the individual farms are not seen as possible production places; if the 

iron has already reached the consumer, the role of bars as trade iron is re-

dundant. This shows that currency bars cannot be understood in terms of 

centralised production, but must rather be associated with the individual 

farms. The currency bars appear to have had a limited role within smithing, 

and were related more symbolically than practically to ironworking. The 

currency bars need not have remained at the farm where they were produced. 

Rather, they were probably used in exchange, perhaps principally in con-

junction with marriages. A large proportion of the bars were also buried in 

the earth at special sites, probably as a way to promote fertility.  

    It is also exceedingly rare to find spade-shaped currency bars in graves or 

hoards of smithing tools, contexts which refer to ironworking on a more 

symbolic level. One such hoard, found at Söderbytorp in Österhaninge par-

ish in Södermanland, contained three spade-shaped bars, an iron axe with a 

shaft-hole, and an anvil. The objects were discovered in conjunction with the 

archaeological excavation of a gravesite (Runesson 1994). Two spade-

shaped currency bars were found in one of the richly outfitted boat burials 

(grave 6) at Valsgärde in Uppsala parish, together with a cauldron chain, a 

strike-a-light, tongs, an axe and two rod-shaped currency bars (Lundström 

1980:69). The tongs were unusually long and should be seen in relation to 

smithing (Arwidsson 1942:78; Serning 1979:72). Notably, these examples 

originate outside of the core area in Norrland. It is generally also unusual to 

find other types of currency bars in graves or hoards with smithing tools in 

Scandinavia, but where they have been found they tend to be rod-shaped. 

 

The shape 

In order to ascertain how the shape of currency bars relates to their utilisa-

tion in the context of smithing, discussions have been undertaken with 

smiths experienced in working bloomery iron. The standardised shape of 

currency bars is assumed to function as a way to check that the iron could be 

forged (Magnusson 1986:274). The smiths are of the opinion that the shape 

as a form of quality control is well-supported, but that they are too over-

worked for it merely to have been a case of showcasing the quality of the 

iron. This would have been achieved by simply bending the iron. The socket 

on the currency bars is also difficult to explain (pers. comm. K-G Lindblad, 

Jonny Skogsberg).  

    Furthermore, the shape of the bars is, from a smithing perspective, not 

particularly suitable for smithing into a finished object. A rod shape, or at 

least a thicker bar, would be more useful in terms of heat retention. The 

spade-shaped bars are too broad and thin to lend themselves to working into 

anything other than sheets (pers. comm. K-G Lindblad, Jonny Skogsberg). 

That the currency bars may be worked into sheets as part of the process of 
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making cauldrons has previously been suggested by Erik Tholander 

(1971:8ff).  

 

It has also been suggested that the different types of currency bars signals a 

specific iron quality, i.e. that the shape would function as a table of contents 

in a trade situation. Since iron ore varies in quality from one area to another, 

the different shapes may have naturally come to mean different qualities. 

However, since different shaped bars are seldom found at the same sites, it is 

hardly likely that the spade-shaped bars represented a different quality in 

relation to bars of other shapes. What distinguishes the currency bars is 

rather that different types rarely overlap geographically. The shapes more 

likely came about simply due to the traditional way of making iron in a cer-

tain area. Therefore the Iron Age smithy did not have a shelf with currency 

bars from various areas, or in other words of different qualities, to be used 

when needed. In the cases where different kinds of bars have been found 

together, the sites themselves have had special qualities, for instance Helgö 

in Ekerö parish, Valsgärde in Uppsala parish and Lund in Valbo.  

    Historically and in modern times, half-processed iron has been turned into 

billets and rod-shaped bars, shapes that function well when forging the iron 

into any kind of object. The shapes of prehistoric bar iron, on the other hand, 

are not chosen solely from a technological view point. Rather the shapes 

usually refer to utilitarian objects, for example axes, scythes, swords, 

ploughs, objects that would have had an important function, as well as sym-

bolism, attached to them at the time. 

 

Spade-shaped currency bars and iron cauldrons 
Spade-shaped bars do not work especially well as a general intermediary 

form in the iron production process, but may have had a more specific func-

tion as sheet material. Spade-shaped currency bars may therefore have been 

used for cauldron making (see fig. 22, 23). The type of cauldron that has 

been associated with the spade-shaped bars is the large, semi-spherical iron 

cauldron of Valla or Högom type. The cauldrons are riveted together from 

smaller sheets, which may have originally been made of spade-shaped cur-

rency bars. There are currently only a few known examples from Central 

Norrland and all but the Valla cauldron have been found in graves. No met-

allurgical studies have been carried out to confirm if the cauldrons are made 

from currency bars, but it is generally accepted that they were locally pro-

duced (Biörnstad 1967:36; Ramqvist 1992:214f).  

    There is a find from Valla, Selånger parish, which strengthen the connec-

tion between currency bars and cauldrons. There a cauldron was found bur-

ied in the ground upside-down over nine currency bars.That cauldrons and 

currency bars should sometimes be seen i relation to one another is also sug-

gested by a hoard found at Västerhångsta, in Torp, where 31 currency bars 

had been deposited in the ground in a circle with their sockets outwards, in 

other words as a 'ready to assemble' cauldron. 36 currency bars were also 



 200 

found in a circle at Edsänge in Segersta. There are also cases of bars being 

found standing vertically in the soil. They are described as 'standing on their 

ends in sandy soil' or 'stuck into the ground', a pattern directly relating to 

iron cauldrons. 

 

The cauldron grave horizon in Central Norrland is primarily concentrated to 

the decades around 400 A.D. and is usually associated with bronze vestland 

cauldrons. It is however probable that graves with iron cauldrons are later 

than those with vestland cauldrons, likely from the period 6th century till 

early 7th century A.D. Iron cauldron grave should therefore be considered a 

variation, a local modification of the cauldron grave horizon which supplants 

the vestland cauldron horizon. By using a locally produced iron cauldron, the 

grave is given a local character (Hjørungdal 2007). Furthermore, the cur-

rency bars are still clearly visible in the sheets of the cauldron. The spade-

shaped currency bars, with which the cauldrons are made, are in and of 

themselves objects strongly linked to the local area. The bars are of a local 

design, made with locally produced iron and came to be associated with the 

local identity (see below). Therefore they strengthened the local aspects of 

the cauldron.  

 

Cauldrons were deposited in wetlands over large parts of Europe during the 

Bronze Age and early Iron Age. Particularly many cauldrons are found in 

Bronze Age wetlands in the UK and Ireland, and the tradition continues until 

300 A.D. from which date they are instead found in graves (Green 

1998:68ff). As has already been mentioned, Iron Age cauldrons in Scandi-

navia are first and foremost grave finds, and the research has therefore been 

concentrated around these. Other objects found in graves featuring cauldrons 

are often of a higher quality than 'normal' graves in the same area. Cauldrons 

have therefore come to be considered as prestige items and indicative of 

status (Hauken 2005). It has been suggested that they were primarily ex-

changed in social transactions in relation to marriages (Holand 2001:83).  

    Cauldrons are usually classed as kitchen utensils and thereby associated 

with women and the home. They are however found in both male and female 

graves and should not therefore be stereotyped as objects with female conno-

tations (Arwill-Nordbladh 1998:183f). For instance, cauldrons in rich boat 

burials in Vendel and Valsgärde have been explained as kitchen equipment 

required for a long journey at sea. Frands Herschend insists however that 

these were not for everyday use: in the boat burials the cauldrons were more 

likely used for sacrificial or ritual meals (1997:45).  

 

Magical cauldrons occur frequently in medieval myths from Ireland and 

Britain, and are often linked to concepts such as life, death and rebirth 

(Green 1998). Magical cauldrons are portrayed as capricious, contradictory 

and strongly associated with the otherworld. A related theme is the cauldron 

that bestows eternal life on its user. Another recurring theme is the inex-



 201 

haustible cauldron in which the food never runs out (ibid:65f). Similar im-

portance has also been attributed to cauldrons in Scandinavia (Holand 2001). 

The mythological motif of the unemptiable cauldron has obvious similarities 

with the cauldron Eldhrímnir in the Norse mythology. In Valhall, Odins 

warriors, i.e. men who have died in battle, are offered meat from the boar 

Sæhrímnir. The boar is butchered every day and cooked in Eldhrímnir, from 

which it is resurrected. The warriors have a tremendous time each day killing 

one another only to rise from the dead at night to feast together on mead and 

boar-meat. Resurrection is thus also a major component of this myth. An-

dreas Nordberg (2003:180ff) has connected the passage referring to 

Eldhrímnir with the sacrificial meals and ceremonial drinking that were cen-

tral to the Norse culture. The sacrifices were part of a fertility cult, offered 

for peace and prosperity. If cauldrons were used for cooking meals, perhaps 

mainly in ritualised contexts to encourage regrowth, one can easily see how 

the cauldrons themselves could become to be associated with fertility, death 

and rebirth. These are related concepts which can cast light on why caul-

drons were chosen as grave vessels.  

    Iron cauldrons are to a higher degree than the currency bars found in con-

texts that refer to iron working. In several of the rich boat burials from 

Vendel and Valsgärde, both smithing tools and cauldrons were found. In 

Gästrikland cauldrons frequently occur in 10th century graves. In these 

graves are also found artefacts and products connected to iron working. 

Unlike graves from Central Norrland containing iron cauldrons, these graves 

have an obvious connection to iron. This could indicate that currency bars 

came to practical use in the smithy for the first time – or at least more often 

than previously.  

 
Later currency bars and analogies 
Large quantities of iron were previously produced in sub-Saharan Africa, a 

production that dwindled as the 20th century wore on and imported iron 

replaced the local production (Herbert 1993:11). As in prehistoric Europe, 

there were many different local kinds of currency bars, most of which had a 

restricted distribution outwith their area of production (Guyer 1986:587; 

Dupre 1995:83). Anthropological studies of iron use in Africa have shown 

that currency bars have been used more often in social rather than in eco-

nomic transactions. Throughout large parts of Central Africa, currency bars 

have mostly been used in transactions related to marriages, mainly as 

bridewealth (Herbert 1993:112; Bisson 2000:133). In some communities, 

more people were involved in the production of iron than in agriculture and 

hunting (Herbert 1993:112). The currency bars were potentially able to be 

worked into other objects, but most remained unchanged within the system 

of exchange. It was considered either impossible or so highly undesirable as 

never to happen (Guyer 1986:589). In many areas, when the custom of ex-

changing currency bars died out they were simply thrown away. It was not 

seen as possible to work the bars into finished objects. The shape of the bars 
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was as a rule referential to utility objects, for instance arrow- or spearheads, 

axes or knives. Even the more vague shapes were explained as having been 

fashioned in the shape of a specific tool.  

    Interestingly, the majority of African currency bars are shaped so that 

while they are readily associated with utility objects, the shape itself makes 

them practically impossible to use. The currency bars were too large, too 

small or too elongated to be worked in practice (Dupre 1995:88ff). 

 

It is important to consider that it may have been out of the question for 

smiths to be innovative when producing currency bars. The bars looked the 

same for centuries, which indicates that the shape itself was important, and 

that changing it was either undesirable or perhaps even impossible.  

    Many theories about currency bars are based on the degree of standardisa-

tion they show. Standardisation turns our modern, western thoughts to mass 

production and seems representative of industry (Budd & Taylor 

1995:137ff). However, standardisation as a phenomenon is not uncommon in 

traditional societies, but is instead related to concepts of tradition and the 

passing down of knowledge. Standardisation can be seen in parallel with the 

oral tradition. Praise and recognition are given to the one who can best tell a 

well-known story, not to the creator of a new one (Ong 2003; Barley 

1994:115).  

    Pottery is also extremely standardised in parts of Africa. It is not thought 

desirable to change the shape or ornamentation of a vase, for instance. The 

craft is often passed from mother to daughter according to a strict cultural 

tradition, and change, or rather deviation from the norm, leads to the vase 

being thought of as imperfect or even unusable (Barley 1994:76ff, 115ff). 

Youth thus defers to experience, and innovation defers to tradition (Gill 

2003:73ff). The vase functions as a symbol of society and as such conveys 

specific values and knowledge from one generation to the next (Barley 

1994:115ff; Gill 2003:72ff). In other words, there was a tradition to be con-

sidered, a definite opinion of how a currency bar from Central Norrland 

should look and how it should be used. This tradition was respected and 

carried on from generation to generation. The standardisation of objects 

should therefore not be confused with mass production or be seen as a sign 

of centralised or proto-industrial production. It is rather a way of meeting 

tradition and history (Budd & Taylor 1995:137). 

 

The socketed axe as a reference 

It is obvious that the intermediary form that currency bars represent, over 

wide areas and periods of time, have been symbolically linked to other as-

pects of society. They have had a significance outside that which can be 

directly connected to metalworking.  

    The concentration of currency bars to the areas where they were produced, 

in conjunction with the places chosen to deposit them, indicates that they 

were related to and significant for the local identity. The dating of the cur-
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rency bars from Torsåker parish to the period around the birth of Christ sug-

gests that the shape came into existence at the same time as iron production 

began in Norrland. The shape and its significance were conserved for an 

incredibly long time, referring as they did to the introduction of iron itself. 

The introduction of iron in Norrland coincided with the adoption of agricul-

ture and establishment of permanent settlements prior to the birth of Christ 

(e.g. Magnusson 1986: fig. 96, Broadbent 1985; Baudou 1992:114ff). These 

innovations, agriculture, settlement and ironworking, brought with them 

enormous changes in the way people lived and the way society was organ-

ised. This new way of life naturally affected people's view of the world. It 

also meant that the old myths of origin, which were associated with a way of 

life that was in many aspects diametrically different, had run their course. 

These came to be replaced by new myths and creation stories that were more 

in line with the new way of life.  

    The object that most resembles a spade-shaped currency bar is the sock-

eted axe, as noted by Jan Petersen (1918:181). The socketed axe can be con-

sidered an all-round axe that could be used for felling trees and other wood-

work. It could also be shafted differently for use as a hoe. Finds of socketed 

axes in almost every metalwork hoard also suggest that it may have been 

used in connection with smithing. In short, the socketed axe was of para-

mount importance to the new way of life that came into existence around the 

time of the birth of Christ and I suggest that this is why that shape was cho-

sen for the currency bars. On the European mainland the socketed axes are 

replaced by axes with shaft-holes before the birth of Christ, and from then on 

the socketed axe is a strictly Scandinavian phenomenon. Whereas it was 

replaced in southern Scandinavia during the first half of the first millennium, 

it was kept for a lot longer in the northern parts, where it is occasionally 

found even in medieval contexts. It can thus be established that the socketed 

axe was used significantly longer in the areas where spade-shaped currency 

bars are found, and it is replaced by axes with shaft-holes at what seems to 

be roughly the same time as the currency bars disappear from the archaeo-

logical record. 

 

4. Hoards of currency bars in the landscape 

 

Spade-shaped currency bars are seldom found in contexts related to metal-

work, instead often being found in hoards. Closer study of the sites where 

spade-shaped bars were deposited reveals that they were not chosen at ran-

dom; there was a definite idea as to which sites were suitable. They were 

often found at natural borders, often on the places were the border could be 

crossed.  

 

In the last twenty years there has been an increased awareness that material 

culture is not only remains of prehistoric economy but also of a prehistoric 
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worldview (e.g. Andrén 1989; Johansen 1997; Cassel 1998; Wall 2003). The 

physical impressions left behind by agriculture and forestry also reflect to a 

high degree the view people had of the landscape and the world. It is for 

instance not unusual that reflections on origins, identity and worldview are 

intimately entwined with the landscape, large and important parts of people's 

self-identity and worldview. The surrounding landscape often forms the ba-

sis of myths of origin that are told, and events in the past are associated with 

different places. The landscape can in many instances be said to embody 

history, it works as a mnemonic device, but also establishes a link to the past 

(Gosden & Lock 1998:5). Thoughts regarding origins are closely related to 

ideas about identity, which is also strongly associated with places and land-

scapes. A person physically lives their life in a certain place but also has an 

emotional attachment to it. Identification with a place and a landscape is 

therefore often important for how people see themselves and their place in 

the world (Tilley 1994:18). The landscape is therefore not merely a physical 

but also a social space. The way a landscape or a place within it is regarded 

and which meanings are attached to them are as such cultural constructs and 

thus subject to constant renegociations. Notions about the surrounding land-

scape and any places within it are therefore never neutral or innate (Thomas 

1999:36). 

 

The localisation of hoards 
Hoards of spade-shaped currency bars in Norrland have a clear connection to 

the farming districts. The fertile soil was found around the lake Storsjön, the 

river valleys and the coast, and there the great majority of the people lived. 

In general, hoards containing currency bars are found in the vicinity of pre-

historic settlements, but at the periphery. They are usually not in direct con- 

junction with farms, graves and the arable land. They are clearly linked to 

the outskirts of settlements, and are found at the border of the forest (see fig. 

28). 

    Characteristic for the placement of many hoards – aside from their periph-

eral location – is that they are often found at or on mountains. In some cases, 

currency bars have been found near hill forts. Inland hoards are usually 

found by the larger stretches of water. The hoard is typically found on the 

slope down to the water, rarely directly at the water's edge. The currency bar 

hoards' connection with large bodies of water has been emphasised before, 

but many finds are specifically in the vicinity of water crossings. In many 

cases the finds are made close to modern bridges and existing or previous 

ferry routes. Some hoards are located near land routes. Some hoards were 

found in wetlands and many of these appear to be at the edge of marshes. 

Placement near wetlands is more common inland than at the coast. In two 

cases hoards have been found at the outskirts of settlements.  
    Spade-shaped currency bars have in some cases been found in graves (see 

fig. 46) and most of these finds were made in northeast Hälsingland. There 

are reasons to suspect that the currency bars which have been discovered in 
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grave hoards in Hälsingland cannot be directly connected to the burial, but 

are rather secondary deposits. It is also worth noting that the graves in which 

spade-shaped currency bars are found are located in the same context within 

the landscape as the hoards, namely at the foot of a mountain on the outskirts 

of a settlement. In areas with a higher frequency of prehistoric remains, cur-

rency bars have occasionally been found more centrally in settlements, often 

in the direct vicinity of graves or burial sites. In these cases the sites are in or 

next to villages with cultic place-names. These hoards normally contain a 

relatively low number of currency bars.  

    The individual sites are not identical, but there are great similarities be-

tween many of them. These similarities clearly indicate that the placement of 

the hoards is significant. There appear to be a number of acceptable vari-

ables, with some sites exhibiting a single quality while other hoards are 

found at sites exhibiting several. Some regional differences are discernible, 

but it is more a difference of degree than quality.  

    While the hoards found in Medelpad and Hälsingland appear to be deeply 

rooted in an older Iron Age landscape, this relationship is less obvious in 

Jämtland as the early Iron Age is not as strongly represented inland. There is 

however a direct geographical connection between the oldest Iron Age finds 

in Jämtland and spade-shaped currency bars which shows that this holds true 

for Jämtland as well.  

     

Other kinds of hoards 

Spade-shaped currency bars, on the whole, adjoin different types of borders 

in the landscape. Without research outwith the scope of this thesis, it is diffi-

cult to compare the localisation of spade-shaped currency bars with other 

kinds of currency bars found in Sweden. The context of currency bar finds 

has seldom been the subject of large scale research outside of Britain 

(Hingley 1990, 1997, 2005, 2006a+b, Haselgrove & Hingley 2006). Most 

British hoards are found in hill forts or enclosed settlements and almost ex-

clusively in or adjoining the walls and ditches demarcating these. There are 

only a few cases of bars being found more centrally within the sites. In one 

case, a hoard was found at an unenclosed settlement, albeit at the periphery. 

Unenclosed settlements are more common than enclosed, and have also been 

studied in greater frequency, so the relationship appears to be incontroverti-

ble. However, most hoards come from hill forts and these hoards also con-

tain many more currency bars than finds in other contexts. 

Expressed in terms of individual bars, over 95% of all bars come from hill 

forts (Hingley 2006b:119). Bars are found in other contexts outwith the core 

area, but these can also be related to liminality. They are found in wetlands, 

rivers, caves and rocky outcrops. In one case, bars have been found in what 

has been interpreted as a temple on Hayling Island in Hampshire, once again 

at the periphery of the site. A hoard of currency bars has also been found on 

the Isle of Wight's southern tip, or in other words the very edge of the British 

Isles (ibid.:119ff). Hingley suggests that the deposits may have marked 
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boundaries in time as well as space, indicated by the fact that deposits can 

often be tied to the construction, rebuilding or deserting of a site (ibid.:122). 

Location peripherally to settlements is also typical for hoards of precious 

metals in Scandinavia (Hedeager 1999, 2003; Wiker 1999, 2000; Spangen 

2005). Despite this, the similarities between the deposits have never been 

discussed, probably because currency bar hoards and hoards of gold or silver 

are not thought to be comparable. I believe however that the similarities are 

so striking that there must have been general ideas regarding the hoarding of 

metals shared by people over a large geographical area, and that hoards of 

currency bars must be seen as a local variation of this.  

    A feature common to all kinds of hoard finds, including Viking Age silver 

hoards, is that they can often be related to borderlands in the landscape 

(Zachrisson 1998; Hedeager 1999, 2003; Wiker 1999, 2000; Spangen 2005). 

Gry Wiker (2000) has analysed all bracteate finds in Scandinavia with refer-

ence to their placement in the landscape. Gold bracteate hoards from the 

Migration Period display remarkable similarities with the sites of currency 

bar hoards. These cannot be readily associated with settlements, with a few 

exceptions. Rather, natural boundaries in the landscape seem to have been 

preferred as hoard sites (ibid: chap. 7). The most important criterion for 

placement seems to have been the proximity of mountains, forests and wa-

terways, and in many cases bracteates have been found at the border between 

agricultural land and forest. Wiker points out that many bracteates are found 

at the edge of major forested areas, which is also characteristic of many cur-

rency bar hoards. Bracteates have also been deposited in wetlands (ibid:131), 

and there are examples of them being found in or near graves. The great 

majority of bracteate finds are from land that was not worked in prehistoric 

times. Only 3.4% of bracteate finds can be reliably linked to settlements 

(Wiker 2000:110). These are however not typical settlements and special 

consideration must be given to the sites themselves, for instance Helgö, 

Sorte Muld, Gudme and Lundeborg. There are also strong similarities be-

tween currency bar sites and the few Migration Period gold hoards which 

have been found in Southern Norrland.  

 

Borders 
The places where currency bars have been deposited are characterised in 

different ways by liminality. They are often places associated with topo-

graphical borders. A large proportion of the hoards are in the boundary be-

tween settlement and forest, but the location of many beside mountains or 

bodies of water indicate that it was the transitional aspect that was signifi-

cant. This was not restricted to topography - many of the sites must be inter-

preted as transitional in other ways. The terminology originates in the study 

of transition rituals by Arnold von Gennep (1999) and Victor Turner (1967, 

1969). In any change from one form to another, there is a transitional phase 

that is often ritualised. The transitional phase is betwixt and between 

(1969:93ff), characterised by being simultaneously both and neither. Van 
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Gennep has noted that the transitional phase is often marked and identified 

by physically crossing a border – a river, threshold or doorway – rendering 

the changeover both physical and symbolic (1999:129f). Despite the some-

what simplified structure of the model (Back-Danielsson 2007:150f), the 

concept of liminality is also applicable to, for instance, landscape studies, 

since borders seem to have been the subject of great attention throughout the 

Iron Age.  

    Many researchers have noted that holy space can be considered a border, 

most recently Per Vikstrand (2001). He concludes that the holy can be seen 

as a socially-produced border manifesting in temporal and spatial transitions, 

and in relation to the body, lifecycles and ideology as well as to the land-

scape (ibid:232f). This view of the holy space as a border can shed light on 

the sites where currency bars were deposited. Place names featuring he-

lagher (holy) are often found at the borders between villages, parishes and 

counties, and Vikstrand suggests that these names could also be given to 

places that were seen to represent the border between the human world and 

the world of the gods and ancestors (Vikstrand 2001:234). Vikstrand also 

stresses the communicative power of sacred sites (a.a:26). 

 

Currency bars are thus often found in conjunction with different kinds of 

borderlands, but what often characterises the places is that they represent 

places of transition, where borders were crossed or transgressed. This is no 

more apparent than when the currency bar hoards are found near water 

crossings. This is also hinted at in the context of other currency bar finds, 

which can, in a larger perspective, be interpreted as simultaneous crossings 

over physical and mental borders. They were places where the barriers be-

tween worlds dissolved, enabling transition, which may be the reason these 

places were chosen.  

    In recent years, it has become apparent that mountains, or rocks, have 

been the subject of ritual behaviour (Zachrisson 2004a). The archaeological 

record shows that this seems to have applied to diverse kinds of mountains, 

supported by the fact that 'mountain' (berg), when it occurs in theophoric 

place-names, represents hills and mounds as well as actual mountains (Vik-

strand 2001:110). Zachrisson contends that the mountain, along with the 

blocks and crags of its foothills, has functioned as a place which made con-

tact with other worlds possible (2004a:377). This is probably why currency 

bars, as well as many other kinds of finds, have been located around moun-

tains, cliffs, rocks and scree (Wiker 2000; Spangen 2005).  

    Currency bars have also been found at hill forts in a few instances. The 

hill forts have mainly been studied as fortifications and have been associated 

with the wars and general unrest assumed to be characteristic of the Migra-

tion Period (e.g. Hallström 1927; Hemmendorff 1994; Olausson 2008:30). 

Åsa Wall has however pointed out that hill forts were transitional and heav-

ily ritualised sites, and asserted that they were associated with distant ances-

tors and connected the past and present (2003).  
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    Currency bar hoards are often found in between land and water and have a 

strong connection to crossings. These places have obviously been considered 

special, which is indicated by the fact that they have been focus for attention 

in other ways during the Iron Age. Amongst other things, chests full of tools 

- often smithing equipment - were left at the edge of lakes and bogs at the 

dawn of the Medieval Period. They are also found at crossings; again a char-

acteristic of currency bars (Lund 2006:333). Weapons have also been depos-

ited at crossings and it is clear that many of these places were in use over 

centuries (Lund 2005:117) which Lund suggests show that bridges and fords 

have had special meaning and importance in the sacred pagan landscape as a 

border between this world and the next, between the living and the dead. 

This also explains why runestones were later erected beside them 

(ibid:129ff). Land routes were also filled with significance in the physical 

and mental landscapes of the people. Even much later, roads, crossroads, 

fords and bridges have been the subject of superstitions, and have been 

thought of as dangerous (Tillhagen 1997:108ff; Schön 2000:11).  

    Throughout long periods of prehistory, different types of objects have 

been deposited in marshes, bogs, lakes and other kinds of wetlands. The 

ritual importance of these places is probably rooted in the importance of 

water as the life-giver, but also as a link to gods and ancestors via the border 

constituted by the water's surface. Marshes are neither land nor water, and 

represented interfaces to other worlds (Brink 2001b:96), something espe-

cially prevalent in Celtic Europe (Green 1998:64). Marshlands were, to-

gether with lakes, also the places where the ore came from. They were in 

other words the source of the iron which had a vital importance during the 

period, both literally and symbolically. In anthropological literature, places 

rich in raw resources are often presented as being liminal, both dangerous 

and important. Access to such places is thus often surrounded by rules and 

taboos (Strassburg 1998:159). This may explain why currency bars were 

deposited close to them. It is, as was mentioned earlier, more common that 

bars were found by bogs in the western parts of the area, in other words in 

areas of iron production. In these areas the hoards are generally more nor-

mally associated with water features, validating the connection with the ore.  

    Graves and burial sites have been associated with different kinds of ritual 

activities throughout the Iron Age. These were not restricted to funerals 

(Baudou 1989; Brink 2001b:85f). In addition to currency bars, silver hoards 

and gold bracteates have been found in and around graves. Ard-marks under 

certain burial mounds in Central Norrland also indicate that graves and bur-

ial grounds were part of fertility rituals, where life and death were associated 

with regrowth. Old Norse sources reveal that burial mounds and graveyards 

were thought of places where one could enter into a dialogue with the other 

side. Dead ancestors had a significant place in the lives of Iron Age people, 

and were seen as having knowledge that could benefit the living.  

    Negociations with gods and ancestors could also come about at meeting 

places with cultic place-names. The activities which took place at these sites 
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should not be seen merely in terms of what we would now consider reli-

gious. The sites were also important social and judicial centres. Such events 

included the exchange of gifts, communal feasts, cult performances and rit-

ual sacrifice. Special objects were also taken to the cult sites, of which Helgö 

is in a class of its own. Many unusual and more or less foreign objects have 

been found there, and at least some of them can be assumed to have been 

used in ritualized activities. It is with these objects as a reference that one 

should understand the significance of the currency bars found at such sites. 

A few places, such as Helgö or Lund in Valbo, also feature currency bars 

from several regions. The cult sites were microcosms of the universe, where 

the world of the living could mix with that of the gods and the dead.  

     

Currency bars as transitional objects 
Many of the places where currency bars were deposited can thus be associ-

ated with topographical or cosmological borders, and are generally found in 

places where it was possible to cross such borders. In two cases bars have 

been found placed in the shape of a cross, perhaps symbolising their transi-

tional character. Both cases were in explicitly transitional contexts, one at 

the edge of a ravine and the other at the outskirts of a bog. The bars were 

arranged as a physical manifestation of a breached threshold.  

 

Currency bars are associated with borderlands and areas with transitory as-

pects. This is probably a result of the liminal or transitory characteristic at-

tributed to the bars themselves. When considering spade-shaped bars in par-

ticular, it is important to remember that they are currency bars, that is to say 

unrefined iron. The bars represented an intermediary between the bloom 

from the smelting oven and a finished object. In purely metallurgical terms, 

this means that they are not the final stage in a process, something also mani-

fested in their shape. The symbolic meaning of the spadeshaped currency 

bars probably grew from the role they played in the creative process, an arte-

fact fixed in transformation. They are neither raw material nor finished arte-

fact, but rather a stage where the transformation has begun but is not fin-

ished. In a society which placed great emphasis on transformational proc-

esses, spade-shaped currency bars acquired an enhanced symbolism since, 

by their very nature, they incorporated this vital phase.  

 

The currency bar can also be said to spatially belong in between the settle-

ment and the forest. Iron ore was taken from lakes and bogs. Much of the 

process of iron production, especially in the early Iron Age, took place in the 

forest. The mythology of the time also strongly associated iron production 

with a forest environment (Gansum 2004; Tsigaridas Glørstad 2008:426). 

Therefore the bars should be deposited between the settlements and the for-

est. 
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Between settlement and forest 
A large proportion of the spade-shaped currency bars have been deposited on 

the edge of settlements by the border with the forest. The archaeological 

literature presents the forest as a dangerous wilderness, instilling fear in the 

Iron Age peoples and therefore different types of boundary markers have 

been interpreted as a way to separate the dangerous wilderness from the safe 

area around the farm. The idea of the dangerous forest is reproduced unques-

tioned in many works, but it jibes poorly with the great mass of archaeologi-

cal material found there. This has been discussed (e.g. Svensson 1998:26f, 

2003; Holm 2002, 2003; Emanuelsson et al. 2003:137f; Brink 2004; cf. 

Svanberg 2007), and challenges to this paradigm are welcome in that they 

open the door to an increased understanding of the forest and archaeological 

remains in the forest. The idea of the terrifying forest should probably be 

attributed to a Christian environment and cannot be taken back to the Iron 

Age. 

    The Old Scandinavian religion was deeply rooted in the landscape. The 

landscape consisted of many places where gods and other creatures were 

thought to live (e.g. Brink 2001b; Wiker 2004:115). The cultic suffixes in 

place-names show that sites of religious importance were scattered through-

out the landscape and the theophoric place-namnes are not restricted to set-

tlements. Mountains in their many forms were commonly given sacred 

names, as were lakes, rivers and forests (Vikstrand 2004:100). The entire 

landscape was metaphysically charged (Brink 2001b:86f). The cosmological 

landscape covered much larger areas than after the christianization. The spa-

tial boundaries that exists during Medieval times – where the church walls 

demarcates the sacred area within from the profane without – is not present 

during the Iron Age. That pagan vi (holy area) sometimes seem to have been 

fenced in with poles, does not provide a comparable differentiation between 

sacred and profane since a sacred aspect was part of the landscape itself. 

This meant that while there were qualitative differences in the landscape 

during the Iron Age, there was not one centre in the way that there was after 

Christianity arrived. The thresholds between separate areas and places 

were imbued with meaning since they contained aspects of both the areas 

they bordered. They were neither one nor the other, and yet a little of both 

(Østmo 2004:187). The borders did not have an excluding function, as they 

did in the Middle Ages, but rather functioned as meeting places, and as 

thresholds to be crossed. Certain places along such a border may, for differ-

ent reasons, have been seen as special and important, as thresholds offering 

both physical and mental passage. 

 

The burial of currency bars is most likely part of rituals to promote fertility. 

The placement in between the forest and the farmland suggests that the of-

fering was intended to promote fertility on the field around the farm as well 

as in the forest. The forest offered a wealth of resources that were essential 
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for the survival, including the important iron ore. Iron ore form over time, 

which means that ore can be collected from the same bog roughly once in 

every generation. Since there was no conception of the chemical 

background of how iron ore is formed, people can have equated the process 

of gathering ore from bogs and lakes in the same way that crops could be 

harvested in the fields. Securing the regrowth of the forest and the continu-

ing formation of the ore was therefore also probably steeped in ritual, and 

this is a possible reason why the currency bars were deposited at the edge of 

the forest. It follows also that the placement of currency bar hoards near 

waterways and bogs - the places where the ore was found - was more com-

mon inland, where the iron production took place. 

 

Spade-shaped currency bars give us a glimpse of a worldview different than 

our own, one where the intermediary form the bars represented bestowed 

upon them a much fuller significance than did their place in the production 

process. The spade-shaped currency bars symbolically represent both iron 

and man's craft with it, but they are also, by extension, connected in many 

ways to a greater body of ideas referencing death, rebirth and fertility. The 

similarity to the form of the socketed axe also draws associations with the 

origins of society and the local identity. Their very production have been an 

important part of the handing down of ideas over generations.  

    The centralised production and large-scale trade of spade-shaped currency 

bars which had earlier been assumed is thus not supported by the archaeo-

logical record. It would appear rather that iron left the production sites in 

more or less raw form, not smithed into currency bars. This means that the 

currency bars were likely produced at the individual farms. Bars have not-

been mass-produced in the millions but in fewer numbers and for specific 

purposes. Currency bars were primarily used in a gift-exchange between 

farms. Due to their association with fertility and transformation, they may 

have changed hands most often in social transactions related to marriages. 

This explains why they were made from smaller pieces, as a metaphor for 

the joining of families. The symbolic worth of the currency bars has also lent 

significance to the act of depositing them in the ground at special places in 

the landscape. There are major differences between the different areas of 

Central Norrland, especially between coastal and inland areas. Despite this, 

currency bars have been deposited all over the region. In the early Iron Age, 

the coastal region was typified by farming settlements with burial mounds 

and long- houses. The inland region was rich with iron production, but very 

few known settlements. During the Migration period, agricultural settle-

ments also began to appear inland, mostly around the lake Storsjön and the 

river valleys. It is at this point that the symbolic importance of the spade-

shaped currency bars emerges and it becomes expedient to deposit them. The 

symbolic meaning held by the currency bars, coupled with ideas about the 

origins of society –opening up the landscape, clearing forest for farming and 

iron production – was so broad as to appeal to people in totally different 
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parts of Norrland. It was possible, through the lens of the currency bar, to 

conciliate these different ways of life to a single narrative of origins and 

identity. The currency bars spoke to the worldview of coastal dwellers and 

their inland counterparts, and could therefore bind them together.  
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Katalog   

Ämnesjärnens mått och vikt finns med i katalogen endast i de fall detta registrerats i 

inventarielistor, eller när uppgifterna har kunnat erhållas från andra håll. Därför 

skiljer det sig vilka uppgifter som ges. Vanligen är det ämnesjärnets längd och ‖eg-

gens‖ bredd som uppges. Endast ibland finns uppgifter om vikt. Ämnesjärnens kor-

rosionsgrad påverkar längd och vikt. Därtill är vissa ämnesjärn ganska hårdhänt 

konserverade vilket gör att de blivit några storlekar mindre.   

 
När hänvisningar till katalogen görs i den löpande texten uppges nummer i katalo-

gen efter bokstav som betecknar det landskap i vilket fyndet har gjorts. 

M Medelpad 

H Hälsingland 

J Jämtland 

Å Ångermanland 

G Gästrikland 

D Dalarna 

Go Gotland 

U Uppland 

V Västmanland 

S Södermanland 

Vg Västergötland 

 

Medelpad 

1. Norrlindsjö, RAÄ 100, Attmar socken 
Innehåll: 13 ämnesjärn och en yxa. 

Bevarade: 12 st (M 1825-36). 1 förkommen.  

Fyndomständigheter: Nils Westin, Norrlindsjö, berättar att han jämte en annan yng-

ling år 1885, på det så kallade Nischosch- eller Annersannersberget vid nedrullandet 

av ett block utför ett stup påträffat ett antal myrjärnsredskap, vilka legat under det 

nämnda blocket. Fyndet innehöll även en yxa som var skadad och därför kastades, 

tillsammans med resterna av ett omhölje.  

Miljö: Norrlindsjö ligger i Attmarbygdens västra utkant. Fyndplatsen belägen på ett 

berg N om Lindsjön i en tämligen brant och grovblockig sluttning i skogsmark. 

Nedanför berget, på sluttningen ner mot sjön, ligger en del spridda gravar (se fig. 

32). Ett område med gravar och husgrundsterrasser ligger på en udde i sjön. En 

husgrundsterrass ligger uppdragen mot berget vid sjöns NV del och ytterligare en 

finns på sjöns S sida. Från Norrlindsjö kommer ett lösfynd av en handkvarn av skif-
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fer och en järnyxa. Inga bebyggelselägen är kända väster om Norrlindsjö men på ett 

berg N om Långedssjöarna, ca fyra km västerut, ligger fornborgen Borgen. 

Storlek: 27-31 x 9,5-11 cm.
1.
 

Källor: FMR; Förteckning över lösfynd i Medelpad (M); Hallström 1912:111; Nih-

lén 1939:94; Enqvist 1943b:67; Hallinder 1978a (A56). 

 

2. Offna, Attmar socken   
Innehåll: 18 ämnesjärn.  

Bevarade: 18 st (SHM 19159) 6 st (TM). 9 st deponerades på obestämd tid i Teknis-

ka Museet. Av dessa tycks två ha försvunnit på ett tidigt stadium medan ett har för-

kommit i samband med museets ombyggnad 1996.  

Fyndomständigheter: Okända. Fyndår ungefär 1885. 

Miljö: Fyndet är gjort i Offna, d.v.s. någonstans i Attmarby, men den exakta fynd-

platsen är inte känd. Kyrkbyn i Attmar har i mer officiella sammanhang, i t.ex. läng-

der och jordeböcker, alltid hetat Attmarby men lokalt har byn kallats Offna eller 

Offne. Både Attmar och Offna är svårtolkade namn men kan möjligen härledas ur 

byns läge intill sjön Marmen (Moberg 1988). Bruce menar att namnet Offna ur-

sprungligen kan ha avsett det stycke mark som kyrkogården är uppförd på. Detta 

stöds av en del lokala uttryck där Offne mer specifikt har betecknat kyrkan 

(1963:37f). På storskifteskartan över Specksta och Offna byar benämns ett område 

NV om kyrkan Offna åkren. Attmarby ligger på Marmens västra sida och tillhör den 

äldsta järnåldersbygden i Medelpad. I området kring kyrkan finns husgrundsterrasser 

och ett flertal gravhögar, varav en, belägen norr om kyrkan, gav rika fynd från yngre 

romersk järnålder. Denna var en kammargrav med fynd av bland annat vapen, ett 

bälte och beslag till ett dryckeshorn. Liket ska ha suttit i kammaren (Slomann 

1948:9; Selinge 1977:253f). I samband med att kyrkogårdsområdet utvidgades på-

träffades ett flertal härdar och gropar som är 
14

C-daterade till 430 f.Kr.–375 e.Kr. 

(Jonsson 1990:4). Vid kyrkan finns två runstenar.  

Storlek: 26,4 x 10,3 x 4,8 cm (560 g), 28 x 9,2 x 3,8 cm (380 g), 27,5 x 9,6 x 4,6 cm 

(411 g), 27,7 x 9,6 x 5,2 cm (555 g), 29,5 x 9,5 x 3,7 cm (666 g), 31 x 9,1 x 3,5 cm 

(344 g), 26,7 x 7,6 x 4,3 cm (472 g).  

Källor: Nihlén 1939:94; Enqvist 1943b:67; Thålin 1967:319, 1973:33; Hallinder 

1978a (A57). 

 

3. Attmar socken 
Innehåll: 35 ämnesjärn. 

Bevarade: 35 st (SHM 17343:1713-47) (se fig. 1).   

Fyndomständigheter: Okända.  

Miljö: Okänt. 

Storlek: SHM 17343:1723:28,5 x 8,5 cm (förrostat). 

Källor: Nihlén 1939:94; Tholander 1971:5f; Thålin 1973:33; Hallinder 1978a (A58). 

 

4. Värdsjön, Borgsjö socken 
Innehåll: 3 ämnesjärn. 

Bevarade: 3 st (MF 5164) 

Fyndomständigheter: Okända. Enligt inventarielistorna på Medelpads Fornhem är 

ämnesjärnen funna vid Värdsjön i Torps socken och överlämnades enligt uppgift till 

museet av ingenjör Nils Knaust. Värdsjön ligger emellertid i Borgsjö socken.  
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Miljö: Värdsjön ligger vid Jämtlandsgränsen långt från bygden. På senare år har ett 

antal järnframställningsplatser påträffats i området kring Jämtgaveln, varav ett par 

vid Värdsjön. Dessa är inte undersökta men en järnframställningsplats vid Lill-

Avan, 1,5 km Ö om Värdsjön är daterad till 880 160 (Johnson 1996:116). I angrän-

sande Torp socken finns järnframställning daterad till 600-tal (Lindeberg 1997:18f). 

Värdsjön är omgiven av namn på -bodarna vilket tyder på ett frekvent utmarksbruk 

även under historisk tid. Den närbelägna större sjön Torringen (i Torps socken) 

utgör gränsmärke för den medeltida riksgränsen. 

Storlek: 

Källor: Inventarielista MF; Hallinder 1978a (A75). 

 

 
 

Fig. 59. Öskanskär, Indal socken, Medelpad. Ämnesjärnen framkom i den högra 

kanten på den ravin, i bildens mitt, som går ner till Indalsälven. 

 

5.  Östanskär, RAÄ 11, Indal socken 
Innehåll: 4 ämnesjärn. 

Bevarade: Okänt. 

Fyndomständigheter: Ämnesjärnen hittades av hemmansägare Petrus Källman i 

Östanskär vid sandtäkt i en ravin på gränsen mellan Östanskär och Arklo byar, ca 

400 m från Indalsälvens norra strand (se fig. 40, 59). De framkom i brinken på ett 

djup av ca 50 cm ‖inbäddade i den fina sanden två och två lagda i kryss ovanpå 

varandra och på ett avstånd av 20 cm mellan paren‖ (Enqvist 1952).  

Miljö: Indal är en smal bygd inklämd mellan älven och de höga bergen och järnål-

derslämningarna är koncentrerade till älvens norra sida. De fornlämningar som finns 

i närheten av fyndplatsen består huvudsakligen av glest liggande högar och ca 500 m 

NÖ om fyndplatsen finns ett gravfält med åtta högar. De äldsta järnåldersfynden i 
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socknen är koncentrerade till området kring Östanskär, Kävsta och Harvom. Ca 100 

m S om fyndplatsen undersöktes i början på 1950-talet en hög  med bl.a. en guld-

fingerring, smältklumpar av guld, delar av en armbortfibula och brända ben från 

minst tre individer. Graven tillhör tidigt 300-tal (Ambrosiani 1954). Vid borttagan-

det av två högar i Östanskär framkom bland annat vad som möjligen kan ha utgjort 

en brakteat (Enqvist 1949:107). Högarna bör ha legat någonstans i åkermarken ca 

200 meter SÖ platsen för depåfyndet. Vid älven nedanför fyndplatsen, låg det gamla 

färjeläget. I Stige har en vikingatida silverskatt påträffats och från Hallsta finns 

uppgifter om en runsten (Hellbom 1979:62). 

Bakom fyndplatsen tar skogen vid och i nordöstlig riktning är det drygt en mil till 

nästa bebyggelseläge i Ljustorp. Åt N och NV är det längre än så. Landskapet i Indal 

har genomgått stora förändringar sedan forntiden. År 1796 tömdes av misstag hela 

Ragundasjön i Ö Jämtland när Magnus Huss, Vild-Hussen kallad, skulle bryta en ny 

timmerränna förbi den svårflottade forsen Gedungsen. Då bildades en flodvåg som 

var 12 meter hög och som medförde att mark längs Indalsälvens sidor störtade ner i 

älven. Sannolikt försvann en del fornlämningar i Indal i samband med detta, kanske i 

första hand gravar eftersom de ofta ligger i åkermarken ned mot älven. Denna inci-

dent innebar även att älvens utlopp i havet förändrades, mynningen låg under förhi-

storisk tid närmare Alnösundet (Ramqvist 2001:10f). Under 1900-talet reglerades 

Indalsälven i samband med vattenkraftutbyggnaden vilket medförde ett högre vat-

tenstånd.  

Vid Gottfrid Adlerz undersökningar i slutet på 1800-talet påträffades i Harvom en 

kärlhank i en hög (Adlerz 1899:187). Denna är av samma typ som på järnkitteln i 

Valsgärde 7 och det kan inte uteslutas att det rör sig om en järnkittelgrav där själva 

järnkitteln har försvunnit. Graven kan utifrån övriga fynd dateras till perioden äldre 

vendeltid (Selinge 1977:285f) vilket är i linje med andra gravar med järnkittlar, samt 

Valsgärde 7 (Norr 2008:62f).  

Storlek: ca 30 x 10 cm (700 g). 

Källor: FMR; Förteckning över lösfynd i Medelpad (M); Sundsvalls Tidning 1952-

06-16; Hallinder 1978a (A59). 

 

6. Bredbyn, RAÄ 335, Njurunda socken 
Innehåll: 26 ämnesjärn.  

Bevarade: 24 st (NH), 2 i privat ägo. 

Fyndomständigheter: Påträffades vintern 1938-39 av lantbrukare N G Wedin vid 

nyodling av en stenig och tuvig bergssluttning, ca 200 m N om hans gård. Ämnes-

järnen låg samlade ca 75 cm under markytan strax invid en liten bäck, som rinner till 

en 300 m därifrån belägen sjö. Ämnesjärnen påträffades under tuvor i markytan. 

Jordtorvan syntes vid markytan bemängd med kolstybb. 

Miljö: Fyndplatsen ligger i en stenig bergssluttning invid en bäck (se fig. 60). Denna 

bäck, Vassbäcken, rinner ned till sjön Sör-Björken. På andra sidan sjön, knappt en 

km bort, ligger ett område med gravar och husgrundsterrasser. Ytterligare en hög 

ligger i Västansjö, ca 1,5 km S om fyndplatsen. Inga lösfynd från järnåldern finns 

från området. 

Storlek: 

Källor: ATA 4810/38; FMR; Enqvist 1943b:67; Hallinder 1978a (A60). 
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Fig. 60. Bredbyn, Njurunda socken, Medelpad.  

 

 

 

7. Maj, RAÄ 24, Njurunda socken  
Innehåll: 20? ämnesjärn.  

Bevarade: Okänt.  

Fyndomständigheter: Påträffades 1926 vid plöjning i en åker av hemmansägare 

Johan Nordin. Ämnesjärnen låg nära botten av en sedimentdal, närmast söder om 

åfåran (se fig. 42). De hittades invid en mycket låg liten gräskulle, som till stor del 

var utplöjd. Där anträffades föremålen liggande tätt tillsammans i själva lindan. 

Åkern har plöjts många gånger, varför det är troligt att ett eventuellt tjockare jord-

täcke så småningom försvunnit.  

Möjligen kan ämnesjärnen från M7 och M8 härröra från samma depå eftersom de 

enligt uppgift ska ha varit formmässigt lika varandra (pers. medd. K-G Selinge). På 

grund av de ganska detaljerade lägesangivelserna för båda fynden (exempelvis har 

de alltid uppgetts vara påträffade på två olika fastigheter) listar jag emellertid dem, 

med viss tveksamhet, som två depåer.  

Miljö: Ämnesjärnen påträffades i sankmark precis S om Majån där den gör en krök. 

Området norr om ån är fornlämningsrikt med husgrundsterrasser och ett flertal gra-

var. S om ån, och SV om fyndplatserna för M7 och M8, finns ett område med gravar 

och husgrundsterrasser. Fynden har gjorts i direkt anslutning till Norrstigen, på den 

plats där bygden slutar och Årskogen, d.v.s. gränsskogen mellan Medelpad och 

Hälsingland, tar vid.  

En hög är undersökt på ett gravfält i Gomaj, på andra sidan ån från fyndplatsen sett. 

Det var en brandgrav anlagd kring ett stort mittblock med fynd av bland annat 4 

agraffer, ett ringformat föremål av brons, en liten benbit med nit och ett bronsfrag-

ment med hål. Ytterligare två gravar har undersökts i N om ån. Båda innehöll en del 

benföremål samt björnfalanger (SHM 14719; ATA 5137/54; SHM 25154).  

Storlek: 

Källor: ATA 1708/39; FMR; Hallinder 1978a (A61).  
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8. Maj, RAÄ 25, Njurunda socken 
Innehåll: 2 ämnesjärn. 

Bevarade: Förkomna. 

Fyndomständigheter: Påträffades före 1964 på mark tillhörig Gomaj precis SV om 

Majån i åker i botten av sedimentdal där ån gör en krök. Sankmark.  

Miljö: Se M7 (se fig. 42, 58). 

Storlek:  

Källor: FMR; Hallinder 1978a (A62). 

 

9. Solberg, RAÄ 493, Njurunda socken  
Innehåll: 11-13 st ämnesjärn  

Bevarade: 10 st (MF 70-80), 1 st (SHM 16829)  

Fyndomständigheter: Hittades samlade i en sänka i ett fält, delvis täckta av grästorv, 

på Nils Ullbergs fastighet före 1922. Den exakta fyndplatsen är inte känd.   

Miljö: I Solberg finns mängder av gravar och minst en husgrundsterrass på en höjd 

(se fig. 49). Inga fornlämningar är undersökta i Solberg och inga uppgifter om lös-

fynd finns.  

I angränsande Häljum hittades 1786 en stor guldring av ormhuvudtyp från 200-talet 

på en åker där en gravhög tidigare borttagits (Enqvist 1949:108; Selinge 1977:257). 

Också folkvandringstida fynd har framkommit, bl.a. hittades en korsformig fibula 

och en sölja som i mitten på 1800-talet hittades vid källargrävning i en gravhög 

(Slomann 1948:35; Selinge 1977:274). Vid Adlerz grävningar i Medelpad 1898 

påträffades ett betsel, broddar, delar av en kam samt ben av häst och hund. I en in-

tilliggande hög hittades bronsfragment, nitar och en spiralpärla samt brända ben 

(Adlerz 1899:205f). I närheten ska minst åtta högar, ett stort röse och en husgrunds-

terrass ha funnits. Häljum är sammansatt av helagher ‘helig‘ och hem ‘gård (med 

tillhörande mark)‘ (Flemström 1959:106; Brink 1990a:479). I Häljum har slagg 

påträffats vid ett område med gravar och husgrundsterrasser. Slaggen uppfattas 

utifrån övriga fornlämningar i närområdet som folkvandringstida (pers.medd. Ola 

George). 

Storlek: SHM 16829: 27,9 x 8,4 cm, MF 70-80: 31 x 10 cm, 30,5 x 9 cm, 27 x 8 cm, 

28,5 x 8,5 cm, 27,5 x 9 cm, 26 x 7 cm, 29 x 8,5 cm, 29 x 8 cm, 28 x 8,5 cm. 

Källor: FMR; Förteckning över lösfynd i Medelpad (M); Hallström 1912:111, Nih-

lén 1939:95; Enqvist 1943b:67; Thålin 1967:319, 1973:33; Hallinder 1978a (A63). 

 

10. Valla, RAÄ 142, Selånger socken 
Innehåll: 9 ämnesjärn och en järnkittel (se fig. 6).  

Bevarade: 9 st (SHM 26185) 

Fyndomständigheter: Hittades på 1950-talet vid plöjning av åkermark i NV-

sluttning av hemmansägare Nils Wallmark. Påträffades samlade under en uppoch-

nedvänd järnkittel i Ö kanten av boplatslämning. Enligt upphittaren fanns inga spår 

av kol, slagg eller annat i närheten. En besiktning av fyndplatsen utfördes 1958 

(ATA 5914/58) och senare en arkeologisk utredning (Wiklund 1993b). Vid utred-

ningen iakttogs i markytan skörbränd sten, knacksten och slagg. I ett sökschakt 

framkom stenskodda stolphål, mörkfärgningar, en trolig lerdepå mm. Ingenting 

framkom som kunde datera boplatsen.     

Miljö: Fyndplatsen ligger på bergsluttningen på Selångersdalens södra sida och 

sydväst om den centrala Selångersbygden, ett av de områden i Medelpad som är 

rikast på fornlämningar från järnåldern (se fig. 30). Eftersom undersökningen var 
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begränsad och inga dateringar finns att tillgå så är det svårt att säkert säga något om 

depåns relation till boplatsområdet. Det finns inga synliga gravar i boplatsens närhet 

vilket eventuellt indikerar att den inte är från järnåldern. Lokalen ligger emellertid i 

vad som tidigare utgjorde åkermark (dock möjligen ganska sent uppodlad) så even-

tuella gravar som en gång möjligen kan ha funnits kan numera vara bortodlade. Inga 

kända lösfynd som skulle kunna härröra ur förstörda gravar är emellertid kända. Den 

slagg som iakttogs i markytan behöver inte heller ha något samband med huset utan 

kan möjligen härröra från en senare gårdssmedja (pers. medd. B O Wiklund). I dalen 

nedanför fyndplatsen gick färdvägen från Selånger mot Jämtland och i dalgången 

ligger också spridda gravar. Omedelbart söder om fyndplatsen höjer sig det branta 

Klissberget. Någon knapp mil söderut finns järnåldersbebyggelsen i Tuna socken 

och på andra sidan berget, ca 5 km sydost om fyndplatsen ligger järnåldersbebyggel-

sen kring Sidsjön där två depåfynd har påträffats (M12, M14). Inga kända fornläm-

ningar finns i området mellan bygderna.  

I mitten av det första årtusendet e.Kr. gick havsviken ända in till Kungsnäs, Hov och 

Sankt Olofs hamn, d.v.s. N om fyndplatsen för Valladepån. Valla gränsar till Hov i 

N och namnet pekar på att platsen haft betydelse inom den förkristna religionsutöv-

ningen. Valla betecknar ofta tingsplatser. Den s.k. Tingshögen ligger dock på 

Kungsnäs mark, och där ska det regionala tinget, med tillhörande marknad, ägt rum. 

Intill denna finns ett gravfält (Grundberg 2006:49). Boplatslämningar från olika 

perioder av järnåldern har framkommit på olika håll inom området (Forsberg & 

George 2000). Två runstenar har stått vid den gamla kyrkan (varav den ena numera 

är förkommen). Området kan också möjligen vara det ursprungliga Medelpad som 

fått namnge bygden och sedermera också hela landskapet (Edlund 1996). Området 

kring Hov och Kungsnäs upprätthöll flera centralortsfunktioner under tidig medeltid, 

här låg landskapets enda kungsgård och i kyrkan förvarades huvudexemplaret av 

Hälsingelagen. Nedanför kyrkan låg Sankt Olofs hamn (Grundberg 2006:43ff).  

Storlek: 30,5 x 10 cm. 

Källor: FMR; ATA 5914/58; Hallinder 1978a (A64); Tholander 1971; Wiklund 

1993b. 

 

11. Vigge, RAÄ 25, Stöde socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade: 1 st (SHM 29461) 

Fyndomständigheter: Hittades under en hög stenar vid gaveln på en husgrundster-

rass vid osakkunnig restaurering av denna. Det tillvaratogs även förslaggad bränd 

lera i en ytlig grop under mossan i terrängens mitt (ATA 5527/64). Enligt uppgift till 

Klas-Göran Selinge, som tillsammans med Claës Varenius besiktigade platsen efter 

restaureringen, hittades ämnesjärnet vid omplockning av den troligen ganska höga 

västgaveln på terrassen. Selinges bedömning är att det är sannolikt att terrassen 

bestått av 2-3 nedrasade stenrader (pers. medd.).  

Miljö: Det finns fyra högar i direkt anslutning till husgrunden, vari det enligt den 

präst som ansvarade för restaureringen har framkommit ‖radbandspärlor‖ (pers. 

medd. K-G Selinge). Fyndplatsen ligger i socknens S del i den mindre bygd som 

finns på Viggesjöns Ö sida. I området finns ett flertal gravar och ytterligare minst tre 

boplatslägen som att döma av husgrundsterrasserna tillhör äldre järnålder. I Vigge 

har ett folkvandringstida svärd hittats. Det fastnade på plogen vid nyodling av en 

liten kulle och utgör sannolikt ett gravfynd (Selinge 1977:278). Tre högar direkt S 
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om fyndplatsen bortschaktades i samband med vägbygge. Inga fynd gjordes vid 

efterundersökning på platsen. 

Storlek: 28,4 x 8,9 cm (565 g). 

Källor: ATA 5527/64, 3072/67; Hallinder 1978a (A65).  

 

12. Böle, RAÄ 77, Sundsvall 
Innehåll: 2 ämnesjärn. 

Bevarade: Förvaras hos upphittaren.  

Fyndomständigheter: Ämnesjärnen framkom när en ny avloppsledning skulle grävas 

ner och fyndet gjordes utanför södra husgaveln. Fyndplatsen är belägen i sydslutt-

ningen av en moränkulle. Vid arkeologisk undersökning på de närbelägna RAÄ 4 

och 5 år 2004 visades fyndet för Länsmuseets personal.  

Miljö: Fyndplatsen ligger utanför den mindre järnåldersbygd som är lokaliserad 

kring Sidsjön. Området där fyndet framkom utgjorde historiskt utmark tillhörig Böle 

by och benämns 1797 ‖Söderom Slåtterne‖ under rubriken ‖uti Skogen‖. Mellan 

fyndplatsen och Sidsjön finns några spridda högar. Vid Sidsjöns södra ände under-

söktes nyligen en folkvandringstida barngrav som bland annat innehöll agraffer, 

benpilspetsar, kniv, bronsbleck och en sölja. Intill låg en stensättningsliknande läm-

ning som sannolikt utgjorde en förstörd grav. Inga boplatsspår påträffades vid un-

dersökningen men möjligen kan en samtida gård ha legat under den väg som ligger i 

direkt anslutning till gravarna (George 2004, 2005). Också vid sjöns norra sida har 

undersökta gravar gett fynd från folkvandringstid. V om Sidsjön omnämner Adlerz 

fem högar (sannolikt RAÄ 17). Där undersöktes och borttogs tre gravar 1949 utan 

att ge några fynd. En av de två gravhögarna på RAÄ 3 undersöktes 1926 och kunde 

dateras till folkvandringstid utifrån ett likarmat spänne. Invid dessa påträffades be-

byggelselämningar i form av stenrader, avfallsgropar, ett möjligt stolphål och två 

härdar. Ytterligare en hög ska ha legat närmare sjön men är idag försvunnen (Wik-

lund 1990; George 2004).  

Storlek:  

Källor: FMR; M dnr 326 -1011-2007; George 2004. 

 

13. Lapploken, RAÄ 53, Sundsvall 
Innehåll: 1? ämnesjärn. 

Bevarade: 1 st (MF 4975).  

Fyndomständigheter: Ämnesjärnet är funnet ‖i en stenhög‖ på Lapploken inom 

nuvarande Medelpads Fornhems område.  

Miljö: Fyndplatsen ligger i en sank svacka mellan två moränhöjder på det Norra 

Stadsberget. Inga andra fornlämningar finns i området men nedanför berget, invid 

den dåvarande havsviken, finns en hög och vid Ekdahls besök fanns flera skadade 

högar på platsen (Ekdahl 1833). 

Storlek:  

Källor: ATA 6529/55, 5817/57; FMR; Hallinder 1978a (A69).  

 

14. Sidsjön, Sundsvall  
Innehåll: 15 ämnesjärn. 

Bevarade: 15 st (MF 4524, MF 4837 
2.
). 

Fyndomständigheter: Tolv ämnesjärn påträffades vintern 1938-39 när en större sten 

sprängdes i samband med ett vägbygge på Kolonigatan (Kungsgatans förlängning) 

ca 50 m SV om den plats där sjukhusområdets vattenledning korsar denna väg. Äm-
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nesjärnen låg i en hög ca 50 cm under markytan. Ytterligare tre ämnesjärn hittades i 

nära anslutning till fyndplatsen i augusti 1939.  

Miljö: Fyndplatsen är belägen ca 600 m N om Sidsjön. Området har utgjort utmark 

och odlades sannolikt aldrig upp innan det blev stadsbebyggt. Platsen ligger högt i 

landskapet, knappt 100 m.ö.h. på Södra Stadsberget ovanför den havsvik som under 

järnåldern gick in till Selångersdalen. Bakom depåplatsen fortsätter bergets stigning. 

N om Sidsjön undersöktes en av två högar på platsen och kunde dateras till folk-

vandringstid utifrån ett likarmat spänne. Bebyggelselämningar i form av en stenra-

der, avfallsgropar, ett möjligt stolphål och två härdar har påträffats i anslutning till 

dessa. Ytterligare en hög ska ha legat närmare sjön men är idag försvunnen (Wik-

lund 1990; George 2004). V om Sidsjön omnämner Adlerz fem högar (sannolikt 

RAÄ 17). Där undersöktes och borttogs tre gravar 1949 utan att ge några fynd. Vid 

Sidsjöns södra ände undersöktes nyligen en folkvandringstida barngrav som bland 

annat innehöll agraffer, benpilspetsar, kniv, bronsbleck och en sölja. Intill låg en 

stensättningsliknande lämning som sannolikt utgjorde en förstörd grav. Inga boplats-

spår påträffades vid undersökningen men möjligen kan en samtida gård ha legat 

under den väg som ligger i direkt anslutning till gravarna (George 2004, 2005).  

Storlek: 30–34 x 10–10,5 cm (1200–1700 g). 

Källor: Enqvist 1943b:65f; Bruce 1958:40; Hallinder 1978a (A66).  

 

15. Tulegatan - Ö Långgatan, RAÄ 50, Sundsvall 
Innehåll: Minst 1 ämnesjärn. 

Bevarade: Förkommet. 

Fyndomständigheter: Ämnesjärnet hittades troligen i början av 1900-talet i samband 

med grundbygge för Jonssons snickerifabrik. Det är osäkert under vilket av de dåva-

rande två husen fyndet gjordes. Ämnesjärnet låg ca1 m under markytan. Det kan 

ursprungligen ha rört sig om flera ämnesjärn. Ämnesjärnet låg efter upphittandet på 

en hylla i verkstaden, men försvann senare.  

Miljö: Fyndplatsen ligger i direkt anslutning till vattnet vid den forntida havsvik som 

under järnåldern gick in till Selångersdalen. Inga registrerade fornlämningar eller 

lösfynd från järnåldern finns i närheten i området som varit stadsbebyggt sen 1600-

talet. 

Storlek:  

Källor: FMR; Enqvist 1943b:66f; Hallinder 1978a (A68).  

 

16. Hammar, RAÄ 10, Torp socken 
Innehåll: 17 ämnesjärn. 

Bevarade: 17 st (TH 611, 1551). 

Fyndomständigheter: Påträffades 1955 i grusås vid grushämtning. Ämnesjärnen låg 

ursprungligen sannolikt ca 50-60 cm under markytan. 

Miljö: Ämnesjärnen påträffades en grop några meter nedanför åskrönet i brant slut-

tande blockig moränmark (se fig. 33). Nedanför åsen rinner en bäck med starkt rost-

färgat vatten. Någon km åt Ö ligger ett troligt bebyggelseläge. Lerklining har påträf-

fats och Sidenbladh omnämner en lokal tradition om en kapellgrund vilket tyder på 

att platsen tidigare har huserat en husgrundsterrass. Ett par högar finns i närheten. 

Ytterligare någon km åt Ö har boplatsspår påträffats i form av skörbränd sten, en 

härdliknande anläggning och en ränna. Vid den arkeologiska utredningen gjordes en 

datering som gav folkvandringstid (Lindqvist 2004). En stor andel fornlämningar 

har försvunnit i Torp eftersom dessa har samma lokalisering som dagens bebyggel-



 222 

se. I området kring kyrkplatsen, ca 2 km åt Ö, finns bebyggelsenamn som indikerar 

att området har haft betydelse för den fornskandinaviska religionsutövningen. Där 

ligger Vissland, vilket är ett Vi-namn (Palm 1931:9; Flemström 1959:106). Vid 

kyrkan låg också en numera försvunnen Torsåker (Nordlander 1908:115). Från Vi-

ken på andra sidan om Torpsjön kommer ett annat ämnesjärnsfynd (M19) och ytter-

ligare tre depåer har framkommit i Sör-, Väster- och Österhångsta (M18, M19, 

M20), ett par km V om fyndplatsen. 

Storlek: 

Källor: ATA 6529/55, 0891/56; FMR; Lindström 1956; Hallinder 1978a (A69). 

 

 
 

Fig. 61. Klöstre, Torp socken, Medelpad. 

17. Klöstre, Torp socken  
Innehåll: 18 ämnesjärn. 

Bevarade: Okänt. 

Fyndomständigheter: Hittades enligt Ekdahl 1823 vid plöjning av Måns Samuelsson 

på Klöstre n:r 4. Fyndet gjordes ‖1000 alnar väster från Torps Hammar emellan byn 

och landsvägen‖ och ämnesjärnen låg på ett kvarters djup. Dessa järn beskrivs som 

grövre än de som påträffats på Svedjan, Österhångsta (M21).  

Miljö: Den exakta fyndplatsen är inte känd men kan lokaliseras ungefärligt genom 

storskifteskartan från 1798 (se fig. 61). Där förekommer en Samuel Pålsson (Litt. E) 

vilken skulle kunna vara fadern till upphittaren Måns Samuelsson. Detta innebär 

möjligen att fyndet är gjort i åkermarken på hemägorna ovanför älven, något V om 

den plats där Gimån faller ut i Ljungan (Klöstre n:r 4 har också mark på östra sidan 

av Gimån men denna utgjordes av äng med sjögräs vilket gör det mindre troligt att 

marken skulle ha legat under plogen). En hög finns registrerad vid älven, ca 500 m 

åt V. Ytterligare ett par hundra meter uppströms påträffades på 1930-talet fyra ske-

lettgravar i en rullstensås. Trärester indikerar någon form av kistkonstruktioner och 

fynden bestod av spjutspetsar, eldslagningsstenar, agraffer och en kniv. Den enda 

sakkunnigt undersökta graven kunde dateras till ca 450 e.Kr. (Slomann 1948:28; 

Selinge 1977:272f). Ytterligare en hög ligger Ö om Klöstre, på andra sidan Gimån. 

Vid älven nedanför Klöstre gick tidigare en färja över älven.  
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Storlek: 

Källor: Ekdahl 1833; Hallström 1928a:16; Enqvist 1943b:68; Hallinder 1978a 

(A70). 

 

18. Sörhångsta, RAÄ 111, Torp socken     
Innehåll: 31 ämnesjärn.  

Bevarade: 1 st (SHM 17980)  

Fyndomständigheter: Fyndet gjordes vid sekelskiftet vid schaktning för en ny lada i 

Sörhångsta 
3.
. Ämnesjärnen var nedstuckna i jorden. 

Miljö: Fyndet framkom S om Ljungan (se fig. 33). Inga fornlämningar från järnål-

dern finns i området som förefaller ha odlats upp sent. På en sammandragskarta över 

Torps socken från 1845 är hela området fortfarande beskogat. Fyndet framkom med 

slagg vilket pekar på någon form av järnhantering. Inga andra sådana lämningar är 

kända i närområdet men i Torp har det numera framkommit ett antal järnframställ-

ningsplatser. Dessa ligger dock i rena utmarkslägen på skogen. Enligt en tradition i 

bygden ska det ‖på den platsen, långt tillbaka i tiden, innan några människor ännu 

slagit sig ned på denna sida av Ljungan, ha funnits en vapensmedja inne i skogen‖ 

(ATA 701/26). På andra sidan älven har två fynd av ämnesjärn framkommit (M20, 

M21). 

Storlek: 27 x 9 cm  

Källor: ATA 700/26, 701/26; FMR; Förteckning över lösfynd i Medelpad (M); 

Nihlén 1939:95; Enqvist 1943b:68; Thålin 1967:319,1973:33; Hallinder 1978a 

(A72). 

 

19. Viken, RAÄ 70, Torp socken  
Innehåll: 60 ämnesjärn. 

Bevarade: 57 st (TH), 1 st (HH), 1 st (SHM 19770), 1 i privat ägo.  

Fyndomständigheter: Hittades 1930 i åkermark vid grundgrävning för ett nytt hus. 

Ämnesjärnen påträffades på 50 cm djup i en hög inbäddade i lera. I lerlagren förkom 

‖försteningar‖, inbäddade rester av kvistar. De hittades ‖liggande i hög god ordning 

på en yta av ca ¼ m
2
.  

Miljö: Fyndet gjordes i gammal åker i sluttningen ovanför Torpsjön och Viknäset (se 

fig. 33). På Viknäset ligger ett gravfält med 10 högar samt två ensamliggande högar. 

Gravfältet har ursprungligen varit större och bestod vid Ekdahls besök av 15 högar. I 

åkermarken öster om fyndplatsen finns några ensamliggande gravar. En stor andel 

fornlämningar har försvunnit i Torp eftersom fornlämningarna har samma lokalise-

ring som dagens bebyggelse. På andra sidan Torpsjön ligger den centrala järnålders-

bygden i området kring kyrkplatsen. Där ligger Vissland, vilket är ett Vi-namn 

(Palm 1931:9; Flemström 1959:106). Väster om kyrkan låg också en numera för-

svunnen Torsåker (Nordlander 1908:115). Bakom fyndplatsen höjer sig det höga 

berget Vikåsen.  

Storlek: 26,8 x 9,7 cm. 

Källor: ATA 3676/30, 3762/30, 1185/31, 1683/31, 1730/31; FMR; Förteckning över 

lösfynd i Medelpad (M); Lindström 1931; Nihlén 1939:95; Enqvist 1943b:67; Thå-

lin 1967:319, 1973:33; Hallinder 1978a (A73). 

 

 

 

  



 224 

20. Västerhångsta, Torp socken   
Innehåll: 31 ämnesjärn. 

Bevarade: Förkomna. 

Fyndomständigheter: Enligt Ekdahl hittades ämnesjärnen år 1821 av Lars Olsson 

vid nyodling ‖på kilen mellan vinter- och sommarvägen‖ ¾ mil väster från kyrkan‖. 

De låg i cirkelform med skaftöglorna utåt och påträffades en plogsmån djupt. Fyra 

ämnesjärn tillvaratogs av Ekdahl för att tas till Stockholm. Var dessa sedan hamnade 

är okänt. 

Miljö: Den exakta fyndplatsen har inte kunnat lokaliseras men både sommar och 

vintervägen bör ha gått N om Ljungan på det smala partiet mellan älven och det 

branta Getberget vid vars fot Västerhångsta ligger (se fig. 33, 34). Nedanför Väster-

hångsta, vid Ljungans forsar, ligger ett röse och två stensättningar . Många fornläm-

ningar har försvunnit i Torp eftersom lokaliseringen av den forntida bebyggelsen 

sammanfaller med dagens men Ekdahl meddelar dock att det i Västerhångsta vid 

hans besök också fanns två gravhögar, två rösen och ytterligare ett röse på Lillberget 

mellan Väster- och Österhångsta. Nedanför detta ‖under en stenhälla funnos lansar, 

spjut till 10 skålpunds vikt‖, d.v.s. drygt 4 kg. Depåfynd med ämnesjärn har också 

framkommit på Svedjan på angränsande Österhångsta (M21), i Sörhångsta på andra 

sidan älven (M18) och ytterligare ett i Hammar, ca 2 km Ö (M16). 

Storlek:  

Källor: Ekdahl 1833; Förteckning över lösfynd i Medelpad (M); Hallström 

1928a:16; Enqvist 1943b:68; Hallinder 1978a (A74). 

 

21. Österhångsta, Torp socken  
Innehåll: 4 ämnesjärn. 

Bevarade: Okänt. 

Fyndomständigheter: Uppgifterna om detta fynd framkom i samband med att Ek-

dahl blev förevisad ämnesjärnen ur M20: ‖Lars Larsson, hans granne, fann för ännu 

längre tid tillbaka 4 dylika på Swedjan 1/8 mil östligare‖ (från Västerhångsta räk-

nat). Svedjan bör därmed ligga inom Österhångsta by. På en karta från 1797 angåen-

de utbrytning av jord från Österhångsta så finns de aktuella markerna avritade, där-

ibland Svedjan. Dessa har dock dokumenterats en och en, och har inte kunnat korre-

leras med någon annan karta. Svedjan utgör slåtter och torde av namnet att döma 

ursprungligen ha legat i skogsmark. Sannolikt har fyndet framkommit i byns utmark, 

direkt N om byn. Österhångsta har också utmark på S sidan om älven, men ämnes-

järnen bör enligt Ekdahls beskrivning inte ha kommit därifrån.  

Miljö: Österhångsta ligger precis vid foten av det storslaget branta Getberget (se fig. 

33, 34). Ekdahl meddelar att det på Lillberget, mellan Väster- och Österhångsta, 

fanns ett stort röse. Nedanför berget ‖under en stenhälla funnos lansar, spjut till 10 

skålpunds vikt‖, d.v.s. drygt 4 kg. En handkvarn har påträffats som lösfynd nära 

älven något österut. 

Storlek: 

Källor: Ekdahls 1833; Hallström 1928a:16; Enqvist 1943b:68; Hallinder 1978a 

(A71). 

 

22. Rännö, RAÄ 146, Tuna socken 4.  
Innehåll: 19 ämnesjärn. 

Bevarade: 17 st (SHM 29009) 2 st (i privat ägo).  
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Fyndomständigheter: Hittades 1958 när en liten åker kallad Målbergsgärdan djup-

plöjdes för första gången. Ämnesjärnen låg under ett flackt stenlager, ca 2 x 2 m 

stort. Stenarna var ca 0,1- 0,3 m stora och lades på ett odlingsröse i närheten. Äm-

nesjärnen påträffades liggande i en lång rad i plogfåran efter traktorn. Inga andra 

fynd gjordes som pekade på att det skulle röra sig om en grav, och upphittaren upp-

fattade det som att stenen lagts ovanpå ämnesjärnen för att dölja dem (pers. medd. 

Per-Erik Larsson). Fyndplatsen ligger ett par meter från åkerkanten och åkern be-

gränsas här av ett blött dike. Tidigare gick här en liten bäck som försörjdes med 

vatten från en numera utdikad källa lokaliserad ca 30 m från fyndplatsen.  

Miljö: Fyndplatsen ligger i utkanten av ett boplatsområde med en registrerad hus-

grundsterrass och en hög, i bergssluttning ovanför Öster-Rännöbodsjön (se fig. 29). 

Ytterligare två husgrundsterrasser (varav en förefaller stor) och ett stort antal gravar 

finns längre ned i backen mot sjön. Något S om fyndplatsen finns två gravfält med 

13 respektive 12 gravar. V om fyndplatsen tar skogen vid. I området mellan Öster-

rännöbodsjön och Ljungan finns rikligt med fornlämningar i Fors, men framförallt i 

Lunde byar. Här finns mängder med husgrundsterrasser och gravar, även ett antal 

treuddar som annars är ganska ovanliga i Medelpad. I Lunde har en vestlandskittel 

påträffats (Holmqvist 2008) och uppgift finns om ytterligare en från Fors (Adlerz 

1896:18).  

I Rännö undersöktes tre gravar 1910 (SHM 14276). Den första var en brandgrav 

med pilspetsar, en benkam och ett lerkärl. Den andra var en skelettgrav med sax, 

bronspincett, ett antal bronsstift, kniv med rester av skaft, bronsknapp, pilspets, blått 

glas, eldslagningssten och trärester. I den tredje, vilken också var en brandgrav, 

hittades försmälta bronsföremål, 2 benkammar och en ornerad oval benskiva.  

Storlek: 31 cm (563,9 g), 31,5 (468,1 g), 27,5 cm (373,6 g), 29 cm (529,5 g), 29 cm 

(506,4 g), 28 cm (561,6 g), 29,5 cm (639,3 g), 28 cm (459,5 g), 29,5 cm (941,5 g), 

30 cm (452,2 g), 29,5 cm (484,1 g), 31 cm (501,9 g), 30,5 cm (598,1 g), 29,5 cm 

(564,3 g), 31,5 cm (627,5 g), 31 cm (740,5 g), 32,5 cm (635,8 g). 

Källor: ATA 5738/68; FMR; Lindbäck 1977:34; Hallinder 1978a (A78). 

 
23. Rännö, RAÄ 160, Tuna socken 4.  

Innehåll: 29 ämnesjärn. 

Bevarade: 1 st (SHM 14277). Ämnesjärnen från detta fynd tillvaratogs men för-

svann vid auktion ca 1920 (ATA, Målsta). Något eller några ämnesjärn behölls på 

gården men vid besök av B. Ambrosiani 1954 kunde det/de inte återfinnas. Möjligen 

är det ett av dessa som hamnat på TuH. 5 st ämnesjärn finns på TuH. Ett av dessa är 

märkt T6 och fyra T1020. Sannolikt tillhör T6 det första fyndet och T1020 det sena-

re, men då detta inte har kunnat kontrolleras mot inventarielistorna, som inte fanns 

tillgängliga vid besök på TuH, kan detta inte anses säkerställt. 

Fyndomständigheter: Ämnesjärnen hittades av D. Falk under plöjning ‖på sin höjd 6 

tum djupt i sandjord. Så vitt han kunde erinra sig voro alla ställda på kant‖.  

Det råder en viss förvirring kring ämnesjärnen från Rännö 160 men efter en nog-

grann genomgång av alla uppgifter bedömer jag att det rör sig om två fynd, vilket 

också Hallinder gör (1978a: A76, A77). Enqvist (1943b) och FMR uppger endast ett 

fynd från Rännö 160 men har blandat ihop uppgifterna från fynden. Det rör sig av 

allt att döma om två fynd, där detta påträffades kring sekelskiftet vid plöjning av D. 

Falk och ett senare (M24 nedan) som hittades av John Falk, i samband med att vä-

gen mellan Myssjö och Rännö byggdes 1935-1937 (pers. medd. Per-Erik Larsson). I 

FMR uppges uppgiftslämnaren vara John Falk, född 1898, vilket är felaktigt. John 
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Falk föddes ca 1920 och är son till Jan Falk som föddes 1898. Den D. Falk som 

gjorde fyndet är sannolikt Jan Falks far Daniel. Det är svårt att avgöra huruvida det 

rör sig om två depåer nedlagda i anslutning till varandra, eller om det är en depå där 

bara en del av ämnesjärnen påträffades vid första fyndtillfället. Eftersom ämnesjär-

nen i det första fyndet uppges ha stått på högkant, medan inga sådana uppgifter finns 

kring det senare, så behandlar jag dem som två separata depåer.  

Miljö: Fyndplatsen ligger i Tunabygdens V utkant, i sluttningen av en moränhöjd (se 

fig. 29). Nedanför fyndplatsen sluttar det svagare ned mot en dalgång i vars botten 

det går en liten bäck. I direkt anslutning till fyndplatsen ska det enligt fornminnesre-

gistret finnas en högliknande och en stensättningsliknande lämning, men vid besö-

ken på platsen har dessa inte gått att lokalisera eftersom platsen belamrats med av-

verkat sly. Ca 100 m N om fyndplatsen ligger en stensättning och det finns uppgifter 

om två borttagna högar Ö om densamma. Ca 400 m åt SV i dalgången botten finns 

ytterligare en hög.  

Storlek: 26 x 10 cm (SHM 14277). 

Källor: ATA (Målsta); FMR; Nihlén 1939:95; Thålin 1973:33; Hallinder 1978a 

(A76). 

 

24. Rännö, RAÄ 160, Tuna socken 4. 
Innehåll: 50? ämnesjärn (Hallinder 1978a:51). Enligt upphittaren var det ‖en hel lår 

full‖ (Enqvist 1943b:67).  

Bevarade: 1 st (MF 8393). 5 st äj finns på TuH. Ett av dessa är märkt T6 och fyra 

T1020. Sannolikt tillhör T6 det första fyndet och T1020 det senare, men då detta inte 

har kunnat kontrolleras mot inventarielistorna som inte fanns tillgängliga vid besök 

på TuH kan detta inte anses säkerställt.  

Fyndomständigheter: Påträffat av John Falk, i samband med att vägen mellan Mys-

sjö och Rännö byggdes 1935-1937 (pers. medd. Per-Erik Larsson). Detta överens-

stämmer med uppgifterna i FMR från 1964, att fyndet gjordes för ca 30-40 år sedan. 

Det går också ihop med uppgifterna i inventarielistorna på MF där det uppges att 

ämnesjärnen i detta fynd hittades av John Falk i vägskärningen ovanför gården Rän-

nö 5
13

. Fyndet uppges dock ha gjorts 1957 vilket inte stämmer. Enqvist nämner 

vägbygget i sin artikel från 1943 och skriver att ämnesjärnen enligt uppgift hittades 

‖för några år sen‖ vilket stämmer, men han härrör felaktigt detta till det första fyndet 

som gjordes ca 1900 (1943b:67). Se vidare M23. 

Miljö: Se M23 (se fig. 29). 

Storlek:27,6 x 4,7 cm. 

Källor: FMR; Inventarielista MF; Enqvist 1943b:67; Thålin 1967:319, 1973:33; 

Hallinder 1978a (A77). 

 

25. Medelpad 
Innehåll: 1 ämnesjärn 

Bevarade: 1 st (MF 804) 

Fyndomständigheter: Okända. Gåva till Medelpads Fornhem från Sundsvallsbo. 

Miljö: 

Storlek:  

Källor: Hallström 1912:111; Nihlén 1939:95; Hallinder 1978a (A67). 
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Hälsingland  

26. Alfta socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade: 1 st (SM). 

Fyndomständigheter: Funnet i Alfta socken. 

Miljö: Okänt. 

Storlek: 26 x 10 cm. 

Källor: von Malmborg 1932–1933. 

 

27. Norränge, RAÄ 43, Arbrå socken 5. 
Innehåll: 104 ämnesjärn. 

Bevarade: 4 st (AF 2, 211), 2 st (BM XBO 1349).   

Fyndomständigheter: Fyndet kom till Hallströms kännedom i samband med att han 

inventerade Arbrå socken och därför besökte fyndplatsen för H28. Ämnesjärnen 

uppges ha påträffats på 2-3 fots djup 1880 av hemmansägare Hans Olsson när han 

grävde vid smedjan på Norränge gård. Fyndplatsen uppges ligga 300 m från fynd-

platsen för H28 (se fig. 41). Fyndet har ett eget nummer i Hallströms inventering så 

den exakta fyndplatsen borde finnas inprickad på karta. Någon sådan har dock inte 

kunnat återfinnas i ATA. Någon Norränge gård har inte funnits och  sannolikt avses 

Nygården som låg på platsen innan den vid laga skiftet flyttades till sitt nuvarande 

läge. Den nuvarande ägaren till Nygården, Norränge, kunde peka ut ungefär var 

fyndet gjorts och omnämnde också att bysmedjor ska ha legat på platsen. Hans upp-

gifter om fyndplatsen kan stämma eftersom det ganska exakt är 300 m till fyndplat-

sen för H28 
6.
.  

Miljö: Fyndplatsen belägen ca 1 km Ö om Ljusnan. Ett par slaggförekomster och en 

kolningsgrop ligger vid vattnet vid Kyrksjön och ytterligare kolningsgropar finns N 

och S om fyndplatsen. Inga bebyggelseindikerande järnålderslämningar finns nume-

ra i Norränge men enligt Ekdahl (1833) fanns vid hans besök en större hög. En pas-

torsadjunkt Waldner skriver 1721 att det det då fanns ‖åthskilliga ättehögar, dels 

wed byn i Hänsätter, dels wed Nåränge uti Böhle‖ (Broman 1917:4). Böle ligger i 

södra delen av Norränge och V om Böle finns idag två gravar registrerade.  

Storlek: 

Källor: ATA (Arbrå, Hallströms inventering nr 47); FMR; Hallström 1912:111; von 

Malmborg 1932–1933; Nihlén 1939:95; Bruce 1958:42f; Fröderberg 1966:8; Hal-

linder 1978a (A11). 

 

28. Norränge, RAÄ 135, Arbrå socken 
Innehåll: 102 ämnesjärn. 

Bevarade: 3 st (SHM 11833:5).  

Fyndomständigheter: Påträffade 1901 på gården Lissbros vid markarbeten. Erik Äng 

(upphittaren) pekade ut platsen för Erik Oldeberg, SHM, som uppger att fyndet 

gjordes vid nyodling av stenfri skogsmark. Åkern ifråga utgör nu norra delen av en 

större sammanhängande åkermark som begränsas åt N och V av höga, branta slutt-

ningar mot ån. Föremålen kom upp redan vid första plöjningen. De låg 6–7 tum 

djupt, tillsammans ‖i varandra, tätt, tätt‖. Ämnesjärnen var dolda av jord, utan upp-

höjning. Punkten låg 15 m från norra och ca 35 m från västra kanten av åkern.
6.
. 

Miljö: Fyndplatsen ligger invid en liten meandrande å som har grävt sig ned så kraf-

tigt att den ligger ca 7 meter lägre än åkern, och depån påträffades i ett vad som nog 



 228 

måste betecknas som ett spektakulärt läge (se fig. 41). Ca 100 meter NÖ om fynd-

platsen går en bro över ån, vilken har fått namnge gården på vars marker fyndet 

gjordes. Se vidare H27. 

Storlek: 25,6 cm, 25,9 cm, 29,2 cm.  

Källor: ATA (Hallströms inventering nr 48); FMR; Hallström 1912:111; von 

Malmborg 1932–1933; Nihlén 1939:95; Bruce 1958:42f; Fröderberg 1966:8; Thålin 

1967:319, 1973:33; Hallinder 1978a (A13). 

 

29. Norränge, Arbrå socken 
Innehåll: 11 ämnesjärn och en spjutspets av järn (se fig 62).  

Bevarade: 11 st (HM 7626). 

Fyndomständigheter: Påträffades på 1850-talet ‖tre alnar djupt ner i en myra i Norr-

änge by av kyrkvärden L. Larsson‖ (Hallström 1912:11). 

Miljö: Myren kan idag inte identifieras och har sannolikt dikats ut.  
Storlek: 21-27  x 9 cm. 

Källor: Hallström 1912:111; von Malmborg 1932–1933; Nihlén 1939:95; Hallinder 

1978a (A14). 

 

 
 

Fig. 62. Spjutspets från Norränge, Arbrå socken, Hälsingland (Foto: Bonny Sjö-
blom, HM). 

30. Högen, Bergsjö socken 
Innehåll: 2 ämnesjärn och en järnkniv. 

Bevarade: 2 st (SHM 10352). 

Fyndomständigheter: Ämnesjärnen påträffades år 1897 i kanten av en gravhög. 

Högen var tidigare okänd och överväxt med träd och buskar men påträffades när 

allmänna vägen drogs om inom Högens by när den nya järnvägen mellan Hudiksvall 

och Bergsjö skulle byggas.  

Miljö: Högen uppges vara ‖belägen i skogsbrynet vid foten af östra Bollebergets 

östra sida‖ (se fig. 47). Liedgren (1992:186) hänför fyndet till någon av de två hö-

garna på RAÄ 272, eftersom dessa är de enda högar som har försvunnit sedan HFS:s 

inventering 1868. Det står dock uttryckligen i den anmälan som gjordes när fyndet 

framkom att högen var okänd när den upptäcktes och att vidare grävning i högen 

förbjöds eftersom det beslöts att högen skulle bevaras, återställas och stänglas in. 

Denna hög fanns då sannolikt aldrig med i HFS:s uppteckningar. RAÄ 272 ligger 

därtill S om Bollebergets Ö sida, vilket inte stämmer med de ursprungliga lägesupp-

gifterna. Idag finns ingen hög inom det aktuella området och förmodligen har den 

försvunnit vid senare breddningar av vägen. I Högen finns ett flertal högar och minst 

tre boplatslägen med husgrundsterrasser. Lämningarna ligger i de uppodlade slutt-

ningarna ner mot vattnet, vilka begränsas åt V och S av branta berg.  
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Storlek: 24,5 x 7,7 cm (det andra järnet kraftigt förrostat). 

Källor: ATA (Bergsjö sn, utan Dnr); 157/1897; 157/1899; von Malmborg 1932–

1933; Nihlén 1939:95; Thålin 1967:319, 1973:33; Hallinder 1978a (A15); Liedgren 

1992:186. 

 

31. Trösten, RAÄ 237, Bergsjö socken  
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade: Okänt. 

Fyndomständigheter: Påträffat av H. Vannbergs far, Lappängen. Okänt när. 

Miljö: Fyndplatsen ligger i utkanten av den järnåldersbebyggelse som fanns kring 

Trösten och Bredåker. Ämnesjärnet hittades i svagt sluttande mark ovanför Trösten-

tjärn (se fig 47). 2 stensättningar ligger ca 100 SV om fyndplatsen och ett grav- och 

boplatsområde med 3 husgrundsterrasser och ett antal gravar ligger i Tröstens S del. 

Ca 300 m åt N har ytterligare ett ämnesjärn påträffats (H32). Inga registrerade forn-

lämningar finns N om fyndplatsen.  

Storlek: 

Källor: FMR; Liedgren 1992:186. 

 

32. Trösten, RAÄ 238, Bergsjö socken  
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade: Förkommet. 

Fyndomständigheter: Okända 

Miljö: Fyndplatsen ligger i utkanten av den järnåldersbebyggelse som fanns kring 

Trösten och Bredåker. Ämnesjärnet framkom i kanten av igenlagd åkermark intill 

skogsbevuxen storblockig moränmark (se fig. 47). Ca 100 m V påträffades små bitar 

av myrmalm och kol. Ytterligare en förekomst av kol och myrmalm finns ca 22 SV 

om fyndplatsen. Ytterligare ett ämnesjärn har påträffats 300 m S. Se vidare H31. 

Storlek: 

Källor: FMR; Liedgren 1992:186. 

 

33. Ungrick, RAÄ 159, Bergsjö socken 
Innehåll: 10 ämnesjärn. 

Bevarade: 1 i privat ägo. 

Fyndomständigheter: Påträffade omkring år 1890 vid plöjning nära en sågplats på 

Ungrick 4
10

 (Ungricks Vestergården), närmast Ö om byväg. Ämnesjärnen låg sam-

lade ca 0,3 m djupt i åkern i moränmark invid bäck.  

Miljö: Fyndplatsen ligger utanför bygden och inga andra lämningar finns i anslut-

ning till fyndplatsen (se fig. 47). En bottenskålla har dock påträffats tillsammans 

med rödockra några 100 m åt SÖ. Ett par gravar ligger i sluttningen ner till den vik 

av Storsjön som går upp S om fyndplatsen.  

Storlek: 

Källor: ATA 6600/56; FMR; Liedgren 1992:186.  

 

34. Born, RAÄ 222, Bollnäs socken 
Innehåll: ? ämnesjärn. 

Bevarade: Okänt. 
7.
  

Fyndomständigheter: ‖Några‖ järntackor av myrjärn påträffades vid vägarbete.  
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Miljö: Fyndplatsen är belägen vid en bäck som rinner ner till Ljusan knappt 200 m åt 

Ö. Namnet Born är besläktat med ordet bära, och anses komma från att båtar och 

packning måste bäras förbi de forsar som finns på platser med Born-namn (Hessel-

man 1930; jfr Hallström 1937:216ff). Ca 500 N ligger en stensättning och i samma 

område ska ett skelett ha påträffats. Vid Ljusnans utlopp i Varpen, ett par km S, 

ligger järnåldersbebyggelsen Onbacken. Också vid Ren, Ö om Ljusnan finns läm-

ningar från järnåldern, bl.a. en grav med en järnkittel.    

Storlek: 

Källor: FMR. 

 

35. Norrberg, RAÄ 111, Delsbo socken 
Innehåll: 2 ämnesjärn. 

Bevarade: 2 st (HM 7625). 

Fyndomständigheter: Ämnesjärnen påträffades enligt Hallström i ett röse väster om 

Norrbergs by. Fyndplatsen är i FMR dock inprickad N om byn. 

Miljö: Inga andra järnålderslämningar finns registrerade i Norrberg. Den förhistoris-

ka bebyggelsen var lokaliserad till området kring Stömnesån och Delsbo kyrka kring 

de inre delarna av en av Sördellens vikar, ca 5 km NV om fyndplatsen. 

Storlek: 31,6 x 9,7 cm, 28,5 x 9,2 cm.   

Källor: FMR; Hallström 1912:111; von Malmborg 1932–1933; Nihlén 1939:95; 

Hallinder 1978a (A16). 

 

36. Hillstarönningen, RAÄ 329, Forsa socken 
Innehåll: ? ämnesjärn, 25 sammanlagt i de två fynden (H36, H37). 

Bevarade: 3 st (HM 7624).  

Fyndomständigheter: 25 ämnesjärn påträffades 1867 eller tidigare på två ställen i 

samma glänta. Gåva till HM 1867 av Olof Andersson, Sörhoga. Det är dock okänt 

hur många av de sammanlagt 25 ämnesjärnen som ingick i de enskilda fynden. 
8.
   

Miljö: Fyndplatsen ligger i den V utkanten av Forsabygden, i skogen distanserat från 

bebyggelsen (se fig. 27). Det är en dryg km till gravarna och husgrundsterrasserna 

vid Hillsta, Sörhoga och Nansta vid Funstasjön. Den flacka Hillstarönningen ligger 

precis nedanför det branta Joseberget och platsen är helt omgiven av ännu högre 

berg. På Hillstarönningen har Hillsta, Sörhoga, Nansta och Forsa-Backen mark och 

enligt lagaskifteskartan från 1913 utgjorde Hillstarönningen röjning för åker och äng 

på myrjord. Här har tidigare varit myrmark och området kring den bäck som går 

genom Hillstarönningen är fortfarande sankt. Den äldre järnåldern är väl företrädd i 

Forsa socken. Från Sörhoga kommer en del lösfynd, bl.a. ett korsformigt spänne och 

eldslagningsstenar. I Hillsta har 3 närmast samtida gravar från första delen av 500-

talet undersökts. Fynden bestod av bl.a. en holkyxa, spjutspetsar, korsformigt spänne 

och häktesspännen (Lindhagen 1972). Ytterligare fynd av spadformiga ämnesjärn 

kommer från Stavåker, N om Funstasjön (H38) och en del av ett eventuellt ämnes-

järn framkom på järnåldersgården i Trogsta, SÖ om samma sjö (H39).  

Storlek: 26,6 x 10,5, 25,6 x 9 cm, 22,5 x 9 cm.  

Källor: FMR; Hallström 1912:112; von Malmborg 1932–1933; Nihlén 1939:95; 

Hallinder 1978a (A17); Liedgren 1992:45, 186f. 

 

37. Hillstarönningen, RAÄ 329, Forsa socken 
Innehåll: ? ämnesjärn. 25 sammanlagt i de två fynden (H36, H37). 

Bevarade: Se H36. 
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Fyndomständigheter: Se H36. 

Miljö: Se H36 (se fig. 27).  

Storlek: Se H36. 

Källor: FMR; Hallström 1912:112; von Malmborg 1932–1933; Nihlén 1939:95; 

Hallinder 1978a (A17); Liedgren 1992:45, 186f. 

 

38. Stavåker, RAÄ 375, Forsa socken 
Innehåll: 4 ämnesjärn. 

Bevarade: 4 st (HM 13628). 

Fyndomständigheter: Hittades "mitt på täkta" 1954 av Ragnar Olsson, Stavåker, i 

samband med plöjning. 

Miljö: Fyndplatsen är belägen i åkermark i fornlämningsrik miljö, med en tydlig 

tyngdpunkt i äldre järnålder liksom i resten av Forsabygden (se fig. 50). Ca 100 SÖ 

ligger ett gravfält i den svagt sluttande marken ned mot Funstasjön. En stensättning 

ligger knappt 100 m S om fyndplatsen, och närmare sjön en hög samt uppgifter om 

en till. 100 m N om fyndplatsen finns en hög och en stensättning. En guldten har 

påträffats i Stavåker men det är okänt exakt var den framkom. Åt Ö ligger en möjlig 

stensättning men annars utgörs området av mer obrukad mark utan fornlämningar. 
Namnet Stavåker är intressant eftersom både för- och efterleden kan ha kultisk inne-

börd. Stefan Brink menar att det kan misstänkas att en förkristen kultplats har fun-

nits vid Stavåker-Byberget. Bland de tidigaste skrivningarna dominerar förleden Vi-, 

vilket vittnar om att ett försvunnet *Vi funnits i närheten. I Hälsingland finns flera 

exempel på i bygderna centralt belägna Åkre, gränsande till Hov eller Vi. Möjligen 

har bygdens centrum under järnåldern legat i denna del av Forsa socken istället för 

vid kyrkan där centralorts- eller kultindikerande namn saknas (Brink 1988, 

1990a:478f). Två depåer med ämnesjärn kommer från Hillstarönningen, ca 2 km 

VSV om Stavåker (H36, H37). Vid järnåldersgården vid Trogsta, SÖ om Funstasjön 

, har en del av ett möjligt ämnesjärn påträffats (H38).   

Storlek: 28,3 x 10,5 cm, 24,8 x 9,5 cm, 28,5 x 9 cm.  

Källor: FMR; Hallinder (A18); Liedgren 1992:45, 187.  

 

39. Trogsta, RAÄ 71, Forsa socken 
Innehåll: Del av ett troligt ämnesjärn (se fig. 11).  

Bevarade:  

Fyndomständigheter: Påträffades vid arkeologisk undersökning av järnåldersboplat-

sen vid Trogsta (fynd 13).  

Miljö: En del av ett troligt ämnesjärn påträffades i husgrund A, som var den största 

på boplatsen. Ämnesjärnet framkom i den östra väggrännan i husets S del (se fig. 

63). Övriga fynd bestod av vävtyngder, en kniv, ett saxblad, en fiskkrok, en agraff, 

en pilspets och en eldslagningssten. Något N om ämnesjärnet framkom ett bränt ben 

från en människa. Huset hade brunnit. Gården i Trogsta anlades i mitten av romersk 

järnålder och kan följas under 3 faser, där gården i varje fas består av ett stort och ett 

mellanstort treskeppigt långhus samt en mindre byggnad. Husgrund A tillhör boplat-

sens andra fas, det vill säga sannolikt 300-tal, den period när gården är som störst. 

Smidesverksamhet har troligen förekommit under hela bosättningstiden och brons-

hantverk kan beläggas i fas 2. Gården överges i början av vendeltid (Liedgren 

1992:kap 3.2.1). 

Storlek:  

Källor: Liedgren 1992:60f. 
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Fig. 63. Spridningen av fynd i husgrund A, Trogsta, Forsa socken, Hälsingland (Li-
edgren 1992:60). 
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40. Orrsjön, Gnarp socken 
Innehåll: 20 ämnesjärn.  

Bevarade:  

Fyndomständigheter: P. H. Widmark (1849:65) skriver i sin Hälsinglandsbeskriv-

ning att det vid Orrsjön ‖i jorden anträffats 20 st. egg-jern, hwardera af 9 tums längd 

och 4 tums bredd, med uggla, likasom å skyfflar, för trädskaft‖. Det rör sig sannolikt 

om ämnesjärn.   

Miljö: En mindre järnåldersbebyggelse finns kring Orrsjön som ligger i socknens 

södra del, ett par km från den sammanhängande bygden kring Gnarpsån. Widmark 

(1849:65) har inga närmare uppgifter än att ämnesjärnsfyndet ska ha gjorts på mark 

vid Orrsjön som tagits upp för odling av torpare ‖i senare tider‖. I samma område 

ska emellertid spår av tidigare odling ha kunnat skönjas. Vid norra delen av Orrsjön 

finns ett par husgrundsterrasser, en på den västra sidan av sjön och en på den östra. 

Kring Åstjärn och Annån längre längre norrut i socken finns lämningar efter järn-

framställning vilket annars är ovanligt i kustområdet.  

Storlek: 

Källor: Widmark 1849:65; Liedgren 1992:186. 

 

 
 

Fig. 64. Vattlång, Harmånger socken, Hälsingland.  

 

41. Vattlång, Harmånger socken? 
Innehåll: ca 22 ämnesjärn. 

Bevarade: 2 st (HM 7630).  

Fyndomständigheter: Gåva från lantbrukare E. Svensson, Vattlång. Hallström 

(1912:111) skriver att det på HM finns 2 ämnesjärn som påträffats ‖jämte omkring 

20 dylika under plöjning i en åker 1888. Rästen behölls på gården‖. Hallström ger 

dock ingen ortsangivelse. Sannolikt gjordes fyndet på lantbrukarens mark. Denne E. 

Svensson kan möjligen vara släkt med den Sven Andersson (Litt. F) som vid laga 

skiftet 1842 hade mark på näset V om sjön, direkt N om Vattlångsån. 

Miljö: Något N om näset finns tre högar och en husgrundsterrass (se fig. 64). Vatt-

lång ligger ett par km V om bygden kring Vattrång, med gravar och husgrundster-
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rasser. Vid S Storsjön, i socknens N del, finns lämningar efter järnframställning, 

vilket annars är ovanligt i Hälsinglands kustland.    

Storlek: 28,5 x 9,2 cm, 27 x 10,5 cm. 

Källor: Hallström 1912:111; Nihlén 1939:96; Hallinder 1978a (A19); Liedgren 

1992:186. 

 

42. Björka, RAÄ 123-125, 173, Hälsingtuna socken  
Innehåll: Del av ett troligt ämnesjärn. 

Bevarade: SHM. 

Fyndomständigheter: Framkom i samband med arkeologiska undersökningar (F221 
9.
) i samband med omläggningen av E4-an vid Hudiksvall.  

Miljö: Björka ligger på Idenorsdalens norra sida på en mindre ås. Dalen utgjorde 

under äldre järnålder en trång havsvik men redan under yngre järnålder var ungefär 

halva dalbottnen torrlagd. Lokalen ligger numera en dryg km från havet. Bebyggel-

sen på Björka sträcker sig från folkvandringstid till medeltid, vilket är ovanligt i 

Mellannorrland. En tidigare fas från romersk järnålder är synlig i 
14

C-dateringarna. 

Undersökningen omfattade ett stort antal hus och gravar samt arbets- och hantverks-

områden. Arbetsområdet där järnhanteringen har ägt rum utgör en integrerad enhet 

med de samtida gravarna.  

Ämnesjärnet framkom i ett arbetsområde med röjningsrösen, slaggförekomster, 

smidesgropar och härdar med markant sotfärgad jord (se fig. 12). Arbetsområdet var 

uppdelat på två koncentrationer, en i norr (belägen mellan gravarna A58 och A65-

66) och en i söder (söder om A58). Ämnesjärnet framkom i den norra koncentratio-

nen. Området blev på grund av tidspress till största delen maskingrävt och i den 

norra delen undersöktes endast två provrutor för hand, varvid härden (A141) och det 

möjliga ämnesjärnet påträffades i A 265a, i den västliga rutan. Ämnesjärnet fram-

kom tillsammans med slagg, bränd lera och ett järnfragment. Resterna av en brand-

grav (A149) påträffades i den östliga rutan. Ytan klassificerades som ett slaggområ-

de med två koncentrationer (A265a+b). I den södra delen av arbetsområdet framkom 

resterna av fyra härdar (A189-192), två sotfläckar (A243, A246), tolv smidesgropar 

(A193-195, A235-242, 244) och ett stolphål (A245). En hög (A58) daterad till 900-

tal låg i den norra kanten av den södra koncentrationen, och under och kring denna 

påträffades ytterligare sex härdar (A71-76). Dateringar från två av dessa har gett 

500–700-tal. En datering till folkvandringstid–vendeltid uppfattas som trolig för 

arbetsområdet (förutom för en avgränsad grupp anläggningar i sydligaste delen av 

arbetsområdet som sannolikt är medeltida). I en stensättning, ca 10m SV om härden 

där det möjliga ämnesjärnet påträffades, påträffades slagg med vad som tolkades 

som rester av ugnsväggar, vilket skulle kunna tyda på att en järnframställningsplats 

finns någonstans i närheten. Söder om gravarna A50 och A52 fanns ytterligare ett 

arbets- och hantverksområde med slagg, i och omkring ett grophus. Sannolikt utgör 

alla dessa delar ett sammanhängande område.   

Storlek: 

Källor: Ekman 1996a:46ff, 1996b:114f. 

 

43. Halsta, RAÄ 51, Hälsingtuna socken 
Innehåll: Okänt antal ämnesjärn. 

Bevarade: 1 st (HM 7629).  

Fyndomständigheter: ‖Ett stort antal‖ ämnesjärn hittades i en gravhög nära Halsta 

by. Okänt när men ett donerades till HM 1924 av hemmansägare Erik Magnusson.  
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Miljö: Halsta ligger på norra sidan av den uppodlade dalgång som sträcker sig ge-

nom de centrala delarna av Hälsingtuna socken. I närområdet finns ett stort antal 

gravar och flera gravfält, och på ett par av dessa finns husgrundsterrasser. Vissa av 

gravfälten i området är för norrländska förhållanden stora.  Ämnesjärnen antas här-

röra från RAÄ 51, vilket dock inte kan anses säkert. Från Halsta kommer en vulst-

ring och korsformig fibula vilka kan antas utgöra gravfynd. Från angränsade Ulvsta 

kommer ytterligare ett stort fynd av ämnesjärn (H46). 

Storlek: 25,5 x 9,4 cm. 

Källor: FMR; Hallinder 1978a (A21); Liedgren 1992:38. 

 

44. Smälsk, RAÄ 321, Hälsingtuna socken 
Innehåll: 2 ämnesjärn.  

Bevarade: 2 st (HM 7622). 

Fyndomständigheter: Okända. Donerades till HM 1918.  

Miljö: Den exakta fyndplatsen är inte känd men Smälsk ligger i en mindre dalgång i 

Hälsingtunabygdens SÖ utkant nära kusten. I Smälsk finns inga kända fornlämning-

ar från järnåldern men längre västerut, i området söder om Vibosjön, finns en del 

gravar och gravfält. Där påträffades också en vikingatida silverskatt i Torsta. 

Storlek: 29 x 10,5 cm, 29,2 x 11 cm (kraftigt förrostade). 

Källor: FMR; Hallinder 1978a (A21); Liedgren 1992:186. 

 

45. Ullsätter, RAÄ 80, Hälsingtuna socken 
Innehåll: 5 ämnesjärn. 

Bevarade: 5 st (HM 7623).  

Fyndomständigheter: Ämnesjärnen påträffades i ett stenkummel under en lada på 

Ullsätters ägor. Röset anträffades vid ladans rivning. Det är okänt när fyndet gjordes 

men ämnesjärnen lämnades in till HM 1886. Hallinder skriver att ämnesjärnen ut-

gjorde en del av en depå och hänvisar till Hälsinglands museum. Uppgiften har dock 

inte kunnat återfinnas i handlingarna på museet.  

Miljö: Ullsätter ligger i den södra delen av den fornlämningstäta dalgång som går 

genom Hög och Hälsingtuna socknar (se fig. 65). I Ullsätter finns ett tiotal gravar 

och fyra av dessa är undersökta. Två var folkvandringstida och den ena innehöll 

verktyg, bl.a. en holkyxa, en såg  och en ullsax. I den andra framkom ett reliffspän-

ne, agraffer, två dråktnålar och ornerade benföremål. De övriga gravarna tillhörde 

sen vikingatid (Olsson 1984:14f). Namnet Ullsätter förefaller innehålla gudanamnet 

Ull men utgör i så fall det det enda ortnamnet i Hälsingland där guden ingår. Tolk-

ningen anses osäker av Stefan Brink och möjligen bör Ull- kopplas till den i närhe-

ten liggande Ullsättjärnen vilken då skulle få betydelsen ‘sjön som väller, bubblar 

som en källa‘ (Brink 1984:75, 130). Ullsättstjärnen är en mindre tjärn som ligger 

bakom en bergsknalle i skogsmarken ca 500 meter söder om byläget, och förefaller 

inte helt självklar som namngivande för bebyggelsen. Den centralt i bygden liggande 

fornborgen Tunaborg ligger ca en km SV om Ullsätter. Sannolikt har färdvägen 

Norrstigen passerat i närheten av Ullsätter. Från angränsande Sanna kommer ett 

vikingatida skattfynd. Från samma plats kommer också en guldarmring från tidig 

vikingatid vilken enligt Mats Mogren sannolikt utgör ett gravfynd (Mogren 

2000:81). Det är emellertid extremt ovanligt med guldarmringar i vikingatida grav-

fynd (pers. medd. Torun Zachrisson). 
Storlek: 28,8 x 9,2 cm, 26 x 9,2 cm, 23,5 x 7,5 cm, 16,5 x 7,5 cm, 18 x 7 cm.  
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Källor: FMR; Hallström 1912:112; von Malmborg 1932–1933; Nihlén 1939:95; 

Hallinder 1978a (A22); Liedgren 1992:186. 

 

 
 

Fig. 65. Ullsätter, Hälsingtuna socken, Hälsingland. 

 

46. Ulvsta, RAÄ 187, Hälsingtuna socken 
Innehåll: 100? ämnesjärn. 

Bevarade: Okänt.  

Fyndomständigheter: Ämnesjärnen ‖i hundratal funna vid plöjning å Ulfsta bys egor 

i Helsing Tuna socken‖.   

Miljö: Fyndet kan inte lokaliseras närmare. Ulvsta ligger på den norra sidan av den 

uppodlade dalgång som sträcker sig genom de centrala delarna av Hälsingtuna sock-

en. I närområdet finns ett stort antal gravar och flera gravfält, och på ett par av dessa 

finns husgrundsterrasser. Från Ulvsta kommer ett bronsspänne och en spjutspets. 

Från angränsande Halsta kommer ytterligare ett stort fynd av ämnesjärn (H43). 

Storlek:  

Källor: FMR; Liedgren 1992; von Malmborg 1932-33. 

  

47. Hälsingtuna socken 
Innehåll: 2 ämnesjärn. 

Bevarade: 2 st (HM 7620). 

Fyndomständigheter: Funna i en gravhög i Hälsingtuna socken. Inkom till HM 

1865. Möjligen hör dessa till H43.  

Miljö: 

Storlek: 25,5 x 9 cm, 20,2 x 8 cm. 

Källor: Hallinder 1978a (A23); Hallström 1912:112; von Malmborg 1932–1933.  

 

48. Gåcksäter, RAÄ 110, Hög socken 
Innehåll: 14 ämnesjärn, en holkyxa och ett holkyxliknande redskap (se fig. 7).  

Bevarade: 14 st (SHM 20036). 

Fyndomständigheter: Fyndet gjordes vid mitten av 1920-talet eller något senare vid 

stenarbete av hemmansägare Olof Andersson och torparen Per Andersson. Ämnes-
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järnen påträffades ‖vid sidan av en stor sten djupt under roten av en jättestor gran 

som under stormen blåst omkull och tagit en väldig jordmassa med sig. Föremålen 

lågo ordentligt hopade i en hög‖ (ATA 0666/32). Ämnesjärnen låg ett tag hos en av 

upphittarna som sedan visade dem för en folkskollärare Stolpe från Färila som 

skickade in dem till SHM 

Miljö: Fyndplatsen är belägen vid en bergsfot i skogsmark ca 500 m SSÖ om Gåck-

säter by (se fig. 66). I byn, på dalgångens östra sida, finns en hög och på dalgångens 

västra sida ligger fyra samlade högar och en ensamliggande stensättning. En hus-

grundslokal med gravar ligger någon knapp km S om fyndplatsen. Järnålderns cen-

tralbygd ligger kring byarna på den markerade ås som löper genom socknen i öst-

västlig riktning någon km N om Gåcksäter, som ligger i en mindre dalgång i sock-

nens södra del. Fyndplatsen är belägen i den västra delen av det bergiga skogsområ-

de som skiljer dalgången från den fornlämningsrika Hälsingtunabygden.   

Storlek: 22,5–31,5 cm. De sex fullständiga järnen vägde 240 g, 415 g, 492 g, 529 g, 

536 g, 589 g.  

Källor: ATA 0666/32, 1934/32; FMR; Hallström 1934:72; Nihlén 1939:95; Hvarf-

ner 1952:73ff, 105ff; Thålin 1967:319, 1973:33; Hansson & Modin 1973; Hallinder 

1978a (A24); Liedgren 1992:186; Thålin Bergman 2005:72+ appendix. 

 

 
 

Fig. 66. Gåcksäter, Hög socken, Hälsingland.  

 

49. Blästa, RAÄ 117, Rogsta socken 
Innehåll: 4 ämnesjärn. 

Bevarade: Förkomna. 

Fyndomständigheter: Helsinglands fornminnessällskap skriver: ‖I Ängeshammaren 

norr om Blästad fanns en stenläggning såsom till ett hus inom hvilken 4 spadlika 

jernverktyg träffades i jorden‖ (FMR).   

Miljö: Stenläggningen kan idag inte identifieras men det kan möjligen ha rört sig om 

en husgrundsterrass. RAÄ 117 utgörs av tre högar, men ligger för övrigt söder om 

både dagens (och 1800-talets) byläge, vilket inte överensstämmer med fornminnes-

sällskapets uppgifter. Liedgren gissar att fyndet istället kommer från RAÄ 46, ett 

mindre gravfält, där en möjlig husgrundsterrass ska finnas (FMR). Denna lokal 

ligger dock närmare byläget i Ingsta, än Blästa, vilket gör det mindre troligt att det 
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skulle vara den som åsyftas. I Rogsta socken är husgrundsterrasser ovanliga och 

endast en lokal med husgrunder finns idag registrerad (RAÄ 115), också den S om 

byläget. Namnet Ängeshammaren är inte känt lokalt och har inte heller kunnat loka-

liseras i gammalt kartmaterial.  

Storlek: 

Källor: FMR; Liedgren 1992:186. 

 

50. Djupa, RAÄ 114, Segersta socken 
Innehåll: 20? ämnesjärn.  

Bevarade: Förkomna. 

Fyndomständigheter: Enligt uppgift till Hallström ska en sergeant Östman i mitten 

på 1880-talet ha grävt upp minst ett 20-tal förrostade ‖knivar‖ på väg hem efter att 

ha besökt fornborgen. Han uppges också ha hämtat föremål av samma typ från plat-

sen vid tidigare tillfällen. Sagesmannen kunde inte tydligt beskriva föremålens form 

men uppgav att de saknade skaft (Hallström 1934:10f). Hallström bedömer att det 

rör sig om spadformiga ämnesjärn. 
10.

 

Miljö: Den exakta fyndplatsen är inte känd men fyndet har gjorts uppe i borgberget. 

Terrängen är brant och berget är välmarkerat (se fig. 36, 43). Berget är beläget nå-

gon km N om Ljusnans forsar vid Landa. Bygden med gravarna ligger längs båda 

sidor om älven, där det också finns lämningar efter järnframställning. Förutom forn-

borgen finns inga andra kända fornlämningar i närheten av fyndplatsen utom en 

kolningsgrop ca två km österut. Skogen breder ut sig bortanför fyndplatsen. Närmas-

te bygd får anses vara Söderala någon dryg mil österut. Norrut sträcker sig skogen 

längre. Mittemot Borgberget, på andra sidan älven, ligger Hårgaberget. 

Storlek: 25-30 cm. 

Källor: FMR; Hallström 1927:61, 1934:10f; von Malmborg 1932–1933; Nihlén 

1939:95; Hallinder 1978a (A25). 

 

51. Edsänge, RAÄ 62, Segersta socken 
Innehåll: 36 ämnesjärn. 

Bevarade: Förkomna. 

Fyndomständigheter: Hittades på mitten av 1880-talet när den nygifta Karin Johans-

son vallade kor. Hon stöp över ämnesjärnen som låg precis under mossan. Ämnes-

järnen låg tätt packade, antingen i en fyrkant eller i korsform. Ämnesjärnen skingra-

des när nyfikna kom och tittade och tog med sig ämnesjärn hem. Länsmuseet har 

nyligen gått över fyndplatsen med metalldetektor, men inga ytterligare ämnesjärn 

påträffades (pers. medd. Katarina Eriksson).  

Miljö: Ämnesjärnen påträffades nedanför Edsängesberget i sluttande skogsmark ca 

30 m S om åker (se fig. 43). Edsängesberget är en utlöpare av det imponerande och 

sägenomspunna Hårgaberget. Fyndplatsen ligger precis söder om en udde som stick-

er ut i Landaforsen, som har en fallhöjd på drygt 5 m. Innanför viken som bildas 

bakom udden låg tidigare 2 gravhögar. En lösfunnen spjutspets kommer från lands-

vägsbron över älven ca ½ km åt Ö. På ungefär samma plats beskriver Ekdahl läm-

ningar efter en rektangulär stensättning i en storlek som gör det troligt att det rör sig 

om en husgrundsterrass. Något längre år SO ligger gravfält och ensamliggande gra-

var vid Mårdnäs. Någon km V om fyndplatsen finns några blästbrukslämningar och 

en kolningsgrop.  

Storlek: 

Källor: FMR; Hallström 1934:15f; Nihlén 1939:95; Hallinder 1978a (A26). 
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52. Nyänge, RAÄ 110, Segersta socken 
Innehåll: 50? ämnesjärn. 

Bevarade: 1 st (SM). 

Fyndomständigheter: Ett 50-tal ämnesjärn påträffades i augusti 1909 då ett utfalls-

dike grävdes mellan Nyängestjärnen och vägen mot Gäverstabodarna (se fig. 43). 

Ämnesjärnen påträffades ca 1 m ned i ren myrmark och låg samlade ‖i en packe‖. 

De var starkt förrostade och fragmenterade. Fyndet lades i en låda och fraktades till 

Johan Segerqvist, Svedja, och alla utom ett är numera förkomna.    

Miljö: Ämnesjärnen framkom ett tiotal meter V om tjärnen. En grav ligger en dryg 

km SV om fyndplatsen vid älven. Vid Bergvikens strand, någon km S om fyndplat-

sen finns en slaggförekomst och längre Ö finns ett par kolningsgropar. Bygden i 

Segersta omges av branta berg och bortanför depån tar skogen vid. 

Storlek: ca 25 cm 

Källor: FMR; Hallström 1934:13; Nihlén 1939:95; Hallinder 1978a (A27). 

 

 
 

Fig. 67. Inaberg, Söderala socken. Fyndet är gjort någonstans längs en 400 m lång 
vägsträcka som går i öst-västlig riktning. 

 

53. Inaberg, RAÄ 354, Söderala socken 
Innehåll: ca 40 ämnesjärn och en filthatt.   

Bevarade: 1 st (SHM 22994), 30 st (SM 4298) 

Fyndomständigheter: Ämnesjärnen påträffades 1939-1940 under en stor sten i sam-

band med ett vägbygge i början av 1940-talet. Den exakta fyndplatsen är inte känd 

utan depåfyndet kan endast knytas till en (380 x 50 m) vägsträcka som går i Ö-V 

riktning. Fyndet bestod av ett 40-tal ‖järntackor‖ ovanpå vilka den ihopvikta hatten 

låg. Hatten antogs vara yngre och skulle därför överföras från SHM till NM, men 

kan inte återfinnas i någon av dessa samlingar. Inga överföringshandlingar finns 

heller hos NM. Holger Arbman försökte brevledes förhöra sig med upphittaren om 

hur föremålen låg i förhållande till varandra vid fyndtillfället: ‖Sannolikt hittades väl 
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hatten betydligt ytligare? Kan den i senare tid ha blivit instoppad under stenen?‖ 

(ATA4254/42) men inget svar har kunnat återfinnas i ATA. 

Miljö: N om den aktuella vägsträckan finns några gravar och S om densamma ligger 

tre (se fig. 67). Ett gravfält och flera gravar ligger i området kring Valla och Hov 

någon km SV om det område där depån framkom. I skogen mellan Hov och Valla 

ligger några slaggvarp.   

Storlek: ca 27 x 7 cm. 

Källor: ATA 3028/42, 4254/42; FMR; Bodlund 1958; Thålin 1967:319; Hallinder 

1978a (A28); Buchwald 2005:242ff. 

 

 
 

Fig. 68. Ämnesjärnen från Berge, Trönö socken (H54) och Edsberg i Sollentuna 
socken (U109) (Dybeck 1874). 
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54. Berge, Trönö socken  
Innehåll: 3 ämnesjärn.  

Bevarade: 1 st (SHM 6263) 

Fyndomständigheter: Ämnesjärnen påträffade enligt Dybeck (1874) vid grundgräv-

ning ‖å lägenheten Bergbacken‖. Ett järn var förkommet och ett uppsmitt redan 

1874. Det tredje införlivades i Dybecks samling och hamnade efter hans död på 

SHM. ‖Hela järnet, men i synnerhet bladet, har påtagligen varit i stark eld, och bibe-

håller ännu fläckar af inbitet sot‖ (1874:12) (se fig. 68 t.v.).  

Miljö Ämnesjärnen har sannolikt påträffats någonstans på gården Backen som hör 

till byn Berge. Två högar ligger ca 200 m Ö om dagens gårdsläge. Gården ligger, 

som namnet antyder, på sluttningen nedanför Ormberget. Precis N om gården går en 

bäck som rinner ned mot Trönöån i dalens botten. På andra sidan ån finns sju hög-

liknande lämningar och söder om detta ett gravfält med fyra högar och en ensamlig-

gande hög. På angränsande Rappsta finns en stensättning. Ekdahl skriver att det vid 

Stärte, något NV om Backen, tidigare har funnits ‖en mängd högar, hvaribland en 

mycket stor‖ (Lundell 2001:62).  Ytteligare två depåfynd med ämnesjärn kommer 

från socknen (H55, H56).   

Storlek: 29 x 11 cm.  

Källor: Dybeck 1874; Hallström 1912:112; von Malmborg 1932–1933; Nihlén 

1939:95; Hallinder 1978a (A29). 

 

55. Hamre, RAÄ 61, Trönö socken 
Innehåll: 12 ämnesjärn. 

Bevarade: 12 st (SHM 9160). 

Fyndomständigheter: Ämnesjärnen hittades 1892 ‖i en av stenblock bildad låg grot-

ta‖ vid Sjöskallberget i Hamre fäbodskog av P. Törnqvists barn, Tannåsen. Grottan 

var tillräckligt stor för ett barn att krypa in i. 

Miljö: Fyndplatsen är belägen i ett rent utmarksläge i en sluttning i stenig skogsmark 

ca 4 km V om bebyggelsen i Trönö. Fyndplatsen ligger precis på sockengränsen 

mellan Trönö och Rengsjö socknar. Ca 800 m Ö om platsen ligger en fångstgrop. Ca 

3 km Ö har en ytterligare en depå med spadformiga ämnesjärn påträffats (H56). På 

Backen i Berge, på andra sidan av Trönöån, har ytterligare en depå hittats (H54).  

Storlek: 29,1 x 8,6, 28,5 x 8,6 cm, 27,2 x 8,9 cm.   

Källor: FMR; von Malmborg 1932–1933; Nihlén 1939:95; Thålin 

1967:319,1973:33; Hallinder 1978a (A30). 

 

56. Tygsta, RAÄ 79, Trönö socken  
Innehåll: 20 ämnesjärn. 

Bevarade: 20 st (SHM 17086). 

Fyndomständigheter: Den 14-årige sonen till Hans Törnkvist i Tygsta ‖var ute och 

plockade bär då han kom att titta under ett utskjutande stenblock, som bildade en 

slags grotta. Då gossen tyckte det såg ut som om grottan kunnat användas till bostad 

gick han in i den och då han välte undan en sten visade det sig att under denna göm-

des ej mindre än 14 yxor‖ (Norrlandsposten 1922-10-13). (se bild på avhandlingens 

framsida). Ämnesjärnen i fyndet ser anmärkningsvärt olika ut. Vanligen är de en-

skilda ämnesjärnen i en depå i princip identiska vilket gör att det kan misstänkas att 

de är framställda vid samma tillfälle. Kanske har dessa ämnesjärn tillverkats vid 

olika tillfällen men deponerats tillsammans, eller så rör det om ett hopat fynd. 
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Miljö: Fyndplatsen belägen i skogsmark precis nedanför krönet på Fålmoberget som 

ligger mellan Trönöbygden i dalgången och den högre Tannåsen. Fyndet gjordes 

under ett stenblock vid en bergshäll i skogsmark (se fig. 35). Vid ån nere i dalgången 

finns sju högliknande lämningar och söder om detta ett gravfält med fyra högar samt 

en ensamliggande hög. Vid Tygsta har Hälsinglands Fornminnessällskap registrerat 

en egendomlig rektangulär stensättningsliknande anläggning med måtten 108 x 54 

m. Inne i denna har markerats två cirkelformade anläggningar (Lundell 2001). Från 

platsen är det ca 1 km till Berge där en depå med spadformiga ämnesjärn har påträf-

fats (H54). Ca 3 km V påträffades en depå med ämnesjärn vid Sjöskallberget (H55). 

Storlek: 31,4 cm (det största), 23,3 cm (det minsta).  

Källor: ATA 1954/22, 259/23, 2946/43; FMR; Norrlandsposten 13.10.1922; von 

Malmborg 1932–1933; Nihlén 1939:95; Thålin 1967:319,1973:33; Hallinder 1978a 

(A31). 

 

57. Hälsingland 
Innehåll: 3 ämnesjärn.  

Bevarade: 3 st (HM 7621).  

Fyndomständigheter: Okända. Kom i HM:s ägo 1873. 

Miljö: 

Storlek: 25–26 cm x 8–9,5 cm. 

Källor: Hallström 1912:112; von Malmborg 1932–1933; Nihlén 1939:96; Hallinder 

1978a (A32). 

 

58. Hälsingland 
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade: 1 st (HM 7631). 

Fyndomständigheter:  Okända. 

Miljö: 

Storlek: 31,5 x 9,3 cm. 

Källor: Hallinder (A33); von Malmborg 1932–1933. 

Jämtland 

59. Röde, Alsen socken 
Innehåll: 2 ämnesjärn. 

Bevarade: 2 st (JLM 2016). 

Fyndomständigheter: Hittades vid plöjning i Röde by. Gåva till JLM 1913 av gäst-

givare Carl Nilsson, Vången. 

Miljö: Den exakta fyndplatsen är inte känd, men Röde ligger som många andra byar 

i Storsjöbygden i sluttningarna mot vattnet, i det här fallet mot Alsensjön. Fornläm-

ningsbilden indikerar att en fast bygd inte har etablerats i Alsen förrän under vi-

kingatid och då kring Hov och kyrkplatsen, ca 6 km NV om Röde.  

Storlek: 32 x 11 cm, 30 x 11 cm. 

Källor: JLM:s föremålsregister. 
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60. Trång, RAÄ 66, Alsen socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade: I privat ägo. 

Fyndomständigheter: Funnet ‖för länge sedan‖ vid plöjning. 

Miljö: Den exakta fyndplatsen är inte känd men ämnesjärnet är funnet högt i land-

skapet i åkermark på SV-sluttningen ned mot Trångsviken, en av Storsjöns många 

långsmala vikar. Precis ovanför fyndplatsen ligger ett område med gammal od-

lingsmark av okänd ålder och fossil åker finns också i mer vattennära läge. En järn-

framställningsplats finns registrerad vid Storsjöns strand, ca 2 km SSV om fyndplat-

sen. Ca 1,5 km NÖ om fyndplatsen ligger Hälle ödesböle med en registrerad slagg-

förekomst, och ytterligare slagg är påträffad ca 1,5 km N om fyndplatsen. Inga kän-

da gravar eller bebyggelsespår av järnålderskaraktär finns i området. En fast bygd 

förefaller inte ha etablerats i Alsen förrän under vikingatid. 

Storlek:  

Källor: FMR; JLM:s föremålsregister; Björkqvist 1937:28; Nihlén 1939:94; Hallin-

der (A34). 

 

 
 

Fig. 69. Ope, Brunflo socken, Jämtland. 

 

61. Ope, Brunflo socken 
Innehåll: 3 ämnesjärn. 

Bevarade: 1 st (JLM 12947). 

Fyndomständigheter: Påträffades vid schaktningsarbeten i samband med anläggan-

det av Ope järnvägsstation 1922.  

Miljö: Ämnesjärnet framkom ca 100 m från Storsjöns strand (se fig. 69). I samband 

med byggnationen ska också en järnyxa ha hittats.  Från Ope kommer ett gravfynd 

med yxa, spjutspets och järnten (JLM 679) och en slaggförekomst är registrerad vid 

vattnet. Ett gravfält med 7 högar och fem stensättningar ligger vid vattnet ett par km 
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SÖ om fyndplatsen. De folkvandringstida fynden i området kommer från Odensala, 

ca 3 km NV om fyndplatsen, och från området kring byarna Viken, Gusta och 

Vamsta i Brunflovikens SÖ del.  

Storlek: 30 x 11,2 cm. 

Källor: JLM:s föremålsregister; Björkqvist 1937:28; Nihlén 1939:94; Hallinder 

1978a (A35). 

 

 
 

Fig. 70. Runstenens sannolikt ursprungliga placering på Frösöns östligaste udde 
(Foto: Jamtli bildbyrå). 

62. Hornsberg, RAÄ 99, Frösö socken 
Innehåll: 43 ämnesjärn. 

Bevarade: 43 st (JLM 15701). 

Fyndomständigheter: Påträffades 1937 vid grundgrävning för ett hus på fångvårdare 

Wangs tomt (no 2) i kvarteret Fiskaren. Ämnesjärnen låg tätt tillsammans ca 50 cm 

under markytan. Jordlagret, vari fyndet gjordes, var starkt rostblandat. Ett exemplar 

hade gått av men lagats innan det lades ner i jorden. 

Miljö: Ämnesjärnen framkom i Östbergets sluttning ca 200 m från Storsjön (se fig. 

37, 39). Drygt 100 m sydväst om fyndplatsen påträffades ännu en depå (J63) i ett 

snarlikt läge. Fyndplatsen ligger vid Östersundet mellan Frösön och fastlandet. På 

Frösöns östligaste spets, ca 1 km NÖ om fyndplatsen, stod ursprungligen Jämtlands 

enda runsten, som omtalar en bro till fastlandet (Hemmendorff 2002:50) (se fig. 70). 

Ca 500 m SV om fyndplatsen finns två högar och uppgift om minst en försvunnen 

hög. Området kring fyndplatsen är stadsbebyggt och här har möjligen fler, nu för-

störda fornlämningar funnits tidigare. På Östbergets SV sida finns ett område med 5 

spridda högar. Vid stranden, någon km SSV om fyndplatsen finns lämningar efter en 

järnframställningsplats och bortom denna ett flertal högar.  

Mjälleborgen är belägen ca 1 km SV om platsen för fyndet. Nedanför Mjälleborgen, 

‘firir berghi‘ (framför berget), låg Jämtlands första kända kungsgård och där låg 

också en tingsplats (Hemmendorff 1989:154; Brink 1990b:91f). Frösön saknar grav-
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fynd före vendeltid men bynamnen kan ofta föras tillbaka till äldre järnålder vilket 

indikerar en fast bebyggelse (Brink 1990b). 

Storlek: ca 31 x 9,5 cm.  

Källor: FMR; JLM:s föremålsregister; Björkqvist 1937; Nihlén 1939:94; Hallinder 

1978a (A37).  

 

63. Hornsberg, RAÄ 144, Frösö socken 
Innehåll: 19 ämnesjärn. 

Bevarade: 19 st (JLM 24068). 

Fyndomständigheter: Påträffades 1975 i samband med anläggandet av en gräsmatta. 

Matjordslagret togs bort innan schaktmassor påfördes. Jorden lades sedan tillbaka 

varvid ämnesjärnen påträffades vid krattning.  

Miljö: Ämnesjärnen hittades i Östbergets sluttning ca 200 m från Storsjön (se fig. 

37, 39). Drygt 100 m NO om fyndplatsen påträffades ännu en depå (J62) i ett snar-

likt läge. Se vidare J62.  

Storlek: 30 x 9,5 cm (820 g), 30 x 10,5 cm (725 g), 29 x 10,3 cm (620 g), 29 x 10,3 

cm (620 g), 31,5 x 11 cm (680 g), 32 x 11 cm (600 g), 29 x 9,5 cm (882 g), 32,3 x 

10 cm (712 g), 31,5 x 10 cm (950 g), 31,5 x 9,3 cm (925 g), 29 x 9,5 cm (890 g), 29 

x 9,8 cm (692 g), 30,5 x 9 cm (885 g), 31 x 10 cm (900 g), 31 x 10,5 cm (545 g), 

30,3 x 10,5 cm (575 g), 28,5 x 10,5 (640 g), 33,5 x 10 cm (830 g), 30,2 x 10,5 cm 

(685 g).  

Källor: FMR; JLM:s accessionskatalog; Nihlén 1939. 

 

64. Hov, RAÄ 254, Frösö socken 
Innehåll: 4 ämnesjärn. 

Bevarade: 4 st (JLM 14463). 

Fyndomständigheter: Hittades 1934 vid grustäkt i grustaget vid Hov. Ämnesjärnen 

låg omedelbart under markytan men platsen hade dock schaktats tidigare. Vid efter-

undersökning av fyndplatsen påträffades inga ytterligare fynd. Inlämnade till JLM 

1934 av E. Larsson, Frösön. 

Miljö: Ämnesjärnen påträffade på krönet av en grusås (se fig. 37, 71). Fyndplatsen 

ligger högt i landskapet och erbjuder en öppen vy över lägdorna ned mot Storsjön. 

Direkt Ö om fyndplatsen ligger två högar. Den ena är undersökt och var en rik kvin-

nograv från 900-talet (Kjellmark 1909:153). På åsen har tidigare flera högar funnits 

som förstörts genom grustäkt. I hagen nedanför högarna finns bebyggelse- och od-

lingslämningar. Möjligen kan dessa vara från järnåldern (Hemmendorff 2002:52). I 

området V om fyndplatsen finns flera högar. Fyndplatsen ligger på Hovs marker ca 

500 m från Frösö kyrka. Under koret i kyrkan har det vid en arkeologisk undersök-

ning framkommit lämningar som tyder på att platsen tidigare utgjort en kultplats. 

Omkring en björkstubbe, som kunde dateras till 1060 75, påträffades mängder av 

djurben, där de vilda arterna dominerade. Ben efter sex älgar, fyra björnar, två kron-

hjortar, en ekorre, elva tamsvin, fem får/get, två nötdjur, en häst, fågel, fisk, flad-

dermöss samt förmodligen en hund påträffades och det kunde konstateras att flera av 

djuren varit upphängda i trädet. Också ben från människa identifierades (Hildebrand 

1989:162ff; Iregren 1989). Kulturlagret med benen daterades till 920 140 e.Kr. I 

jorden fanns också en hel del kol och skärvsten som kunde konstateras ha funnits på 

platsen när trädet började växa och detta daterades till 745 85 (Hildebrand 

1989:163). Platsen har således brukats under lång tid och Hov-namnen antas i Jämt-

land ha tillkommit i samband med att en fast bebyggelse etableras (Vikstrand 
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1993:54). I området runt kyrkan finns ett antal gravar från järnåldern (Hildebrandt 

1989; Iregren 1989). Ett kulturlager från vikingatid finns ca 100 från kyrkan (Iregren 

1989:119). Frösön saknar gravfynd före vendeltid men bynamnen kan ofta föras 

tillbaka till äldre järnålder vilket indikerar en fast bebyggelse (Brink 1990b). 

Storlek: 30-31,5 x 9,5–10,2 cm. 

Källor: FMR; JLM:s föremålsregister; Björkqvist 1937:28; Nihlén 1939:94; Hallin-

der 1978a (A36). 

 

 
 

Fig. 71. Vy från fyndplatsen vid Hov, Frösö socken, Jämtland. 

65. Mjälle, RAÄ 253, Frösö socken 
Innehåll: 2 ämnesjärn. 

Bevarade: Okänt. Enligt ett brev på JLM ska ‖järntackorna‖ ha överlämnats till 

museet men de finns inte i samlingarna. Möjligen inlämnades de till museet endast 

för påseende, det är oklart var de sedan tog vägen (pers. medd. Amanda Jönsson,  

Bengt Nordqvist). 

Fyndomständigheter: Ämnesjärnen hittades vid två tillfällen, år 1962 och 1971, vid 

schaktarbete för ett husbygge.  

Miljö: Påträffade ca 200 m från Storsjöns strand på flack mark precis ovanför slutt-

ningen ned mot sjön (se fig. 37). Mjälleborgen ligger ca 500 m NÖ om fyndplatsen. 

Namnet Mjälle (tidigaste skrivning Mieldheim) kan sannolikt föras tillbaka till Kr.f. 

(Brink 1990b:92). Att döma av gravarna har det funnits två gårdar i Mjälle under 

yngre järnålder (Hemmendorff 2002:52). Den ena låg ca 250 m Ö om fyndplatsen 

vid Mjälle kulle, och den andra längre österut vid Frösö strand. Nedanför Mjällebor-

gen, ‘firir berghi‘ (framför berget), låg Jämtlands första kända kungsgård och där 

fanns också en tingsplats (Hemmendorff 1989:154; Brink 1990b:91f). Frösön saknar 

gravfynd före vendeltid men bynamnen kan ofta föras tillbaka till äldre järnålder 

vilket indikerar en fast bebyggelse (Brink 1990b). 

Storlek: 

Källor: FMR. 
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66. Mjälleborgen, RAÄ 81, Frösö socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn.  

Bevarade: 1 st (JLM 25926:1). 

Fyndomständigheter: Påträffades vid arkeologisk undersökning av fornborgen i 

kulturlager ovanpå det utrasade värnet nedanför det treskeppiga huset.  

Miljö: Fornborgen är belägen på krönet av Öneberget, ett mindre berg på SÖ Frösön 

(se fig. 13, 37). Borgen tycks ha anlagts i övergången mellan romersk järnålder och 

folkvandringstid och har brunnit men återuppförts flera gånger efter det under de 

närmaste 300 åren. Ytliga dateringar finns också från medeltid. Två långhus har stått 

innanför muren på två platåer. Ett av dessa är undersökt. Fynden inskränkte sig till 

några fragmentariska järnföremål, små slaggklumpar och enstaka brända ben. Ne-

danför husplatån fanns kulturlager och där hittades ämnesjärnet (F1), en nyckel, ett 

bryne, ett knivblad och en sländtrissa. Mjälleborgen är i dagsläget den äldsta järnål-

derslämningen på Frösön. Bebyggelsenamnen kan dock i vissa fall föras tilllbaka till 

kr.f. men inga gravfynd äldre än vendeltid har påträffats på ön. Jämtlands första 

kända kungsgård låg ‘firir berghi‘, det vill säga framför berget och där fanns också 

en tingsplats (Hemmendorff 1989:154).  

Storlek: 28 x 10,5 cm. 

Källor: JLM:s accessionskatalog; Hemmendorff 1982, 1985, 1989; 1994.  

 

67. Gillsta, RAÄ 88, Hackås socken  

Innehåll: 4 ämnesjärn. 

Bevarade: 4 st (JLM 979). 

Fyndomständigheter: Hittades på slutet av 1800-talet på kanten till en mosse vid 

Gillsta ödesböle. Påträffades i diket och på åkern, som också är gammal myrmark. 

Ämnesjärnen låg i form av ett kors. Inkom till JLM 1912. 

Miljö: Påträffade ca 300 m från Storsjöns strand i en mindre dalgång i hagmark (se 

fig. 44). Fyndet gjordes mitt i Hackås järnåldersbygd och N, V och S om fyndplat-

sen, på Lägden, Gillsta och Fäste marker, ligger ett flertal högar i åkermarken ned 

mot vattnet. En stor del av dessa kan antas vara från vikingatiden. Fossil åker finns 

något SÖ och SV om fyndplatsen. Ca 800 m norrut har ännu ett fynd av ämnesjärn 

gjorts (J69) och ytterligare ett fynd har framkommit i Sanne (J70), knappt 3 km 

norrut. I Gillsta har en grav från 900-tal gett fynd av bland annat en ringnål, benkam, 

bryne och järnspikar och från det i S angränsande Fäste kommer vendeltida fynd 

(Selinge 1972:32). Från en hög i byn Östnår, ett par km söderut, kommer en kam 

från 400-talet. Den utgör ett av Jämtlands äldsta järnåldersfynd. Tillsammans med 

några folkvandringstida fynd påvisar det att det fanns en blygsam bygd i Hackås 

redan under äldre järnålder (Selinge 1972:32). Socknens prästbord förefaller vara en 

avsöndring från Hov. Hov var också säte för Skånkesläkten, Jämtlands enda kända 

frälsesläkt (Vikstrand 1993:63f). 

Storlek: 33 x 10,4 cm, 33 x 9,8 cm, 31,4 x 10,1 cm, 32 x 10,7 cm.  

Källor: FMR; JLM:s föremålsregister; Hallström 1912:110; Björkqvist 1937:27; 

Hallinder 1978a (A38); Nihlén 1939:94. 

 

68. Salom, RAÄ 143, Hackås socken  
Innehåll: ca 17 ämnesjärn, 1 järnfragment och en järnspik. 

Bevarade: 2 st (JLM 24394), 4 st + ett större antal fragment (JLM 24395).  

Fyndomständigheter: Vid plöjning 1972 (eller 1973) påträffades på ca 15 cm djup 

ett tiotal välbevarade ämnesjärn i bunt. De låg tillsammans med en del stenar som 
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också togs upp och kördes till sjöstranden där alltsammans tippades i en stor dump-

hög. Två ämnesjärn sparades dock och överlämnades senare till JLM. Vid efterun-

dersökning 1977 utförd av JLM påträffades två ämnesjärn till, fragment av ytterliga-

re minst fem samt en järnspik. Platsen har varit plöjd under lång tid så järnen förut-

sattes vara omrörda. Järnen låg i fet mylla och på samma nivå, samt under järnen, 

låg kvistar och grenar. Trävirket ansågs inte ha något samband med ämnesjärnen 

utan tolkades som bevarat i tidigare sankmark, vilken utdikats och blivit åker. Om 

järnen nedlagts när området var åker eller sankmark lät sig inte avgöras (JLM Dnr 

5499/78). En 
14

C -analys har gjorts på ett ämnesjärnsfragment ur detta fynd och gav 

en datering till 774–941 cal. AD (Possnert & Wetterholm 1995:29). 

Miljö: Fyndet gjordes i åkermark ca 400 m ovanför Storsjöns strand (se fig. 44). I 

åkermarken N om fyndplatsen finns några glest liggande högar och S om fyndplat-

sen finns ett flertal högar. Någon km N om fyndplatsen har slagg påträffats vid 

stranden och ytterligare en slaggförekomst finns något längre norrut. Ca 1 km NÖ 

om fyndplatsen ligger en blästugn i skogsmark. En knapp km söderut påträffades en 

ämnesjärnsdepå (J68) och ämnesjärn har också hittats i Sanne (J70) ett par km norr-

ut, sannolikt i en grav. Från Salom kommer några lösfynd, bl.a. en eldslagningssten, 

ovalspännen, en silversölja, ett eldstål, en miniatyrbronsyxa, en sköldbuckla och ett 

trefliksspänne. Lösfynden pekar framförallt på vikingatid. Från en hög i byn Östnår, 

ca tre km söderut, kommer en kam från 400-talet. Den utgör ett av Jämtlands äldsta 

järnåldersfynd. Tillsammans med några folkvandringstida fynd påvisar det att det 

fanns en blygsam bygd i Hackås redan under äldre järnålder (Selinge 1972:32). 

Salom är ett –hemnamn och bör ha tillkommit under äldre järnålder. Socknens 

prästbord förefaller vara en avsöndring från Hov (Vikstrand 1993:64).  

Storlek: JLM 24394: 20,7 x 8,4 cm, 26 x 8 cm, JLM 24395: 28,5 x 9 cm, 24,2 x 7,5 

cm, 15,8 x 6,5 cm, 14,8 x 5 cm (de två sista ämnesjärnen är skadade). 

Källor: ATA 5499/78; FMR; JLM Dnr 5499/78; JLM:s accessionskatalog; Possnert 

& Wetterholm 1995. 

 

69. Sanne, Hackås socken 
Innehåll: 3 ämnesjärn.  

Bevarade: 1 st (JLM 866). 

Fyndomständigheter: Påträffades i början av 1900-talet ‖på botten av ett rundat 

röse‖ tillsammans med ‖kol och järnskrot‖ på Sanne nr 1. Enligt E. Festin rörde det 

sig med all sannolikhet om en grav.  

Miljö: Den exakta platsen för röset är inte känd. Idag finns 3 högar på Sanne 1. På 

samma ställe undersöktes och borttogs en hög 1968. Den innehöll två gravgömmor 

och båda tycks ha anlagts i samband med högens uppförande på 900-talet (Eklund 

1969:151). En lösfunnen pil- eller spjutspets talar för att det kan ha funnits ytterliga-

re gravar. I byn finns många högar. På andra sidan vägen ligger två större högar i 

sluttningen ner mot Storsjön. Dessa omtalas i Rannsakningarna år 1685 som Stoor-

högen och Vllnehögh (Rannsakningar efter antikviteter 1960:259f). På storskiftes-

kartan från 1769 finns i södra delen av Sanne två slåtterängar med namnet Ullvi 

Lägden. Detta förlorade Ullvi visar att det en gång har funnits ett vi i Sanne, vilket 

också indikeras av att ett Sanvij omnämns i ett brev från 1478 (Brink 1990a:472). 

Namn på –lägden indikerar i Jämtland ofta ödesbölen och sannolikt finns ett ödesbö-

le Ullvi i närheten (Vikstrand 1993:57). Från Sanne kommer också en lösfunnen 

pilspets, 2 spjutspetsar och ett ovalspänne. Det finns inga gravar mellan Sanne och 

Salom, och Sanne förefaller därför avskild från den södra delen av Hackåsbygden 



 249 

(Selinge 1972:27f). Socknens prästbord är sannolikt en avsöndring från Hov (Vik-

strand 1993:64).  

Storlek: 32,5 x 10 cm. 

Källor: Hallström 1912:111; Björkqvist 1937:27; Nihlén 1939:94; Hallinder 1978a 

(A39); JLM:s föremålsregister.  

 

70. Hammerdals socken 
Innehåll: 27 ämnesjärn. 

Bevarade: 2 st (JLM 978). 

Fyndomständigheter: Okända. Ämnesjärnen inkom till JLM 1912. 

Miljö: Okänt. 

Storlek: 32,5 x 10,5 cm, 28,5 x 8,5 cm. 

Källor: JLM:s föremålsregister; Hallström 1912:111; Björkqvist 1937:27; Nihlén 

1939:94; Hallinder 1978a (A40). 

 

 
 

Fig. 72. Hökbäck, Lit socken. Kartan visar dagens förhållanden där Indalsälvens 
reglering har medfört ett högre vattenstånd. 

  

71. Hökbäck, RAÄ 178, Lit socken 
Innehåll: 81 ämnesjärn.  

Bevarade: 77 st (dubbelförda som JLM 20373 och JLM 21541
11.

), 1 st (LH), 3 st i 

privat ägo.   

Fyndomständigheter: Påträffades 1959 vid grundgrävning för sommarstuga, ca 40 

cm under markytan. 3–4 m SV om huset påträffades ca 50 slaggbitar och kol. 2 m Ö 

om stugan påträffades en stensamling i den annars stenfattiga marken.  

Miljö: Fyndplatsen är belägen på en liten kulle som vid fyndtillfället låg ca 20 m 

från Indalsälvens strand (se fig. 72). På andra sidan Indalsälven, något västerut från 

fyndplatsen räknat, faller ån Hårkan ut. Före vattenregleringen fanns här en udde 

vilket innebar att älven var ovanligt smal just här. På storskifteskartan från 1776 

över Hökbäcks by går en kyrkväg väster om byn över älven till kyrkan i Lit. Fynd-

platsen är belägen öster om byn, på mark klassad som samfälld utmark. Också på en 
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skifteskarta från 1809 klassas området som skogsmark. Ca 200 m S om fyndplatsen 

ligger några röjningsrösen. Inga fornlämningar av järnålderskaraktär finns registre-

rade i närområdet men från det i väster angränsande Söre kommer ett gravfynd  från 

500-talet med agraffer, bronssölja, bronspincett, remändesbeslag av brons, järnten, 

järnkniv (Slomann 1948:46; Biörnstad 1962:90). Därifrån kommer också några 

lösfynd, bl.a. ett ovalspänne, en bronssölja och en järnten. Några högar finns i Lit, ca 

2 km uppströms från fyndplatsen. Från Klösta, väster om Lit, kommer ett gravfynd 

från 900-talet med delar av en järnkittel, spjutspets, järnyxa och två skelett (Mag-

nusson 1986:416).  

Storlek: Medelvärde 30,8 x 10 cm. 

Källor: ATA 6760/68, 174/69, 3154/69, 3159/69, 4641/69, 6241/69; FMR; JLM:s 

accessionskatalog; Östersundsposten 1954-08-07; Biörnstad 1962:134f; Hallinder 

1978a (A41, A42). 

 

Fig. 73. Spadformigt ämnesjärn från Stensjö, Lockne socken (Björkqvist 1937:31). 

72. Stensjö, Lockne socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade: 1 st (JLM 9046:2). 

Fyndomständigheter: P.O. Eriksson hittade omkring 1905 på sin mark en yxa och en 

myrjärnsspade ‖knappt en fot från varandra‖ på en plats där han förut plöjt två gång-

er. Yxan dateras till äldre vendeltid (Biörnstad 1962:109f). Upphittaren ansåg att 

fynden ursprungligen måste ha legat över en fot under markytan. Detta järn skiljer 

sig från övriga spadformiga ämnensjärn och har tillverkats genom att plåten vikts 

dubbel (se fig. 73). Ämnesjärnet har därmed en öppen skarv längs med ena långsi-

dan. Det är därtill mycket kraftigare och tyngre än andra ämnesjärn.  

Miljö: Fyndplatsen kan, genom en beskrivning av Erik Festin (Festin 1915:103), 

bestämmas till en åker invid Locknesjön (se fig. 74). Fyndplatsen är belägen ca 40 m 
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från vattnet. I Lockne finns ett stort antal högar, de flesta glest liggande men också 

några som ligger mer samlade. Tre högar ligger knappt 100 m SV om fyndplatsen. I 

anslutning till kyrkan, någon knapp km S om fyndplatsen, finns högar och sannolikt 

har dessa en gång utgjort ett större sammanhängande gravfält. Från det till Stensjö 

angränsande Nordanberg kommer ett folkvandringstida gravfynd med bl.a en ring-

sölja och agraffer (Festin 1915:102; Slomann 1948:45, Biörnstad 1962:93ff). I och 

omkring byarna Forsta och Änge, på andra sidan kyrkan från fyndplatsen sett, finns 

ett stort antal högar. I Lockne ligger inte kyrkan på Hov vilket förekommer i flera 

socknar i den centrala Storsjöbygden, och något sakralt namn är inte känt från sock-

nen. Per Vikstrand menar dock att en central bebyggelse, med centrala funktioner, 

däribland religiösa, sannolikt gömmer sig bakom Prästbordet, som har ersatt ett 

gammalt, möjligen sakralt namn (Vikstrand 1993:75).    

Storlek: 29,5 x 10,5 cm (drygt 1250 g). 

Källor: JLM:s föremålsregister; Festin 1915; Björkqvist 1937:28; Nihlén 1939:94; 

Biörnstad 1962:109f; Hallinder 1978a (A43). 

 

 
 

Fig. 74. Stensjö, Lockne socken, Jämtland.  

73. Järsta, Marby socken  
Innehåll: 15 ämnesjärn och en skära/kortlie. 

Bevarade: 4 st (JLM 572b), 11 st i privat ägo. 

Fyndomständigheter: Ämnesjärnen hittades våren 1896 vid plöjning. Ämnesjärnen 

överlämnades till JLM 1900.  Detta fynd härleds ofta på felaktiga grunder till Jälsta 

på Norderön (varifrån det också kommer ämnesjärn se J76, J77). Ämnesjärnen på-

träffades dock ‖ i Gärdsta i Marby å mark tillhörig Norderö socken‖ (Hallström 

1912:111), en uppgift som också återfinns i de ursprungliga lägesuppgifterna i 

JLM:s föremålsregister. Byarna på Norderön har av hävd haft mark i Marby, sanno-

likt p.g.a. Norderöns begränsade yta, och sammanblandningen har skett eftersom 
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namnen är närliggande men också på grund av att att upphittaren kom från Jälsta på 

Norderön. Detta fynd framkom långt tidigare än fynden från Jälsta på Norderön och 

utgör med all säkerhet ett separat fynd.  

Miljö: Järsta ligger i ett för bygden typiskt sjönära läge (se fig. 38). Den exakta 

fyndplatsen är inte känd känd men eftersom ämnesjärnen uppges ha framkommit vid 

plöjning bör fyndet ha gjorts någonstans i närheten av Storsjön, eftersom det är dit 

åkermarken är lokaliserad. Från den plats där Norderöns mark möter Storsjön går 

idag en färja över till Norderön. Marby anses sakna en fast bebyggelse före medeltid 

(Selinge 1974:36) men vid Ekdahls besök ska det vid kyrkan ha funnits en förstörd 

hög (FMR). Från Marby kommer en lösfunnen vikingatida yxa (Marby Gammelgård 

inv.nr. 245). Det finns enstaka slaggförekomster vid sjöstranden både norr och söder 

om Järsta och ytterligare en blästbruklämning finns österut i skogen.  

Storlek: 30,1 x 9,9 cm, 29,1 x 9,5 cm, 29 x 10,7 cm, 26,5 x 10,5 cm.  

Källor: JLM:s föremålsregister; Hallström 1912:99,111; Björkqvist 1937:27; Nihlén 

1939:94; Hallinder 1978a (A44). 

 

 
 

Fig. 75. Myssjö socken, Jämtland. Ytterligare ett depåfynd kommer från Funäs, men 
inget är känt om dess exakta lokalisering. 

74. Funäs, RAÄ 11, Myssjö socken 
Innehåll: 30 eller 31 ämnesjärn. 

Bevarade: 2 st (JLM 981).
12.

 

Fyndomständigheter: Påträffade djup ner i en myr den 9 september 1878. Fyndet ska 

ha gjorts antingen på den på kartan markerade platsen (se fig 75) eller på en plats ca 

200 m västerut,d.v.s. strax Ö om en tjärn. Detta enligt Olle Olofsson (f. 1918), vars 

far hade sett fyndet och visat platsen för sonen. 

Miljö: Ämnesjärnen framkom i myrmark som numera utgör åkermark. Fyndplatsen 

ligger uppdragen mot skogen. Det är ca 800 m till Storsjöns strand där tre slaggföre-

komster finns registrerade. Längs med stränderna kring halvön finns talrika slaggfö-

rekomster men också i mer utpräglad skogsmiljö. Ca 1 km SV om fyndplatsen, där 

näset är som smalast, finns ett gammalt dragställe och inte långt från detta ligger två 

högar. Från Byom, ca 4 km S om fyndplatsen, kommer två lösfynd, en pilspets och 

en järnkniv.  
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Storlek: 26 cm x 8,3 cm (250 g), 23,2 x 9,3 cm. 

Källor: FMR; JLM:s föremålsregister; Hallström 1912:110; Björkqvist 1937:27; 

Nihlén 1939:94; Hallinder 1978a (A45). 

 

75. Funäs, Myssjö socken 
Innehåll: ? ämnesjärn. 

Bevarade: 1 st (JLM 982). 
12.

 

Fyndomständigheter: Okända.  

Miljö: Okänt. 

Storlek: 30,5 x 10,2 cm.   

Källor: JLM:s föremålsregister; Björkqvist 1937:27; Hallinder 1978a (A46); Hall-

ström 1912:110. 

 

76. Jälsta, RAÄ 74, Norderö socken  
Innehåll: ca 20 ämnesjärn.  

Bevarade: 2 st (JLM 25915), 1 st (JLM D1590). 
13.

 

Fyndomständigheter: Enligt gårdens ägare påträffades ämnesjärnen när en loge 

flyttades år 1942. Ämnesjärnen påträffades under logens V kortsida, vilket utifrån 

logens nuvarande läge innebär ca 5 m N om dess V kortsida. Ämnesjärnen ska sedan 

ha förvarats i gårdens smedja men är nu förkomna sedan många år.  

Miljö: Ämnesjärnen framkom i en sluttning ca 200 m från Storsjöns strand (se fig. 

38). Några högar ligger spridda i åkermarken nedanför fyndplatsen. Ca 500 meter åt 

N finns ett gårdsläge med 2 husgrunder och en hög, som kan antas tillhöra perioden 

romersk järnålder–folkvandringstid (Hemmendorff 2002:65). Ett enskilt ämnesjärn 

påträffades ca 200 m längre ned mot vattnet från fyndplatsen sett. Från Jälsta kom-

mer ett par gravfynd från 800-talet. Nedanför fyndplatsen utgick tidigare en vinter-

väg över Isön till kyrkan i Sunne. Denna är markerad som en stig som slutar vid 

vattnet på en gränsbestämningskarta från 1787. På platsen finns idag ett färjeläge för 

den färja som trafiker samma led. Flera slaggförekomster finns registrerade på öns Ö 

och V sida.  

Norderön tillhör Jämtlands äldsta bygder. En sköldbuckla från 300-talet har fram-

kommit på Prästbordet (Biörnstad 1962:80) och på det angränsande Lunderänget har 

delar av en byggnad från slutet på 300-talet undersökts (Wallin & Oskarsson 

2002:8). Därtill finns ett relieffspänne från 500-talet (Biörnstad 1962:86) och en yxa 

från 700-talet (Magnusson 1986:420). Annars visar lösfynden framförallt på vi-

kingatid. Området kring Prästbordet, Lunderänget och Hov är fornlämningarikt och 

namnen indikerar att platsen sannolikt har varit viktig för den förkristna religionsut-

övningen på Norderön, Njärds ö (Vikstrand 1993:72). Vid stranden har stora kok-

gropar med vikingatida dateringar visat sig innehålla brända ben efter djur och män-

niska (Sundström 1982). Dessa kan möjligen sättas i samband med Norderöns kul-

tiska organisation och ligger på mark som möjligen har tillhört ett hypotetiskt Stor-

hov (Vikstrand 1993:72f).  

Storlek: 30 cm, 32 cm (JLM 25915). 

Källor: ATA 4646/82; FMR; JLM:s accessionskatalog 

 

 

77. Jälsta, RAÄ 77, Norderö socken  
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade: 1 st (JLM 11398).  
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Fyndomständigheter: Enligt JLM ska ämnesjärnet ha påträffats ca 200 m Ö om 

gården i sluttningen ner mot sjön 1927.  

Miljö: I sluttande åkermark ca 100 m från Storsjöns strand (se fig. 38). En depå med 

ämnesjärn påträffades ca 200 m högre upp i backen. Se vidare J76. 

Storlek:  

Källor: FMR; JLM:s föremålsregister; Björkqvist 1937:28; Nihlén 1939:94; Hallin-

der 1978a (A47). 

  

78. Håvdsjö, RAÄ 113, Nyhems socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade: Förkommet.  

Fyndomständigheter: Ämnesjärnet ska ha hittats i åker av barn. 

Miljö: Ämnesjärnet påträffas i flack moränmark ca 20 m från Mellsjöns strand. Ca 

300 m SO om fyndplatsen finns en myr som kallas Malmmyran. Inga kända järnål-

derslämningar finns från närområdet. Tre fångstgropar ligger knappt 3 km nordöst 

om fyndplatsen. Vid Klevsand vid Idsjön, ca 5 km S, ligger ett gravfält med 8 sten-

sättningar. En av dessa undersöktes 1988 och fyndmaterialet bestod av fragment av 

två kammar, en bennål (?), en ornerad benskiva, smält glas och brända ben från 

människa och får/get. Graven tillhör perioden yngre romersk järnålder–

folkvandringstid (Sundström 1989a:158; 1994:105). En vikingatida spjutspets ska ha 

kommit ur en grav inte långt ifrån gravfältet (Sundström 1994:106). På Håvdsjönä-

set, ca 3 km NNV om fyndplatsen, har lerklining, några slaggbitar, kvartsavslag, 

skörbränd sten och brända ben framkommit vilket indikerar någon form av boplats. 

På den närliggande Getholmen har en rektangulär stensättning med hörnstenar un-

dersökts. Inga fynd framkom förutom kol (a.a.:106). En blästplats finns registrerad i 

Håvdsjöns norra ände och en grupp fångsgropar ligger V om sjön.   

Storlek: 

Källor: FMR. 

 

79. Månsta, RAÄ 7, Näs socken 
Innehåll: 126 ämnesjärn.  

Bevarade: 121 st (JLM 9000), 5 st (JLM 9074 
14.

).  

Fyndomständigheter: Påträffades 1918 i samband med förberedelser inför kolning 

på Fagersta bruks ägor. Ämnesjärnen låg samlade utan någon typ av markering ovan 

mark. I omedelbar närhet till fyndet iakttogs rester av brända stockar, enligt Björk-

qvist (1937:28) troligen härrörande från ett timrat hus.   

Miljö: Depån påträffades på flack mark ca 200 m från sjön Näktens strand (se fig. 

76). Fyndplatsen är belägen på en mindre udde i Månstaviken. Sannolikt så har 

ämnesjärnen lagts ned på kanten till eller i myrmark. Fyndplatsen ligger i utkanten 

av mark som på den geometriska kartan från 1600 är klassad som myra. På en 

rågångskarta från 1747 så beskrivs området som myrländig mark medan området 

brukas som äng på storskifteskartan från 1821. Ca 300 m åt V ska enligt uppgift tre 

numera försvunna högar legat. Från Månsta kommer några vikingatida gravfynd och 

en spjutspets från 800-tal (Biörnstad 1962:119, not 188). Också ett skelett har påträf-

fats. Direkt N om fyndplatsen ligger Kungsnäs, en medeltida kungsgård med ett 

antal gravhögar på markerna. Härifrån kommer ett fynd av ett korsformigt spänne 

från perioden kring 500 e.Kr. (Slomann 1948:40). N om denna ligger Oldberg där 

förleden att döma av de äldsta skrivningarna är Al (Brink 1992; Vikstrand 1993:61, 

not 8). Där ligger Oldbergskullen, som räknats som Jämtlands största hög. Vid un-
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dersökning 1989 gjordes dock inga fynd av förhistorisk karaktär. I Näs finns tre 

gravfält och ett flertal högar. N om Oldberg ligger Vi och Prästbordet. Från det sena-

re kommer ett gravfynd från 700-talet med bland annat 17 bronspärlor, 20 glaspärlor 

och 2 pärlor av bergskristall (Kjellmark 1913:5).  

Storlek: JLM 9000: ca 30 x 11 cm, JLM 9046: 30 x 9,5 cm, 29 x 10,2 cm, 29 x 9 

cm, 28 x 9 cm, 31 x 8,5 cm. 

Källor: FMR; JLM:s föremålsregister; Björkqvist 1937:28; Nihlén 1939:94; Biörn-

stad 1962:135; Hallinder 1978a (A49, A54). 

 

 
 

Fig. 76. Månsta, Näs socken, Jämtland. 

80. Säter, Offerdal socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade: 1 st (JLM 3a). 

Fyndomständigheter: Påträffat i Säter nära Åflo ‖förmodligen i en förstörd grav-

hög‖. Listad som inv.nr. 3b är ett fragment av en oval spännbuckla från 900-tal som 

möjligen kan vara funnen tillsammans med ämnesjärnet (fyndår 1886). Mer sanno-

likt är emellertid att ämnesjärnet och spännbucklan utgör separata fynd men att de 

inlämnats till JLM vid samma tillfälle.    

Miljö: Fyndplatsen är inte känd. I Säter ska enligt en lokal tradition en ‖fornkyrka‖ 

finnas, vars murar fortfarande kan skönjas vid plöjning. Invid denna ska människo-

ben ha framkommit. Enligt Petter Olsson har det tidigare funnits högar i Säter 

(1895:61). Kanske är det ur en av dessa spännbucklan och eventuellt också ämnes-

järnet har framkommit. Möjligen är de förhöjningar som finns i direkt anslutning till 

platsen för ‖fornkyrkan‖ rester av högar, men förefaller naturliga. I byn finns också 

ett slaggvarp. Från det i V angränsande Åflo kommer ett lösfynd av en oval eldslag-

ningssten, en järnyxa samt ett stort ämnesjärnsfynd. I Kaxås, Ö om Säter, finns fos-
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sil åker samt ett flertal blästbrukslämningar. I Offerdals socken finns ett stort antal 

fångstgropar och dateringarna visar att många av dessa anlagts under järnåldern.  

Storlek: 30,9 x 9,5 cm. 

Källor: JLM:s föremålsregister; Hallström 1912:108; Björkqvist 1937:26; Nihlén 

1939:94; Hallinder 1978a (A50). 

 

81. Åflo, Offerdal socken 
Innehåll: 60 ämnesjärn. 

Bevarade: 2 st (JLM 980), 2 st (SHM 2784). 
15.

 

Fyndomständigheter: Ämnesjärnen hittades 1850  vid plöjning av ett slåtterland 

‖nedgräfda på släta marken å Säthers militieboställes egor inom Åflo by af Offerdals 

socken‖. De låg samlade i en hög. Ämnesjärnen är överdragna med ett tjockt lager 

stenkolstjära (Björkqvist 1937:30).  

Miljö: Fyndplatsen är okänd. Från Åflo kommer ett lösfynd av en oval eldslagnings-

sten och en järnyxa. Från angränsande Säter kommer ett fragment av en spännbuckla 

som ska ha kommit ur en grav (möjligen tillsammans med ett ämnesjärn). Där ska 

också högar tidigare ha funnits. Åflo ligger idag en bit från kyrkan i Offerdal men 

utgjorde under järnåldern sannolikt bygdens kärna. Offerdal är bildat från Åflo vil-

ket ursprungligen betecknade en en tjärnbildning i Åfloån (Flemström 1983:17). 

På andra sidan Åfloån, ca 1 km från Åflo, finns en blästplats med slaggvarp invid 

Djupbäcken. I Offerdals socken finns ett stort antal fångstgropar och dateringarna 

visar att många av dessa anlagts under järnåldern.  

Storlek: JLM 980: 32 x 10,3 cm, 32 x 10,9 cm (ca 1000 g), SHM 2784: 31 x 11 cm 

(vikten uppges vara 6-7 skålpund, d.v.s. 2550-2975 g, vilket torde vara de två äm-

nesjärnens sammanlagda vikt).  

Källor: JLM:s föremålsregister; Olsson 1874; Hallström 1912:108; Björkqvist 

1937:26; Nihlén 1939:94; Thålin 1967:319,1973:33; Hallinder 1978a (A51, A52).  

 

82. Offerdal socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade: 1 st (SHM 17343:1712).  

Fyndomständigheter: Okända. Ämnesjärnet tillhör NM men finns sedan 1923 på 

SHM. Ämnesjärnet kommer möjligen ur något av de andra fynden från socknen. 

Miljö: 

Storlek: 

Källor: Nihlén 1939:94; Hallinder 1978a (A53). 

 

83. Ammer, RAÄ 89, Revsund socken 
Innehåll: 10 ämnesjärn.  

Bevarade: Okänt.  

Fyndomständigheter: Ämnesjärnen påträffades mellan rundade stenar strax ovanför 

ett strandhak. Från början hittades ett ämnesjärn vilket föranledde en efterundersök-

ning med metalldetektor, då ytterligare nio framkom. 

Miljö: Depån var belägen vid den punkt där en utskjutande klipphäll möter stranden 

vid Ammersundet i Revsundssjön (se fig. 57, 77). Utanför denna klipphäll finns det 

en ur vattnet uppskjutande klippa. Platsen är mycket väl markerad och finns också 

utmärkt på ekonomen med namnet Stensnäshällan. Stranden är sandig och delvis 

täckt med klapper. Skogsmark. Inga kända fornlämningar av järnålderskaraktär i  
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Fig. 77. Ammer, Revsund socken, Jämtland. 

närheten. Sundet är här smalt och nu går en färja mellan Stavre och Ammer. Mälgå-

sen och Stavre tillhör Revsunds socken så invånarna har åkt över sundet och vidare 

över Ammerön för att komma till kyrkan i Revsund. Platsen måste betecknas som en 

knutpunkt, eftersom pilgrimsleden från kusten här delade sig. Leden till Nidaros 

gick över sundet till Ammersön och leden till Stiklestad fortsatte på andra sidan 

sundet. Dessa har sannolikt förhistoriska anor. På Ammeröns nordöstra spets finns 

en stenhäll med tradition. I hällen finns en skåra som sägs ha uppkommit när Sankt 

Olof råkade köra in i hällen med sin järnskodda båt. Från den lilla Backnorholmen Ö 

om Ammerön kommer ett gravfynd från 500-talet med spannformigt lerkärl, kam-

fragment och brända ben av människa och hund (Sundström 1994:105). I Revsund-

sjön har en järnyxa påträffats och från Mälgåsen, 3 km NO om Stavre, kommer en 

vikingatida spjutspets.  

Storlek: 

Källor: FMR. 

 

84. Forsa, Åre socken 
Innehåll: Minst 1 ämnesjärn 

Bevarade: 1 st (JLM 29902). 

Fyndomständigheter: Ämnesjärnen framkom mitt på nyharvad åker i Forsa, Duved. 

Möjligen har ytterligare ämnesjärn tidigare påträffats något NV om fyndplatsen där 

det tidigare stått en gammal smedja som brann ner ca 1818.  

Miljö: Fyndplatsen ligger ca 300 m N om Indalsälven (se fig. 78, 79). Här ligger 

Forsaforsen och det ed som bildar passage förbi forsen är det ed som Duved har 

namngetts efter (Flemström 1983:48). En bro går idag över älven som utgör del av 

den urgamla färdväg som fortsätter över fjället mot Trondheim. Här gick pilgrimsle-

den till Nidaros och också Armfeldts karoliner försökte ta sig hem från Norge längs 

denna led. På andra sidan älven något uppströms ligger en fångstgrop och fångstgro-

par finns även i skogarna N om fyndplatsen. De närmaste ligger ett par km ifrån 

fyndplatsen. I Hamre, Duved, någon dryg km Ö om fyndplatsen, finns 2 högar. Ett 

lösfynd av en oval eldslagningssten kommer från Duved.  

Storlek: 25,8 x 9,2 cm. 

Källor: Pers. medd. Anna-Lena Forsåker.  
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Fig. 78. Forsa, Åre socken, Jämtland. Höjdkurvorna markerar 20 m.  

85. Jämtland 
Innehåll: 3 ämnesjärn. 

Bevarade: 3 st (JLM 12946). 

Fyndomständigheter: Okända. Överlämnades till JLM från Jämtslöjd dit de för lång 

tid sedan inlämnades av en okänd person. Under samma inventarienummer i JLM:s 

föremålsregister står också en lansspets av järn och en spjutspets av järn upptagna. 

‘Fyndorter obekant, dock säkerligen Jämtland. Likaså ovisst om alla föremålen höra 

till ett och samma fynd‘.  

Miljö: 

Storlek: 30 x 10,8 cm, 29 x 9,8 cm, 29,3 x 9 cm. 

Källor: JLM:s föremålsregister; Hallinder 1978a (A55). 

 

 
 

Fig. 79. Forsamon, Åre socken, Jämtland (Foto: Nils Thomasson, Jamtli bildbyrå). 
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Ångermanland 

86. Brösta, Arnäs socken 
Innehåll: 2 ämnesjärn. 

Bevarade: 2 st (SHM 7330:4). 

Fyndomständigheter: Påträffades kring 1880 när ny jord bröts ‖å hemmanet no 2 i 

Brösta‖. Ämnesjärnen låg djupt ner i marken i sandjord under en stor sten.  

Miljö: Den exakta fyndplatsen är inte känd men borde finnas inom Bröstas odlings-

mark (se fig. 80). Någon km NÖ om Brösta ligger Arnäsbacken som hyser Sveriges 

nordligaste höggravfält. Också ortnamnen visar att Arnäs utgjorde den fasta jord-

bruksbebyggelsens N-gräns under järnåldern (Ramqvist 1998:18). Där ligger minst 

13 högar mer eller mindre på rad längs en ås på vilken också lämningar påträffats 

efter en gård med dateringar från 600 till 1400-tal. Arnäsbacken skiljs från Brösta av 

den vik som under järnåldern gick in från havet. Under äldre järnålder har det ut-

stickande näs, på vilket gravfältet och gården låg, varit välmarkerat och utgör sanno-

likt det näs som gett byn, och sedermera också socknen, dess namn. I gravfältets 

norra förlängning påträffades ett tjugotal härdgropar med vendeltida dateringar samt 

ett stolphål. Något öster om gravfältet på åsen låg ytterligare ett gravfält som, enligt 

Sidenbladh, en gång hyste 8-9 gravar, men som redan vid Sidenbladhs besök endast 

hade en bevarad grav kvar. Lösfynd i det aktuella området pekar på att också detta 

gravfält bör föras till yngre järnålder (Ramqvist 1998). Norrstigen gick i direkt an-

slutning till Brösta 

Storlek: 32 x 11 cm, 31 x 10 cm. 

Källor: Hallström 1912:111; Nihlén 1939:93; Thålin 1967:319,1973:33; Hallinder 

1978a (A88). 

 

 
 

Fig. 80. Arnäs socken, Ångermanland.  

 

87. Brösta, Arnäs socken 
Innehåll: 4 ämnesjärn. 

Bevarade: Förstörda. 
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Fyndomständigheter: Uppgifterna om detta fynd framkom i samband med fyndet av 

Å86 och ämnesjärnen ska ha hittats i samband med nyodling ‖för länge sedan‖. 

Ämnesjärnen uppges ha varit förstörda redan 1883. Möjligen kan de två fynden från 

Brösta utgöra samma depå, där ämnesjärnen har hittats vid två tillfällen.  

Miljö: Den exakta fyndplatsen är inte känd men bör utifrån uppgiften att de hittades 

vid nyodling ligga inom Bröstas odlingsmark (se fig. 80). Se vidare Å86. 

Storlek: Okänt. 

Källor: Hallinder 1978a (A89). 

 

88. Häggdånger socken 
Innehåll: 8 ämnesjärn. 

Bevarade: 8 st (M 1529-1538) 

Fyndomständigheter: Okända. Inkom till Murberget 1909. 

Miljö: 

Storlek: 27-31 x 9,5-11 cm. 

Källor: Hallström 1912:111; Nihlén 1939:94, Hallinder 1978a (A90). 

 

89. Öst-Nyland, RAÄ 69, Sollefteå socken  
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade: Okänt. 

Fyndomständigheter: Ämnesjärnet hittades i den öppna åkermarken. 

Miljö: Ämnesjärnet hittades i åkermark ca 600 m S om Ångermanälven. Inga forn-

lämningar av järnålderkaraktär finns i närområdet men enligt Sidenbladh ska en hög 

ha jämnats med marken på 1850-talet vid Tjäll, någon km NÖ om fyndplatsen, var-

vid ett järnbetsel hittades. På platsen ska spår efter ytterligare högar ha iakttagits. I 

Bjursta, ytterligare österut, finns en hög. Inom nuvarande Sollefteå, ca 3 km VNV 

om fyndplatsen, finns högar och uppgifter om flera förstörda.   

Storlek: 

Källor: ATA Dnr 321-00548-2000; FMR. 

 

90. Ytterlännäs socken 
Innehåll: 3 ämnesjärn. 

Bevarade: Okänt. 

Fyndomständigheter: 

Miljö: 

Storlek: 

Källor: Nihlén 1939:94; Hallinder 1978a (A91). 

 

91. Ångermanland 
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade: Okänt. 

Fyndomständigheter: Okända. 

Miljö: 

Storlek: 

Källor: Hallinder 1978a (A92). 
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Gästrikland  

92. Landa, raä 54, Hedesunda socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn och järnlänkar. 

Bevarade: 1 st (GM 16044)  

Fyndomständigheter: Påträffades 1909 vid Lutpussen när en jordblandad stensam-

ling grävdes bort N om landsvägen i samband med vägbygge. Inlämnades till GM av 

Hedesunda hembygdsförening 1964. 

Miljö: Stensamlingen är allt att döma en förstörd grav, och del av det gravfält som 

ligger S om vägen. Ämnesjärnet hittades i aska på en halv meters djup, tillsammans 

med järnlänkar. Dessa skulle kunna utgöra en skärding för upphängning av en kittel. 

I en annan grav vid Landa ska stora ben ha framkommit, sannolikt från en häst.  

Lutpussen, i nära anslutning till fyndplatsen, var ett ‖blöthål‖ som vid snösmältning 

och höstregn förvandlades till en 50x50 m stor sjö (pers. medd. Brynolf Frisk). I en 

åker något NÖ om fyndplatsen har slagg påträffats vid plöjning i en åker. I Hede-

sunda finns äldre järnåldersgravfält i Hade, i socknens södra del, och på Ön, på den 

rullstensås som går över Hedesundafjärden. Två folkvandringstida depåfynd har 

framkommit i socknen, ett vid Rångsta i Hedesundabygdens N utkant och ett i Hade, 

i dess S utkant. Från den yngre järnåldern finns flera gravfält centralt i Hedesunda 

och ett par av dessa ligger vid Landa. Någon km N om Landa ligger Gästriklands 

enda fornborg, Kittilsberget. Landa ligger centralt i Hedesundabygden och gränsar 

till Ullanda. Folke Hedblom uppfattar Ullanda som en avgärda enhet i förhållande 

till Landa och menar utifrån Ullandas litenhet att utbrytningen har skett ganska sent. 

Detta gör att han inte ser det som troligt att Ullanda innehåller gudanamnet Ull 

(1958:104). Enligt Per Vikstrand är det dock långtifrån säkert att man har att göra 

med ett enkelt avgärdaförhållande mellan byarna. Ur namngivningssynpunkt är det 

enligt honom lättare att räkna med två genetiskt separata bebyggelser, belägna i ett 

område som kallades *Landen (med betydelsen ‘för jordbruk ianspråktagen mark, 

mark med grässvål‘ el. dyl.). För att skilja bebyggelserna åt har den ena kallats 

*Ulla(r)landa, ett namn som från början har avsett en del av *Landen. Detta är i linje 

med att Ullanda är mindre och Landa är den dominerande bebyggelsen. Vikstrand 

menar vidare att man inte kan utesluta att förleden innehåller gudanamnet Ull, men 

att beläggen är för sena för att tillåta en säker bedömning. Vikstrand menar att en 

sakral tolkning av Ullanda är möjlig, men långt ifrån säker, men pekar på att hyfsade 

paralleller finns i norduppländska ägonamn som Torslandet och Onslandet (pers. 

medd Per Vikstrand). 

Storlek: 41 x 12,5 cm (1207,2 g). 

Källor: FMR; Hallinder 1978a (A6); Englund, Jensen & Ulfhielm 2004:10f. 

 

 

93. Kråknäset, RAÄ 406, Torsåker socken 
Innehåll: 12 ämnesjärn (se fig. 82). 

Bevarade: 12 st (SHM 33686). 

Fyndomständigheter: Påträffades av privatperson med metalldetektor 1993 på Kull-

backen vid Kråknäset. Ämnesjärnen låg på 40 cm djup vid ett stenblock ca 10 m S 

om kullens högsta punkt. De är av ansenligt storlek och har 
14

C -daterats till 60 BC–

150 cal. AD (Englund, Grandin & Hjärthner-Holdar 2001). Fyra meter längre bort, 

vid ett annat stenblock, hittades två stora smältor (25 resp. 33 kg). Dessa har daterats 

till ca 500–600 e.Kr. (Englund, Grandin & Hjärthner-Holdar 2001). 
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Fig. 81. Kråknäset, Torsåker socken, Gästrikland. 

Miljö: Fyndet gjordes på Kullbacken. Denna ligger på mark tillhörig Fors, centralt i 

Torsåker (se fig. 45, 53, 81). V om Kullbacken flyter den mindre Getån samman 

med Hoån. Det egentliga Kråknäset är en udde som skjuter ut i Hoån. Den lägre 

marken kring Kullbacken utgjorde tidigare den numera utdikade Stormurens över-

svämningsområde, och stod tidigare under vatten delar av året. Kullen är idag betad, 

men har tidigare utgjort ängsmark och har delvis varit uppodlad sen början av 1800-

talet. Ett mindre parti kring krönet är beskogat. Närmast krönet, där fynden gjordes, 

består marken av stor- och rikblockig morän till skillnad från övriga ytor som är i det 

närmaste stenfria. Vid efterundersökningen (Englund, Jensen & Ulfhielm 2004) 

påträffades inga andra fynd. Ytterligare en efterundersökning utfördes 2008 på några 

utvalda punkter på Kullbacken då det kunde fastställas att det inte fanns några be-

byggelselämningar på kullen. Två härdar med skärvig sten framkom på en avsats 

strax öster om den högst belägna platån. Ett kvartsavslag indikerar att de möjligen 

tillhör stenåldern. En 
14

C-analys ska utföras på kol ur den ena härden. Detta ämnes-

järnsfynd är ovanligt tidigt, från tiden omkring Kr.f., och det är i dagsläget svårt att 

relatera det till samtida lämningar i området. I Torsåker finns dock romartida järn-

framställning i utmarkslägen och från Västerhästbo, några km S om centrala Torså-

ker, kommer ett troligt gravfynd med agraffer vilket pekar på en folkvandringstida 

bebyggelse. 

Fors och de angränsande Solberga och Vall, kan utifrån namnen antas utgöra de 

äldsta bebyggelseenheterna i Torsåker. Inga fornlämningar av järnålderskaraktär 

finns i anslutning till Kullbacken men från Fors kommer ett fynd av ett ovalspänne. 

Från Särsta kommer ett fynd av bl.a. ett tveeggat svärd, en holkyxa, en skafthålsyxa 

och en kniv vilket indikerar att det på platsen har funnits gravar. Vid Sjöåker, ett par 

km nedströms Hoån från fyndplatsen, finns gravar och slagg över en större yta, och 

sannolikt utgör hela området ett boplats- och järnhanteringsområde från yngre järn-

ålder. Också på Vall ska tidigare ha funnits ett gravfält. Denna by har under medel-

tiden tjänstgjort som bygdens tingsplats. Den ursprungliga Torsåkern ligger sanno-

likt på eller invid kyrkan. Detta indikeras av att en by norr om kyrkplatsen heter 

Ovanåker (Hedblom 1958:76; Wahlberg 2003:324). Vid kyrkan finns två runstenar. 

Vi ligger 3 km norr om kyrkbygden, vid vägen mot Ovansjö (a.a.76).   
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Storlek: 58,5 x 10,5 cm (911,5 g), 57,5 x 11,5 cm (1006 g), 59 x 11 cm (1040,5 g), 

56,5 x 11,5 cm(1149 g), 57,5 x 11 cm (1120,5 g), 58 x 11,5 cm (1006,5 g), 58 x 11,5 

cm (1241,5 g), 57 x 12 cm (1159,5 g), 60 x 11,5 cm (957,5 g), 58 x 10 cm (1126 g), 

57,5 x 11,5 cm (1118 g), 58 x 11 cm (1246 g). 

Källor: ATA dnr 602-633-2001, FMR; Grandin 2000; 

Englund 2001b; Englund, Grandin & Hjärthner-Holdar 

2001; Englund, Jensen & Ulfhielm 2004.  

 

94. Alborga, RAÄ 19, Valbo socken 
Innehåll: 58 ämnesjärn. 

Bevarade: 6 st (SHM 1006).  

Fyndomständigheter: Ämnesjärnen påträffades 1842 vid 

högarna på det slaggförande gravfältet i Alborga by (se 

fig. 52). ‖Bonden Lars Larsson, ägare till hemmanet No 1 i 

Alborga, Wahlbo socken af detta Län, har wid gräfning uti 

dess till nämnda hemman hörande åker på ungefärligen en 

alns djup funnit 58 stycken tillsammans liggande jern, som 

synes hafwa i forntiden begagnats såsom wapen […] alla 

af lik storlek och utseende‖ (ATA). De tidiga källorna 

meddelar tydligt att det rör sig om en depå påträffad på 

eller vid gravfältet och att det inte rör sig om ett gravfynd 

som Bellander uppfattar det som (1939:102). 

Miljö: Alboga ligger någon dryg km Ö om Gavleån och 

ligger på en mindre höjd i det flacka landskapet. Det finns 

ett stort antal förhistoriska gravar inom Alborga by. San-

nolikt har gravarna en gång utgjort ett sammanhängande 

gravfält som delats upp av bebyggelsen. Det omtalas i 

Rannsakningarna att det ska ha stått en runsten mitt i Al-

borga by (Rannsakningar efter antikviteter 1960:189). 

Möjligen indikerar namnet att det funnits ett hedniskt *al 

på platsen och Folke Hedblom tolkar Alborga som ‖(den 

befästa) höjden med eller vid helgedomen‖ (1958:157). 

Inga lämningar efter en eventuell befästning har dock 

påträffats och troligare är väl att namnet syftar på den 

välmarkerade höjd som byn ligger på, i ett annars flackt 

landskap. Valbo utgör Gästriklands kärnbygd och har en 

särskilt välmarkerad yngre järnåldershorisont. Från Valbo 

socken kommer 103 av de 118 spadformiga ämnesjärn 

som påträffats i Gästrikland. Inom den ursprungliga Valbo 

socken, har också Gästrikland samtliga skattfynd från 

vikingatid och tidig medeltid påträffats (Appelgren & 

Broberg 1998:42f; Zachrisson 1998:77).  

Storlek:  

Källor: ATA dnr 2321/46; Wiberg 1864; Bellander  

1939:102; Nihlén 1939:96; Thålin 1967:319, 1973:33;  

Hallinder 1978a (A7); Englund, Jensen & Ulfhielm  

2004:10f.  

Fig. 82. Ett av Kråknäsjärnen (Foto: Tomas Jakobsson, GM). 
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95. Hemlingby, Valbo socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade: 1 st (GM 5401). 

Fyndomständigheter: Okända. Inkom till GM på slutet av 1800-talet. 

Miljö: Hemlingby ligger tillsammans med Sörby och Järvsta vid den forntida södra 

stranden av Gävlefjärden. I Hemlingby finns ett gravfält med slagg och en del en-

samliggande gravar. Ytterligare blästbrukslämningar finns registrerade. 

Storlek: 42,5 x 12,5 cm (1070,7 g). 

Källor: Hallinder 1978a (A8); Englund, Jensen & Ulfhielm 2004:10f. 

 

96. Lund, RAÄ 29, Valbo socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn? + klipp?  

Bevarade: SHM. 

Fyndomständigheter: Påträffat som lösfynd (löpnr 852) i samband schaktarbeten 

före arkeologisk undersökning av område med gravar, två järnframställningsplatser, 

husgrunder och lämningar efter smide (RAÄ 13, 29, 35-37, 97-98).  

Miljö: Påträffat i våtmark öster om Nyåkerskullen omedelbart N om Gavleån som 

flyter genom det öppna slättlandskapet (se fig. 14, 52). S om Gavleån går Valboåsen. 

I området Ö om kullen undersöktes sammanlagt 13 gravar (RAÄ 35-37) (Appelgren 

& Broberg 1998). Äldre lantmärteriakter samt lösfynd tyder på att dessa gravar 

sannolikt utgjorde rester av ett ursprungligen mycket större sammanhängande grav-

fält, som succesivt decimerats under de senaste århundradena. Gravfältet har för-

modligen haft en utsträckning från bytomten vid Lund ned till Gavleån. På en karta 

från 1815 finns ett antal rösen och stensamlingar markerade precis norr om broläget 

vilka saknas på 1862 års karta och de markerar sannolikt gravar som sedan har för-

störts under mellanperioden. Vid N. J. Ekdahls besök på platsen 1830 fanns fortfa-

rande nio högar på gärdet omedelbart N om Nyåkerskullen. Gärdet kallas på 1700-

talets kartor för Runhällsskiftet och där stod ursprungligen runstenen Gs 12 i direkt 

anslutning till de numera försvunna gravarna. Längs åkanten undersöktes ett område 

med blästugnar, smidesgropar, husgrunder och nio gravar (RAÄ 13, 97-98). Gravar-

na gav huvudsakligen vikingatida dateringar men lösfynd antyder att det också har 

funnits vendeltida brandgravar som försvunnit genom bortodling. I Lund föreligger 

ett nära samband mellan järnhanteringen och gravarna, och verksamheten kring 

järnframställningen har pågått samtidigt som gravar anlagts i området. Ett flertal av 

högarna var helt eller delvis uppbyggda av slagg, och slagg förekom också som 

gravgåvor. I grav A7 (RAÄ 13) påträffades ett lieformat och två stavformiga ämnes-

järn samt ett halvfabrikat till en skäggyxa. I två fall påträffades gravläggningar i 

blästugnar (A1, A11 på RAÄ 13). I ett dike (A13 på RAÄ 13) påträffades, förutom 

ett bränt ben, två rektangulära tenar som tolkades som ämnesjärn. En grav (A1 på 

RAÄ 35) innehöll bland annat en järnkittel. Tre klipp som påträffats inom järnhan-

teringsområdet kan möjligen utgöra delar av spadformiga ämnesjärn (Appelgren & 

Broberg 1998:33). Det möjliga spadformiga ämnesjärnet påträffades öster om Ny-

åkerskullen i samband med avschaktningen av området, före undersökningens bör-

jan och innan arkeologerna fanns på plats. Vid avbaningen påträffades också en 

kaurisnäcka, några nitar, en brodd, en spik och en bit flinta i åkermark i anslutning 

till A3 på RAÄ 35. Dessa framkom möjligen inom samma område som ämnesjärnet 

(pers. medd. Katarina Appelgren). De flesta dateringarna från de undersökta områ-
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dena antyder en aktivitet från folkvandringstid till äldre medeltid, möjligen med en 

tyngdpunkt i vikingatid och medeltid.  

En bro går över Gavleån invid Nyåkerskullen och så långt tillbaka man kan följa det 

historiska kartmaterialet har en bro funnits på platsen. Nyåkerskullen är en markerad 

högliknande naturbildning som låg vid Gavleån innan vattenståndet höjdes för ett 

tjugotal år sedan. Numera utgör den en ö i Gavleån. Den är enligt tradition fyndplat-

sen för den myntskatt (SHM 449) som år 1824 påträffades av en bondson från Ås-

byggeby, bestående av ett hundratal arabiska silvermynt från perioden 896–925 

(Zachrisson 1998:355ff). En notering finns emellertid att skatten ska ha påträffats på 

Åsbyggeby bys marker och Nyåkerskullen hör till Lunds by. Det finns också en 

silverskatt med engelska mynt (1000-tal) utan närmare platsangivelse än att fyndet 

ska ha gjorts ‖I granskapet af Gefle...‖ (Zachrisson 1998:359). Också denna skatt 

ska ha påträffats 1824 och det finns väl i alla fall en teoretisk möjlighet att det har 

skett en sammanblandning i lokalbefolkningens minnen kring de två skattfynden. 

Efterundersökning med metalldetektor 1985 gav inga utslag som kunde bekräfta 

skattraditionen. Ytterligare minst sju slaggförekomster finns inom närområdet. 

Namnet Lund indikerar att platsen under järnåldern haft betydelse i den förkristna 

religionsutövningen (Hedblom 1958:88f).  

Valbo utgör Gästriklands kärnbygd och har en särskilt välmarkerad yngre järnål-

dershorisont. Från Valbo socken kommer 103 av de 118 spadformiga ämnesjärn som 

påträffats i Gästrikland. Inom det ursprungliga Valbo socken, har Gästrikland samt-

liga skattfynd från vikingatid och tidig medeltid påträffats (Appelgren & Broberg 

1998:42f; Zachrisson 1998:77).  

Storlek: 11 x 5,5 cm. 

Källor: Appelgren & Broberg 1998. 

 

 

97. Västbyggeby, RAÄ 143, Valbo socken 
Innehåll: 43 ämnesjärn. 

Bevarade: 43 st (GM 39187) 

Fyndomständigheter: Påträffades 1967 under golvsyllarna vid renovering av Stor-

farsgården. Ämnesjärnen låg i tre lager med bladen staplade på varandra ca 40 cm 

under markytan invid en sten. Platsen efterundersöktes av Margareta Biörnstad och 

Lena Thålin. Enligt en artikel i Arbetarbladet ska ämnesjärnen ska ha varit placerade 

i form av en ros (1967-11-22). Detta avvisas av Margareta Biörnstad (pers. medd.). 

Miljö: Västbyggeby ligger V om Gavleån och inga andra järnåldersfynd finns i när-

heten av fyndplatsen som ligger i bygdens utkant (se fig. 52). I Bäck, ca 500 NÖ om 

fyndplatsen, finns gravar och lämningar efter järnframställning. Slaggförekomster 

finns också vid Gavleån, S om fyndplatsen. Ca 500 m ÖSÖ om fyndplatsen hittades 

en änddel till en vikingatida silverhalsring. Vid efterundersökning påträffades brän-

da ben och en glasflusspärla vilket tyder på att det på platsen kan ha funnits ett nu-

mera försvunnet gravfält. Ett svärdshjalt framkom på samma ställe i början på 1900-

talet (Zachrisson 1998:366). Valbo utgör Gästriklands kärnbygd och har en särskilt 

välmarkerad yngre järnåldershorisont. Från Valbo socken kommer 103 av de 118 

spadformiga ämnesjärn som påträffats i Gästrikland. Inom det ursprungliga Valbo 

socken, har Gästrikland samtliga skattfynd från vikingatid och tidig medeltid påträf-

fats (Appelgren & Broberg 1998:42f; Zachrisson 1998:77).   

Storlek: 41 x 12,5 cm (1460 g), 34,5 x 10,5 cm (1249,5 g), 37 x 10,5 cm (1308 g), 

14 x 8 cm (426,3 g), 36,5 x 11 cm (1246 g), 37,5 x 12 cm (1285,5 g), 34 x 12 cm 
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(1298 g), 36 x 12,5 cm (1422 g), 38 x 11 cm (1261,1 g), 34 x 12 cm (1444,4 g), 38 x 

12,5 cm (1231,4 g), 36,5 x 11,5 cm (1108,9 g), 36 x 10,5 cm (1098 g), 35 x 12 cm 

(1249,8 g), 37 x 10 cm (1106,6 g), 24 x 9 cm (689,9 g), 38 x 11 cm (1166,4 g), 35 x 

11 cm (1314,1 g), 21 x 11 cm (478,2 g), 40 x 11 cm (1236,2 g), 38 x 10,5 cm 

(1025,9 g), 38 x 10 cm (1266,2 g), 39 x 11 cm (1414,8 g), 38 x 11 cm (1402,9 g), 39 

x 13 cm (1269,6 g), 35 x 11 cm (1092, 7 g).  

Järnen är kraftigt förrostade. Många exemplar är mer eller mindre fragmentariska 

och vissa kunde inte uppmätas. Alla ämnesjärn i fyndet har sannolikt ursprungligen 

haft en längd på omkring 40 cm. 

Källor: ATA 7179/67; FMR; Arbetarbladet 22 nov 1967; Thålin 1973:29; Englund, 

Jensen & Ulfhielm 2004:10f; Hallinder 1978a (A9). 

 

98. Gästrikland 
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade: 1 st (GM 15861). 

Fyndomständigheter: Okända. Ämnesjärnet återfanns okatalogiserat i museets källa-

re 1963 och tillhör sannolikt något av de andra ämnesjärnsfynden i samlingarna. 

Miljö: 

Storlek: 41 x 11 cm. 

Källor: Hallinder 1978a (A10); Englund, Jensen & Ulfhielm 2004:10f. 

Dalarna 

99. Bjursås socken? 
Innehåll: 1 ämnesjärn.  

Bevarade: Ämnesjärnet ska enligt Hallström (1912:113) förvaras under namn av 

björnspjut på DM men kunde inte återfinnas 2008 (pers. medd. Greger Bennström). 

Fyndomständigheter: Okända men ämnesjärnet kommer möjligen från Bjursås sock-

en.. 

Miljö: Okänt. 

Storlek: 24 cm. 

Källor: Hallström 1912:113. 

  

100. Koberga, Husby socken  
Innehåll: 1 ämnesjärn 

Bevarade:1 st i privat ägo. 

Fyndomständigheter: Okända. Ägare Gustaf Matts, Djura.  

Miljö: Okänt 

Storlek: 

Källor: Nihlén 1939:96. 

 

101. Långlet, RAÄ 204, Mora socken  
Innehåll: 4 ämnesjärn och en järnhake med holk (se fig.18). 

Bevarade: 2 st (SHM 19097), 2 st (ZM 70-71).  

Fyndomständigheter: Påträffades 1928 av jordbruksarbetaren Karl Halvarsson 

(Långlets by) vid plöjning ca 50 m S om Österdalälven, när plogen sattes något 

djupare än tidigare varit fallet.  
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Miljö: Ämnesjärnen framkom ‖mitt för de två gårdarna Riset‖ på en åker som upp-

odlades först efter storskiftet (1860-61). Ämnesjärnen påträffades nära ett gammalt 

färjeställe. En depå med minst sju pilspetsar framkom i en grop full med aska ca 200 

m NV om fyndplatsen och ytterligare en lösfunnen pilspets i järn kommer från 

samma område. I Långlet finns också en blästbrukslämning registrerad. 

Storlek: 32 x 12,5 cm, 31 x 12 cm, 28,5 x 10 cm, 27,5 x 10 cm. 

Källor: ATA 1957/28, 2542/28, 1091/29; FMR; Nihlén 1939:96; Serning 1966; 

Thålin 1967:319,1973:33; Hallinder 1978a (A1). 

 

 
 

Fig. 83. Bro, Stora Tuna socken, Dalarna.  

102. Bro, RAÄ 374, Stora Tuna socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn 

Bevarade: Ämnesjärnet är fyndfördelat till DM 1997, men varken det eller övriga 

fynd från undersökningen finns i samlingarna (pers. medd. Greger Bennström). 

Fyndomständigheter: Påträffades vid arkeologisk undersökning av område med 

boplatsindikationer, bestående av mörkfärgningar och stolphål, samt spridda slagg-

förekomster, skörbränd sten och ugnsväggsrester. 16 schakt upptogs och det spad-

formiga ämnesjärnet påträffades i schakt XVI där inga andra spår efter aktivitet 

kunde konstateras (Bergold & Grälls 1989).  

Miljö: Ämnesjärnet framkom i en sydsluttning mot Tunaån, ca 1 km V om Dalälven 

(se fig. 83). Tidigare undersökningar i området har påvisat vikingatida gravar samt 

spår av järnhantering (Bergold & Grälls 1989). Ett flertal slaggförekomster samt 

kolningsgropar finns registrerade i Stora Tuna. Byn, som nämns redan 1385, har fått 

sitt namn från den bro som här fick över Tunaån och utgjorde en av Dalarnas vikti-

gaste fasta broarna under gammal tid. Socknen delades av Tunaån i två förvaltnings-

distrikt, namngivna i förhållande till bron: Tuna Ovanbron (Twna sokn offwanbrona) 

och Tuna Utanbron (Vthan Brone), det förra norr, det senare söder om bron (Ståhl 

1982:89). Bro gränsar till Åselby där ett stort depåfynd av ringjärn har hittats i en 

grop 10 meter S om en järnframställningsplats. På samma lokal påträffades fyra 

ringjärn deponerade parvis i två stolphål. De flesta fynd av ringjärn som kommer 

från Dalarna har gjorts i Stora Tuna socken. I Borlänge stad har ett ringjärn hittats i 

en skelettgrav där skelettet var orienterat i öst-västlig riktning. Också i Romme, i 
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socknens södra del, har 2 ringjärn framkommit i en mörkfärgning i närheten av en 

blästugn. Uppgifter om ytterligare ett stort fynd av ringjärn kommer från Skomsarby 

vid Dalälven i socknens norra del (Dardel 2001:2).  

Storlek: 

Källor: Bergold & Grälls 1989 (ATA), ATA 7548/89.  

 

 

103. Svärdsjö, Svärdsjö socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn.  

Bevarade: 1 st (DM 4116).  

Fyndomständigheter: Okända. Ämnesjärnet inkom till DM 1875. 

Miljö: 

Storlek: 24,5 x 8,6 cm (432 g). 

Källor: Nihlén 1939:96, Serning 1966; Hallinder 1978a (A2). 

 

104. Dalarna 
Innehåll: 3 ämnesjärn 

Bevarade: 3 st (LiH 280,) 

Fyndomständigheter: Ämnesjärnen donerade till LiH av Lima socken som förvärva-

de delar av antikhandlare Karl Fritzbergs efterlämnade samling. Fritzberg reste över 

hela Dalarna och köpte upp äldre föremål och det är därför osäkert om ämnesjärnen 

härrör från Lima. 

Miljö:  

Storlek: 29 x 10 cm. 

Källor: Pettersson 1982b:428. 

 

 
 

Fig. 84. Villsberga, Biskopskulla socken, Uppland, med vattenlinje som den såg ut 
omkring Kr.f. (Karta: Annika Larsson). © Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 
2009/0881. 
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Uppland  

105. Villsberga, Biskopskulla socken  
Innehåll: 21 ämnesjärn (se fig. 85). 

Bevarade: 9 st (EM 1262), 10 st (SHM 20489, 17908), 1 i privat ägo.  

Fyndomständigheter: Ämnesjärnen hittades 1911 vid plöjning. De låg i lager. Ett av 

järnen har i ‖hålken jämte lera några kolnade träfragment. Dessa synas dock icke 

vara räster av skaft, emedan fibrerna i veden gå i tre olika riktningar. Är därför an-

tagligen endast tillfälligt i hålken inträngande kolstycken‖ (Hallström 1912:113).  

Miljö: Fyndplatsen kan endast lokaliseras till Villsberga by där bebyggelsen förefal-

ler gå ner i äldre järnålder och bronsålder (se fig. 84). Från Örsundaån, något N om 

Villsberga, har det gått en forntida vattenled ned mot Hjälstaviken i Mälaren, vilken 

passerar precis Ö om Villsberga (se fig. 84). Möjligen har denna grundats upp i äldre 

järnålder genom landhöjningen, men det finns indikationer på att den har hållits 

öppen längre. Genom att dämma vid den smala passagen vid Örsunda har vattenle-

den kunnat användas under stora delar av järnåldern. Diatoméanalyser gjorda på 

prover från Alsta sjö visar att det varit sötvatten från Kr.f. till 1000-tal (pers. medd. 

Annika Larsson). Något sydöst om Villsberga kan en överfart över denna vattenled 

identifieras vid den trånga passagen mellan Hamra och Görlinge. Där står runstenen 

U808 och sex resta stenar leder uppför berget och markerar en forntida vägsträck-

ning. Denna väg är under medeltiden del av Eriksgatan som längre norrut går över 

vattnet vid Örsunda. Vid Knyllinge, ca 1 ½ km SÖ om Villsberga, i det fortfarande 

sanka område som utgjorde den forna vattenleden, har rikligt med myrmalm påträf-

fats. Större mängder slagg har framkommit längre norrut vid Garn, som under järn-

ålder utgjorde en ö (pers. medd. Annika Larsson).  

Storlek: EM 1262: 58,9 x 11,7 (771 g), 56,2 x 11,4 cm (1055,5 g), 60,2 x 12,2 cm 

(1154,9 g), 54,2 x 11 cm (1086,7 g), 43,5 x 11,5 cm (424,9 g), SHM 20489: 55 x 12 

cm,56 x 11 cm, 57 x 11 cm, 57 x 11 cm, 58 x 12 cm, 57,5 x 11,5 cm, 59 x 11 cm, 60 

x 10,5 cm, 57 x 11 cm, 54 x 11 cm. 

Källor: Hallström 1912:113; Nihlén 1939:96; Thålin 1967:319, 1973:33; Hallinder 

1978a (A81). 

 
 

Fig. 85. Ämnesjärnen från Villsberga, Biskopskulla socken, Uppland. (Foto: EM). 
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106. Helgö, RAÄ 119, Ekerö socken  
Innehåll: 3 ämnesjärn. 

Bevarade: 3 st (SHM 27950:8876). 

Fyndomständigheter: Påträffade 1966 i en grop (A436) nedgrävd i ett dike nedanför 

ett berg i samband med undersökningen av husgrupp 2, husgrund /terrass VIII (läge 

A 63-64).  

Miljö: Helgö är en ö i Rödstensfjärden i infartsleden mellan Östersjön och Mälaren. 

På Helgö har omfattande lämningar från det första årtusendet e.Kr. påträffats. Delar 

av fornlämningskomplexet undersöktes under perioden 1954–1978. På Helgö finns 

sju kända husgrupper och av dessa är fyra helt eller delvis undersökta. Av sex kända 

gravfält är tre undersökta. På västra Helgö hittades 1783 en guldskatt med 21 solidi 

och ytterligare en guldskatt med 47 solidi och en kolbenarmring påträffades 1961 

(Lamm 1999:287). På ett av gravfälten (RAÄ 116) framkom en mindre silverskatt 

med arabiska mynt (a.a. :290). 

Husgrupp 2, där de spadformiga ämnesjärnen påträffades, ligger i en norrsluttning 

på den södra av de två höjdsträckningar som går i öst-västlig riktning över ön (se fig. 

86). Under järnåldern gick en vik in från öster, direkt norr om husgrupp 3. På berget 

ovanför husgrupp 2 ligger en fornborg (a.a.:286). Inom husgrupp 2 påträffades ett 

ovanligt rikt fyndmaterial, särskilt på terrass 1, där flera hus – bland annat en stor 

hallbyggnad – har avlöst varandra. På terrassen påträffades till exempel en buddha-

statyett, 20 guldgubbar, delar av en irisk kräkla, en silverskål, delar av två guldbrak-

teater samt stora mängder glas (a.a.:287f). I områdets västra del ligger en kal klippa 

med en klippig stenhylla framför. Denna plats förefaller ha varit fokus för mycket av 

de ritualiserade handlingar som har ägt rum på Helgö (Zachrisson 2004a:352ff). Vid 

klippan har stora mängder föremål deponerats (Lundström 1970:157f; Zachrisson 

2004a:354ff). Under vendeltiden restes en stolpe på avsatsen och under tidig vi-

kingatid byggdes en stor treudd vari fortsatta depositioner av olika typer av föremål 

ägde rum (Zachrisson 2004a:379f).   

Terrass VIII, där de spadformiga ämnesjärnen påträffades, ligger i områdets västra 

del i direkt anslutning till berget (se fig.15). Där påträffades rikligt med slagg och 

andra lämningar efter metallhantering men också stora mängder av vad som kan 

definieras som boplatsmaterial. Också i detta område framkom föremål som måste 

uppfattas som extraordinära, t.ex. två ornerade bronsplattor (phaleror), glasfragment, 

drejad keramik, två romerska spelbrickor samt en romersk denar från 100-talet e. kr. 

(Lundström 1970:145f). De romerska föremålen från terrass VIII hör till de äldsta 

som påträffats på Helgö (Lamm 1999:288). De tre ämnesjärnen påträffades i en grop 

som var nedgrävd i ett dike. Gropen innehöll, förutom ämnesjärnen, stora mängder 

gjutformar, deglar och andra föremål. I diket fanns ytterligare en nedgrävd grop med 

stora mängder fynd. Diket bestod av ett mörkt kolblandat kulturlager, som tydligt 

skilde sig från den omgivande sterila jorden. Också i diket påträffades ett stort antal 

deglar och gjutformar, men inte i samma koncentrationer som i de två groparna. Det 

är oklart om diket fortsatte efter gropen eftersom undersökningen begränsades av en 

modern byggnad på platsen. Gropen och angränsande delar av diket täcktes av ett 

0,5-0,8 m tjockt gruslager som antas ha eroderats ner från den branta sluttningen 

ovanför. Inga tydliga lämningar efter byggnader påträffades vid terrass VIII vilket 

möjligen kan bero på att området har störts genom uppförandet av en stuga. Marken 

var emellertid utjämnad och lerklining, möjligen från en vägg, påträffades inom 

området. Inom Husgrupp 2 har också tenformiga ämnesjärn påträffats, ett på terrass 
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VIII och ytterligare ett i husgrund II (Lundström & von Heland 1964:98; Hallinder 

1970:70; Haglund 1978:52).           

Ö om husgrupp 2 ligger husgrupp 3, också på terrasser i en norrsluttning. Denna har 

en utpräglad verkstadskaraktär, där olika typer av hantverk som järn- och guldsmide, 

bronsgjutning och pärltillverkning har utförts (Lamm 1999:290).  

Storlek: 33 x 11,2 cm, 30,7 x 10,5 cm, 29,5 x 9,8 cm. 

Källor: Holmqvist, Lamm & Lundström 1966:26; Holmqvist 1970:40; Hansson & 

Modin 1973; Thålin 1973:33f ; Hallinder 1978a (A82); Thålin Bergman 2005:72+ 

appendix. 

 
 

Fig. 86. Husgrupp 2, Helgö, Ekerö socken, Uppland (Kitzler Åhfeldt 2008:17). 

 

107. Nodsta, RAÄ 118, Frötuna socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade:  

Fyndomständigheter: Påträffades som detektorfynd i samband med en mindre arkeo-

logisk undersökning.  

Miljö: Ämnesjärnet påträffades vid kortsidan av ett förmodat hus i sydsluttningen 

nedanför en höjd, i ett område med stensträngar, fossil åker samt röjningsrösen. 

Även smidesslagg, en bronssmälta samt silvertråd framkom vilket pekar på att plat-

sen använts för metallhantverk. En mindre yta undersöktes och då framkom grov 

keramik och några gropar vilkas funktion inte kunde bestämmas. I botten på en av 

groparna låg en platt sten men i övrigt var groparna fyndlösa. I närområdet fanns 
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små skärvstenshögar. Inga direkt daterande föremål framkom vid undersökningen 

men området uppfattades tillhöra äldre järnålder.  

På höjden intill ligger en rejäl stenvall och parallellt med denna går mindre sten-

strängar. På krönet ligger en röseliknande stensättning. Ca 200 m NV om fyndplat-

sen ligger ett gravfält med fem stensättningar med fyllning av grova stenar. Området 

ligger Ö om Kyrksjön, en numera uppgrundad havsvik, på vars V sida Frötuna lig-

ger. Namnet betecknar ett Tuna knutet till Fröja. Socknen har fått sitt namn från 

Frötuna by där kyrkan uppfördes. Här låg också skeppslagets tingsplats (Vikstrand 

2001:87). Någon km V om fyndplatsen ligger fornborgen Borgen på en brant udde i 

Kyrksjön. I fornborgen finns lämningar efter flera hus, bl.a. en trolig hall, ett bo-

ningshus samt flera mindre hus (Olausson 2008:33). Nodsta ligger söder om sjön 

Lommaren som var del av den gamla sjöleden Sjuhundraleden som ledde från Norr-

täljeviken, via Rimbo och Långhundraleden till Uppsala.  

Storlek: Av hälsingestorlek. 

Källor: Pers. medd. Ingmar Jansson, Ingela Jansson.  

 

108. Söderkräklinge, Skuttunge socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade: 1 st (UMF 1295).  

Fyndomständigheter: Okända. 

Miljö: 

Storlek: Mer än 40 cm långt. 

Källor: Hallström 1912:113; Nihlén 1939:96; Hallinder 1978a (A84). 

 

109. Edsberg, Sollentuna socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn (se fig. 68, t.h.). 

Bevarade: Förkommet. 

Fyndomständigheter: Dybeck skriver: ‖Detta redskap är för omkring 20 år sedan 

funnet i ett af de många smärre rödjningskumlen, hvilka äro vid skogsgränsen mel-

lan Sollentuna och Täby socken i Upland. I den skog på Edsbergs egor, der det sed-

nare redskapet hittades i ett av der varande små kummel, uppdagade jag för 10 år 

sedan, omkring 400 famnar från kumlet, en stor liggande runsten.‖ Detta ämnesjärn 

är enligt Dybeck (1874:12) ‖med större färdighet arbetadt, men därföre icke märk-

värdigare‖. Detta ämnesjärn skiljer sig från andra ämnesjärn också eftersom exem-

plaret har ett verkligt skaftfäste ‖bildat därigen, att en tvärremsa av plåten böjts till 

en delvis dubbel ring. Denna hylsa är 2 tum i diam. Nedanför densamma skönjes ett 

hål, som Dybeck tycks anta varit ursprungligt och sålunda avsett för en tvärsprint.‖ 

(Hallström 1912:113). Hallström menar att detta exemplar ‖otvivelaktigt‖ utgör ett 

riktigt redskap.            
Miljö: I området finns flera stensättningar, stensträngar och stenröjda ytor och utgör 

troligen gammal odlingsmark.  

Storlek: 25,5 x 10 cm 

Källor: Dybeck 1874:12; Hallström 1912:113; Nihlén 1939:96; Hallinder 1978a 

(A85). 

 

110. Valsgärde, RAÄ 209, Uppsala socken  
Innehåll: 2 ämnesjärn. 

Bevarade: 2 st (UMF 5906:235) (se fig. 5).  
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Fyndomständigheter: Ämnesjärnen påträffades i båtgrav 6 i samband med arkeolo-

gisk undersökning (se fig. 19). Graven dateras till 630–640 e.Kr. (Arrhenius 

1980:36). Dessa ämnesjärn är ovanligt stora och skiljer sig från övriga genom att de 

har en något bakåtböjd tånge istället för holk. Grav 6 är en rikt utrustad båtgrav med 

en mängd praktföremål, vapen och annan utrustning samt ben efter hästar, nötdjur, 

hundar, får/get, gås, pilgrimsfalk och orre. De spadformiga ämnesjärnen låg på bå-

tens babordssida tillsammans med en skärding, eldstål, en tång, en yxa och 2 stav-

formiga ämnesjärn (Arwidsson 1942). Det är ovanligt att ämnesjärn av olika typer 

återfinns på samma lokal . 

Miljö: Valsgärde är beläget på Uppsalaslätten i ett område rikt på fornlämningar från 

järnåldern. Gravfältet ligger på en moränhöjd vid Fyrisåns Ö strand, och över höjden 

går en gammal väg (Herschend 2008:5). Gravfältet består av ett åttiotal gravar, var-

av 15 är båtgravar med många gånger exceptionellt innehåll. Gravfälten har en lång 

användningstid med dateringar som sträcker sig från förromersk järnålder till medel-

tid (Ljungkvist 2008:50f). I området NO om gravfältet har omfattande bebyggelse-

lämningar påträffats. Två hus är fullständigt undersökta, en hall och ett grophus, och 

båda hör till 600-talets början (Norr & Sundkvist 1997:22). Lösfynd i åkermarken 

pekar på att bebyggelsen också fortsätter in i vikingatid (Lindbom 1997).  

Storlek: 57 x 7,7 cm (725 g), 56,5 x 7,9 cm (680 g). 

Källor: Nihlén 1939:96; Arwidsson 1942:85f; Hallinder 1978a (A83);. 

Västmanland 

111. Prästgården, Odensvi socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade: Okänt. 

Fyndomständigheter: Dybeck skriver att ämnesjärnet hittades i hans ungdom ‖i 

Sotbohagen å prästgårdens ägor‖. Ämnesjärnet ska ha avtecknats och det fanns fort-

farande 1874 i Dybeck samlingar. Detta exemplar hade ett fyrsidigt skafthål. 

Miljö: Sotbohagen finns utmärkt på en karta från 1811 och utgör då hagmark tillhö-

rig prästgården. Hagen ligger nedanför Sotboberget i skogsmark i Prästbordets Ö 

del. Odensvi utgjorde kärnan i järnåldersbygden och har kontinuitet ner i bronsålder. 

Det var på Odensvis marker kyrkan byggdes och socknen namngavs efter platsen 

och enligt Per Vikstrand (2001:121ff) kan det inte uteslutas att att kyrkan direkt har 

avlöst platsen för Odinskulten.  
Storlek: 

Källor: Dybeck 1874:12; Hallström 1912:113; Nihlén 1939: 96; Hallinder 1978a 

(A86). 

 

112. Västmanland 
Innehåll: 4 ämnesjärn. 

Bevarade: 3 st (VLM 9886) (se fig. 87).  

Fyndomständigheter: Okända. 

Miljö: Okänt.  Ämnesjärnen uppges ibland komma från Strömsholm, Kolbäck sock-

en (Zachrisson 2009:87). Uppgiften har inte gått att verifiera. 

Storlek: 52 x 11 cm. 

Källor: Hallinder 1978a (A87); Zachrisson 2009:87. 
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Fig. 87. Ämnesjärn från Västmanland (VLM 9886) (Foto: VLM). 

Södermanland 

113. Stuvsta, Huddinge socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn. 

Bevarade: 1 st (SHM 22074). 

Fyndomständigheter: Påträffades 1937 på tomten Myrängen 10. Ämnesjärnet hitta-

des ca 15 cm under markytan. På andra ställen på tomten hade ägaren tidigare på-

träffat två medeltida hästskor och ett lieliknande föremål.  

Miljö: Över gården går stensträngar. Några säkra fasta fornlämningar finns inte i 

området som sannolikt mycket sent blev uppodlat. Namnet tyder på att här tidigare 

varit en myr.  

Storlek: 30 cm (436 g). 

Källor: ATA 3130/38, Thålin 1967:319; Hallinder 1978a (A80). 

 

114. Söderbytorp, RAÄ 387, Österhaninge socken 
Innehåll: 3 ämnesjärn, 1 skafthålsyxa med utsvängd egg, 1 städ (se fig. 8). 

Bevarade: SHM 33960. 

Fyndomständigheter: Påträffades vid arkeologisk undersökning av en lokal med en 

hög och en stensättning 1979-1980.  

Miljö: Fyndplatsen är belägen på södra sidan av en öst-västligt löpande större dal-

gång. På platsen fanns, förutom depåfyndet, en hög, en stensättning och en stenål-

dersboplats. Föremålen hittades ca 10 cm under markytan mellan ett par större stenar 

sex meter SV om stensättningen. Stensättningen låg i blockrik mark på ett impedi-

ment och högen låg i åkerkanten knappt 100 m västerut. De övriga anläggningarna 

som tidigare fanns registrerade på lokalen visade sig bestå av naturlig blockrik mo-

rän. I högen påträffades brända ben, skörbränd sten, ett häktesspänne i brons, glas-
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fragment, delar av en vulstornerad kam, hartstätning, flinta och björnfalanger. Den 

kunde dateras till folkvandringstid. Stensättningen var fyndtom men under sten-

packningen framkom sot- och kolfläckar. På andra sidan dalgången, vid Söderby 

gård ca 500 m åt NV-N, ligger ett flertal lämningar av yngre järnålderskaraktär; två 

runstenar, en hög, en stensättning samt tre gravfält. Ett av dessa, ett gravfält med åtta 

högar, är undersökt och gav vikingatida dateringar.   

Storlek: 40 cm långa. 

Källor: Runeson 1994. 

Gotland 

115. Flors, Burs socken 
Innehåll: 1 ämnesjärn.  

Bevarade: I privat ägo. 

Fyndomständigheter: Hittades 1925-1930 av gårdsägare Helmuth Pettersson vid 

plöjning av en åker kallad Simstäde.  

Miljö: Den exakta fyndplatsen är inte känd med ämnesjärnet påträffades i åkermark 

som uppodlats ca 20 år tidigare. Slagg, myrmalm, keramik, brynen och pärlor hade 

tidigare påträffats i samma åker. Enligt upphittaren fanns 2 forntida husgrunder ca 

200 m från fyndplatsen. En husgrund ligger ca 500 m S om gården, kanske är det en 

av de husgrunder som omtalas. I närheten av denna ska gravar tidigare ha funnits. 

En av dessa var en flatmarksgrav som innehöll en bronsnål, 2 keramikkärl och brän-

da ben.  Ca 400 m V om detta finns ett gravfält och över detta går en gammal väg 

som kan följas i ca 350 m. På gården hade vid ett tidigare tillfälle ca 12 ämnesjärn 

påträffats och det kan misstänkas att detta järn kom ur samma depå. Från en åker i 

Flors kommer också en solidus präglad under Theodosius II. Vid Bandlundviken, ca 

5 km SÖ om Flors, fanns en vikingatida hamnplats. 

Storlek: 

Källor: ATA 4455/29, 4710/29; Nihlén 1932:122, 1939:96; Hallström 1934; Hallin-

der 1978a (A4). 

 

116. Flors, Burs socken 
Innehåll: 12? ämnesjärn. 

Bevarade: Uppsmidda.  

Fyndomständigheter: I samband med fyndet av Go115 uppgavs att omkring ett dus-

sin liknande föremål påträffats på samma gård några år tidigare.  

Miljö: På samma gård som depån Go115, det exakta läget emellertid okänt. Det kan 

misstänkas att det rör sig om fynd ur samma depå som har påträffats vid två tillfäl-

len. Se vidare Go115. 

Storlek: 

Källor: ATA 4710/29; Nihlén 1932:122; Hallström 1934; Hallinder 1978a (A5). 

 

117. Gotland 
Innehåll: 2 ämnesjärn. 

Bevarade: 2 st (GF B43).  

Fyndomständigheter: Okända. Inkom till GF 1888. Nihlén (1939:96) uppger att 

ämnesjärnen kommer från Bro socken vilket sannolikt inte stämmer. Enligt Lena 
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Thunmark-Nylén, som gått igenom de tidiga inventarielistorna, var fyndorten okänd 

(2000:921).  

Miljö: Okänt.  

Storlek: 37,5 x 3,8 cm 

Källor: Hallinder 1978a (A3); Nihlén 1932:123,1939:96; Thålin 1973:33; Thun-

mark-Nylén 2000:921. 

 

Västergötland 

118. Leaby, RAÄ 186:1, Karleby socken   
Innehåll: 1 spadformigt ämnesjärn? (se fig. 88), 2 ytterskållor till ovala spännbuck-

lor av brons, kniv, yxa, tång, lie, skära, betsel, nyckel, haspljuster, järnfragment 

m.m. Ämnesjärnet? är i museets accessionskatalog registrerat som ett av sju järn-

fragment. I FMR står att depån innehöll fyra ämnesjärn, varav ett spadformigt. En-

ligt Peter Jankavs, FM, finns inget annat i fyndet som skulle kunna tolkas som äm-

nesjärn (pers. medd.). De andra järnfragmenten är så små och sönderrostade att det 

är omöjligt att identifiera vad de en gång varit. 

Bevarade: 1 st (FM 2M16-2327:1016). 

Fyndomständigheter: Föremålen framkom i samband med källargrävning under ett 

boningshus på Hovmansgården ca 1,5 m djup i svart kulturlager. Depåfyndet sägs 

vara vikingatida, förmodligen på grund av ytterskållorna, vilket måste betyda att  

fyndet uppfattades som slutet. Jan Bertil Schnell efterundersökte platsen 1961 men 

inga ytterligare fynd gjordes. 

 

 

 
 

Fig. 88. Möjligen en del av ett spadformigt ämnesjärn från Leaby, Karleby socken, 

Västergötland (Foto: Peter Jankavs, FM). 
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Miljö: Karleby ligger mitt i den bördiga Falbygden och fyndplatsen är belägen nå-

gon km Ö om Ålleberg (se fig. 89). Fabech (2001:192f) räknar med att Falbygden  

under perioden folkvandringstid och framåt utgjorde centrum i västra Sverige. I 

området finns ett antal sakrala namn. Socknen innehåller inte mindre än 3 medeltida 

ödekyrkor, Lovene, Leaby och Agnestad. På Ållebergs branta norrsluttning hittades 

en av tre kända guldhalskragar. Från Ålleberg utgick Ridvägen, den gamla färdvä-

gen som går längs Ätran, förbi Möne och Slöinge, ut till kusten (Fabech 2001:193). 

Storlek: ca 15 cm. 

Källor: ATA Dnr 5502/1961; FMR. 

 

 

 
 

Fig. 89. Ålleberg från Lovene (Foto: Mårten Sjöbeck, RAÄ)  
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Noter: 

1. Storleksuppgiften är endast ungefärlig. Dessa ämnesjärn är inte uppmätta 

men är av samma samma ungefärliga storlek som ämnesjärnen från Hägg-

dången (Å88) (pers. medd. Magnus Holmqvist).  

2. Fyndet från Sidsjön gjordes i två omgångar. De första 12 ämnesjärnen som 

hittades fick inv.nr MF 4524. Tre ämnesjärn med inv.nr 4837, utan uppgift 

om fyndort, är troligen de tre som hittades vid det senare tillfället. 

3. Hallinder skriver i en not (1978:51) att detta fynd kan vara en samman-

blandning med M20. Han grundar möjligen detta på att båda fynden inne-

höll 31 ämnesjärn. Att det skulle röra sig om ett enda fynd är osannolikt. 

Det är emellertid inte omöjligt att de antal ämnesjärn som fynden uppges 

innehålla inte är korrekt, M18 uppges ibland ha innehållet 30? ämnesjärn.    

4. I inventarielistorna på M finns ytterligare ett spadformigt ämnesjärn regi-

strerat från Tuna socken (M 1842). På ett gammalt foto är dock föremålet 

misstänkt likt en holkyxa. Detta har tyvärr inte kunnat bekräftas eftersom 

den inte kunde identifieras bland de utställda föremålen på M, där den en-

ligt en notering ska finnas. Den är påträffad i Tunbyn i socknens västra del 

och finns med i Hallinders katalog (1978a, A79). Den har dock avförts här. 

5. RAÄ:nr betecknar Arbrå Fornhem där 4 av ämnesjärnen ligger. Detta fynd 

uppfattades som en sammanblandning med H28, vilket inte stämmer. 

6. Hallinder (1978a) tar upp ytterligare ett fynd från Norränge (A12) som ock-

så ska ha innehållit 104 ämnesjärn. Detta är felaktigt . 

7. 2 ämnesjärn i Bollnäs hembygdsgård (inv.nr. 278) har i FMR antagits till-

höra detta fynd. Dessa tillhör emellertid H27 (RAÄ 43) från Norränge i 

Arbrå socken. I Hallströms inventering nr 47 (ATA) uppges två av ämnes-

järnen från Norränge med nr 278 (tidigare B44) förvaras i Bollnäs museum.  

Det är uppenbarligen samma ämnesjärn och de har nu fått inv.nr. XBO 

1349. Ämnesjärnen ur H34 från Bollnäs är sannolikt förkomna.  

8. Depåerna (H38 & H39) från Hillstarönningen i Forsa har tidigare registre-

rats som ett fynd men eftersom det så tydligt omtalas att fyndet gjorts på 

två ställen väljer jag att redovisa dem som två separata fynd. Ämnesjärn ur 

fyndet uppges ha överlämnats till artisten Mandelgren 1868 för att över-

lämnas till Slöjdföreningens museum i Stockholm. Var dessa nu finns är 

okänt. 

9. Det möjliga ämnesjärnet uppges i rapporten ha fyndnummer F221 (Ekman 

1996b:115) vilket måste vara felaktigt eftersom detta nummer i fyndlistorna 

upptas av ‖beslag + spik? av järn, i delar‖ och hör hemma i den medeltida 

husgrunden A103 i norra delen av området.  

10. En skollärare Jonsson i Lilltjära, Hanebo socken, uppgav för Hallström att 

han hört att en pojke ska ha påträffat en stor samling ‖vapen‖ av ett och 

samma slag. Pojken tog med sig ett av dessa föremål hem och detta ska ha 

sett ut som en yxa eller ett spjut. Pojken kunde sedan aldrig återfinna plat-

sen igen. Uppgifterna är osäkra och Hallström menar att det kan vara en be-

rättelse inspirerad av H50 från Djupa i grannsocknen (Hallström 1934:43). 

Det kan möjligen röra sig om ytterligare ett depåfynd med ämnesjärn.  
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11. Detta fynd har av misstag registrerats två gånger i accessionskatalogen på 

JLM, både under invnr 20373 och 21541. Hallinder (1978a) utgår i sin 

sammanställning ifrån detta och listar därför två fynd från Hökbäck (Hal-

linders A41 och A42). Han har emellertid talat med upphittaren som med-

delat att det bara gjordes ett fynd och han avför därför A42. 

12. Tre ämnesjärn från Funäs förvaras på JLM med inv.nr. 981 (2 st.) och 982 

(1 st.). Hallström (1912:110) menar att inv.nr. 981 är fynd J74 och att 

inv.nr. 982 sannolikt utgör ett separat fynd (här listat som fynd J75). Även 

Björkqvist (1937:27) skriver att det möjligen rör sig om två fynd. Hallinder 

(1978a:49, samt not 8) ser också det som troligt att det är ämnesjärn från 

två olika fynd men för inv.nr. 981 till fynd J75 (A46) och inv.nr. 982 till 

fynd J74 (A45). Det ska emellertid vara tvärtom.  

13. Ämnesjärnen från J76 uppges vara förkomna. I FMR finns 2 ämnesjärn re-

gistrerade under RAÄ 73 (JLM 25915). Dessa hittades 1980 på en sophög 

på en grannfastighet till den gård där depåfyndet (J76) framkom och skänk-

tes till JLM 1982. JLM utförde en undersökning av sophögen och kom till 

slutsatsen att ämnesjärnen bör ha hamnat där i senare tid. Ämnesjärnen tor-

de därför tillhöra fynd J76, då dessa järn har försvunnit. Ytterligare ett äm-

nesjärn (JLM D1590) ska ha påträffats 1942 när man grundgrävde för ett 

nytt uthus. Jorden kring ämnesjärnen innehöll mycket kol som sträckte sig 

långt ner i marken. Uppgifterna kommer från Hallinder (1978a, A48) som 

hänvisar till JLM:s inventarielistor. Jag har inte självkunnat återfinna upp-

giften på JLM. Eftersom fynduppgifterna är så pass lika uppgifterna från 

J76 bedömer jag det inte som ett separat fynd, något som dock inte kan sä-

gas säkerställt. Dessa ämnesjärn skulle möjligen också kunna tillhöra ett ti-

digare fynd från Jälstas mark i Gärdsta, Marby socken (J73). Dessa ämnes-

järn hittades av Olof Olsson från Jälsta, Norderö socken och 11 av ämnes-

järnen ur fyndet behölls av honom.   

14. Enligt JLM:s föremålsregister utgör dessa (JLM 9074) sannolikt inte sepa-

rat fynd utan tillhör förmodligen något av museets andra ämnesjärnsfynd. 

Enligt Hallinder (1978a:54 not 1) kan dessa järn vara de fem som saknas 

från Månstafyndet vilket förefaller troligt utifrån antal och inventarienum-

mer.   

15. Nihlén (1939:94) och Hallinder listar två fynd från Åflo (1978: A51, A52). 

Det ena ska ha påträffats 1850 med 60 st ämnesjärn. Det andra 1869 med 

‖ett stort antal‖. Det rör sig om samma fynd, vilket gjordes 1850. Två järn 

skickades in till Vitterhetsakademien och tillföll SHM. En förfrågan utgick 

om Akademien var intresserad av resten av fyndet men tydligen inte efter-

som ämnesjärnen blev kvar i bygden. Två ämnesjärn ur fyndet lämnades 

senare in till Östersunds läroverks samlingar 1869 och det är dessa som 

numera ligger på JLM. 
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Teckenförklaring till kartorna 
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Förkortningar 

AF Arbrå Fornhem, Arbrå 

ATA Antikvarisk-topografiska arkivet, Stockholm 

BM Bollnäs Museum, Bollnäs 

DM Dalarnas museum, Falun 

FM Falbygdens Museum, Falköping 

FMR Fornminnesregistret 

GAL Geoarkeologiskt Laboratorium, UV, RAÄ. 

GF Gotlands Fornsal, Visby 

GM Länsmuseet Gävleborg, Gävle 

HH Haverö Hembygdsgård, Östavall 

HFS Hälsinglands fornminnessällskap 

HM Hälsinglands Museum, Hudiksvall 

JLM Jamtli Jämtlands Länsmuseum, Östersund 

KHM Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Oslo 

KVHAA Kungliga Vitterhetsakademien 

LH Lits Hembygdsförening, Lit 

LM Lantmäteriet 

LiH Lima Hembygdsförening, Lima 

M Murberget Länsmuseet Västernorrland, Härnösand 

MF Medelpads Fornhem, Sundsvall 

NH Njurunda Hembygdsgård, Njurunda 

RAÄ Riksantikvarieämbetet 

SHM Statens Historiska Museum 

SM Söderhamns Museum, Söderhamn 

TH Torp Hembygdsförening, Fränsta 

TM Tekniska Museet, Stockholm 

TuH Tuna Hembygdsförening, Matfors 

UMF Uppsala universitets museum för fornsaker, Museum  

Gustavianum, Uppsala. 

UV Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska  

Undersökningar. 

VLM Västmanlands Läns Museum, Västerås 

ZS Zornsamlingarna i Mora, Mora. 
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