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Ostligt och västligt 
Några nya fynd av brons från Vilhelmina socken, Lappland 

Av Inger Zachrisson 

Zachrisson, I. 1984. östligt och västligt. Några nya fynd av brons från 
Vilhelmina socken, Lappland (From the East and the West. Some new finds of 
bronze from Vilhelmina parish, Lapland). Fornvännen 79. Stockholm. 

Along the shores of the regulated lakes Malgomaj, Maksjön and Varris in 
Vilhelmina parish in Lapland six bronze ornaments have come to light in the 
last few years, important additions to the Viking and medieval linds from this 
area. 

A large equal-armed brooch, belonging to the Scandinavian woman's dress, 
was found on a small promontory with some 20 hearths. It dates from the 9th 
century and is probably of Norwegian origin. — On a small island some traces 
of a grave were found, induding a strap mount and a belt buckle, both 
probably from the same belt. Such ornaments were manufaclured in the east 
(Russia-Finland-the East Baltic-Gotland) during the llth-12th centuries. 
From the same time and of the same origin is a pennanular brooch, found on a 
dwelling site of Stone Age character with some metal objects. — Two ring 
brooches of låter date are probably Medieval. 

The above mentioned grave is compared with some others in the north with 
similar grave goods, maybe Saamish graves. 

Inger Zachrisson, Statens historiska museum, Box 5405, S-l 14 84 Stockholm, Sweden. 

Under de senaste åren har flera fynd av 
bronsföremål gjorts i Vilhelmina socken. De 
har påträffats vid lågvatten under vårarna 
längs stränderna av några av den egentliga 
Ångermanälvens reglerade källsjöar, Malgo
maj, Maksjön och Varris. De är av särskilt 
intresse som ett komplement till den bild som 
de tidigare kända fynden från områdets yngre 
jä rnå lder ger. 

Vid dessa sjöar är ett stort antal boplatslo
kaler av stenålderskaraktär kända, varav någ
ra har gett metallfynd från järnåldern och 
senare. Sådana uppträder i Vilhelmina soc
ken också som gravfynd. Mest anmärknings
värda av järnåldersfynden är de från vendel
tid (se Hvarfner 1957 s. 30ff; Serning 1960 s. 
29ff; Zachrisson 1976 s. 20ff.). De vikingatida 
fynden består framför allt av pilspetsar och 
yxor (minst 6 av vardera). En av yxorna, 

samt ett öppet ringspänne, funnet på Killing-
holmen i Vojmsjön, är östliga importföremål, 
förmodligen från Finland (Serning 1960 s. 68, 
154ff; Zachrisson 1976 s. 121 ff). Några av 
fynden från den samiska offerplatsen vid 
Bäsksjö i Vilhelmina kan vara från vikingatid 
(Serning 1956). 

Nr 1. Märkligt att finna så långt norrut är ett 
stort likarmat bronsspänne (längd 11,5, 
bredd 3,0 cm) från Stalon vid ö v r e Malgo
maj . Det påträffades 1981 på en liten udde ca 
300 m väster om Dahlstedtska villan. Ett 20-
tal härdar finns på udden. Området är myc
ket eroderat. 

Spännet är ornerat i gripdjursstil med tre 
rombiska ytor, inramade av tredubbla linjer. 
Där linjerna möts finns baser med hål för de 
tio bronsskållor som varit pånitade. Mitt-
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l VILHELMINA 

Fyndplatserna i Vilhelmi
na socken, södra Lapp
land. — Find places in 
Vilhelmina parish, south 
Lapland. 

knoppen är fast. Baksidan är påtagligt kon
kav. En rest av järnnålen sitter kvar i nålfås-
tet. Av nålhällaren återstår endast basen — 
kanske en effekt av svallning, liksom avsakna
den av kanter på spännet. 

Likarmade spännen har veterligen aldrig 
tidigare påträffats i övre Norrland. De tillhör 
den skandinaviska kvinnans dräkt, och har i 
regel burits som tredjespänne, för att hålla 
ihop ett ytterplagg. De är framför allt vanliga 
i Norge, där de så gott som uteslutande tillhör 
800-talet. 

Ett tiotal spännen av samma typ som det 
från Malgomaj är funna i Sverige. De är kon
centrerade till Småland, Öland och Uppland, 
med ett exemplar från Birka, grav 657. Norr 
om Uppsala har endast ett sådant spänne 
framkommit, i Jämtland (Aagård manus, Sel
ling 1951 s. 25, not 7, Arbman 1943 Taf. 
77:3). Från Norge var 1928 sex exemplar kän
da, med huvudsaklig utbredning i södra Nor
ge — det nordligaste från Nordtrönddag (Pe
tersen 1928 s. 78 f, fig. 60). I Finland fanns 
1973 tre exemplar (Kivikoski 1973 Abb. 682). 

Likarmade spännen av denna typ torde 
kunna dateras till 800-talet (jfr Petersen 1928 
s. 92f; Aagård manus). Var kan då tillverk
ningen ha skett? Norge har föreslagits (Selling 
1951 s. 31, not 21). Det skulle stämma bra 
med läget för fyndet vid övre Malgomaj. 

Nr 2. 1979 framkom ett litet remändebeslag 
(längd 2,7 cm, bredd 1,1 cm) på Notholmen 
(Björkholm) i östra Varris. Samtidigt påträf
fades en järnyxa, förmodligen vikingatida, en 
järnbrodd och ett hängbryne av skiffer. Fynd
kombinationen talar för att det rör sig om en 
grav. Platsen ligger på norra sidan av hol
men, vid högvattengränsen. En boplatslokal 
av stenålderskaraktär (raä nr 659, se Rapport 
dnr 3685/55) finns på holmen, och ett stort 
antal troligen samiska härdar. 

Beslaget är gjutet i brons med stiliserad 
växtornamentik i relief. Den består av pal
metter och vinkellinjer och är mycket välbe
varad. Beslaget är svagt välvt, och har haft en 
spetsig avslutning nedåt. Det är lätt skadat i 
kanterna, överst på baksidan är en rest kvar 
av en av de förmodligen två nitar som fäst 
beslaget vid underlaget, sannolikt en läderrem. 

Det är ett vikingatida s.k. orientaliskt, 
tungformigt beslag. Tre med likadan ornering 
är tidigare kända i Sverige, ett från Gotland 
(SHM 6094, Stengrinda, Klinte sn), ett (gan
ska nött) från kyrkogården i Funbo sn, Upp
land (SHM 19260:a) och ett (med mycket 
nött dekor) från ett orientaliskt bälte i en grav 
på Vivadens gravfält i Funäsdalen, Härjeda
len (Arne 1914 fig. 144; Hallström 1944 s. 
330, 332, fig. 34). Sådana bälten är i Sverige 
endast funna i mansgravar. 
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Spännen och beslag från vikingatid och medeltid. Vilhelmina socken, Lappland. Foto: G. Jansson, ATA. — Viking 
and medieval buckles and ornaments of bronze. 

Motsvarigheter till beslaget från Varris är 
vidare funna i Ryssland, t.ex. från trakten av 
Leningrad, Rigaområdet (Estland) och Fin
land (Arne 1914 s. 128, fig. 145; Kivikoski 
1973 Abb. 907). 

Andra slag av tungformiga orientaliska 
remändebeslag har påträffats i det inre av 
Norrland, i en brandgrav på gravfältet på 
Långön i Hotingssjön (tillhörig Ångermanäl
vens vattensystem) i Ångermanland och i en 
mansgrav i Rösta i Äs i Jämtland. Den senare 
graven dateras till 1000-talets första hälft 
(Hvarfner 1957 s. 59f, fig. 26; Ame 1914 s. 
128, fig. 148). De tungformiga beslagen har 
troligen tillverkats i Ryssland eller östersjö

området, och tillhör framför allt 1000-talet 
(Jansson 1978 s. 398, 400f.; Arne 1914 s. 157, 
226,228). 

Orientaliska beslag av olika typer och i en 
mängd varianter är i Sverige framför allt fun
na i dess östra del. Från övre Norrland finns 
de i de samiska offerfynden och som hela 
bälteuppsättningar i de två 1000-1100-
talsgravarna från Vajkijaure i Jokkmokk och 
Brotjärn i överluleå socken, samt (ett beslag) 
på en boplats av stenålderskaraktär i Tärna 
socken (Serning 1956 s. 75ff, 1960 s. 46ff; 
Zachrisson 1976 s. 33f, fig. 44). 

Beslaget från Varris tillhör därmed de 
många östliga föremål — från Ryssland, Fin-
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land, ös tba l t ikum och Gotland —, framför 
allt dräktdetaljer av brons, vilka under 1000-
talet började komma in i norra Sverige, som 
dessförinnan präglats av sydskandinaviska 
importföremål. Detsamma gäller Nordnorge, 
dä r östliga föremål så ofta förekommer i sa
miska gravar, att de där anses vara en samisk 
indikation (Reymert 1980 s. 79 m.fl). Det är 
antagligen också i stor utsträckning fallet med 
fynden av östlig proveniens i Nordsverige 
(Zachrisson 1976 s. 94). 

Nr 3. På samma fyndplats som nr 2 ovan, och 
högst 0,5 m från detta, framkom 1982 en liten 
sölja av brons (längd 2,8 cm, bredd 2,0 cm). 
Den är av den typ där tornen har fästs i 
beslaget. Det senare har sidoutskott, utsväng
da långsidor och avslutas av två utskott, som 
tycks vara sekundära. Beslaget har alltså för
minskats; dess ursprungliga avslutning kan 
inte nu fastställas. På baksidan finns en om
böjd klo med en rest av järn inuti, samt basen 
av ytterligare en sådan klo — en tredje har 
förmodligen funnits på den avtagna delen. 

Söljan från Varris tillhör liksom fynd nr 2 
de orientaliska beslagen från 1000—1100-
talen. Andra östliga söljor med beslag och 
ram i ett stycke är funna i norra Sverige: en 
med rundad avslutning och enkel blomdekor 
från den samiska offerplatsen vid Rautasjaure 
(Serning 1956 s. 82, Pl. 2:20), och en annan 
med raka, parallella långsidor och vinkelböjd 
avslutning från Vivaden-gravfältet och sam
ma bälte som parallellen till nr 2 ovan (Hall
ström 1944 s. 330, fig. 36). Ingen av dessa 
söljor har dock sidoutskott (jfr däremot Arne 
1914 fig. 249). 

Nr 4. 1982 framkom vid Lappvallen vid Var
ris ' västra strand ett öppet ringspänne (häst-
skoformat spänne) av brons med upprullade 
ända r (största diam. 3,3 cm). Det är stämpel-
ornerat med en kraftig stämpel, som satts 
tvärsöver bågen, som har trind genomskär
ning. 

Platsen, som nu är totalförstörd genom ero
sion, undersöktes 1957 av Riksantikvarie
ämbetet (raä nr 662, Rapport dnr 6890/59). 
Det var en större boplats som gav en mängd 
fynd av stenålderskaraktär, jämte bl.a. en 

pilspets, en kniv av järn och några brons
bleck. Lappvallen är en mycket gammal be
nämning. Samerna brukade rasta här vid sina 
flyttningar. 

ö p p n a mindre ringspännen användes un
der vikingatid och äldre medeltid av såväl 
män som kvinnor för att fästa ihop skjortan 
eller särken vid halssprundet. Ett stort antal 
öppna ringspännen, i regel importerade öster
ifrån, finns i de samiska offerfynden och de är 
en ledartefakt i samiska gravar från tiden 
800-1200 i Nordnorge (Serning 1956 s. 23ff.; 
Reymert 1980 s. 131). 

Ringspännen med upprullade ändar har en 
utpräglat östlig utbredning. I Sverige är såda
na framför allt funna på Gotland. Ett likt det 
från Varris, från Annexhemmanet i Hemse, 
kan dateras till 1000-talets andra hälft 
(Thunmark-Nylén 1982). I Finland var de 
från ca 800 och in i äldre medeltid mycket 
vanliga (Thålin 1938 s. 164). Av fynd från 
norra Sverige kan särskilt nämnas ett. från 
grav 14 eller 15 på Vivallen, ornerat med 
cirklar med mittpunkt (jfr ovan; Hallström 
1944 s. 340, fig. 44). Samma slag av stämpel
avtryck som på spännet från Varris — två 
rundade trekanter, förbundna vid spetsarna 
— finns på åtskilliga öppna ringspännen fun
na i Finland (Salmo 1956 Abb. 2, 7, 11, 14, 
17). Det bör ha åstadkommits med ett slag av 
"dubbel tygare" , ett redskap med två spetsar. 

Spännet från Varris bör därmed, liksom nr 
2 och 3, höra till 1000-1100-talens östliga 
importvåg till norra Skandinavien. 

Nr 5. 1981 påträffades ett stort, plant, slutet 
r ingspänne av brons (största diam. 4,2 cm) 
vid västra stranden av Maksjön. Såväl ram 
som nål är tillverkade av bleck. Spännet är 
alltså inte som de andra fem föremålen gjutet. 
Nålen är fäst i ett hål i ramen genom omvik-
ning. En enkel kryssornering täcker hela ra
mens ovansida och återkommer också på någ
ra ställen på undersidan. Linjerna har ristats 
in. Genom att spännet är kraftigt korroderat 
står dessa linjer nu upp, utom på den fläck, 
dä r nålspetsen vilar och ytan är välbevarad. 

Slutna ringspännen avlöser under medelti
den de öppna (jfr ovan under nr 4). Gjutna 
plana ringspännen med rutornering finns 
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framför allt från 1200-1300-talen (Blomqvist 
1947 bild 23:2). Maksjöspännet kan vara från 
denna tid. Jag känner dock inga närmare pa
ralleller till det. 

Nr 6. 1982 hittades ett litet enkelt ringspänne 
(största diam 2,4 cm) vid Flatösundet vid 
norra Varris. Det är av brons, men har en 
egendomlig brun, järnliknande färg. Det är 
troligen ett slutet ringspänne. Bågen har trind 
till rektangulär genomskärning. Mittpå det 
smalare ställe där nålen skulle fästas finns en 
vulst. Här har bågen gått av och ändarna 
förskjutits omlott, så att spännet vid första 
ögonkastet ger intryck av att vara ett hop
klämt öppet ringspänne. 

Spännet är ett mycket enkelt arbete, och 
svårt att bestämma till tid eller proveniens. 
Liksom nr 5 kan det vara medeltida. 

Av de sex föremålen ovan är alltså fyra vi
kingatida, varav ett förmodligen nått området 
från Norge under 800-talet, de andra tre har 
kommit sydöst ifrån på 1000-1100-talen. 

Fynden av senvikingatida östliga importfö
remål från Vilhelmina socken har tidigare 
varit få (jfr Serning 1960 s. 68; Zachrisson 
1976 s. 76). De här publicerade nr 2, 3 och 4 
har i ett slag mer än fördubblat antalet. 

Särskilt intresse tilldrar sig fyndplatsen för 
nr 2 och 3, i Varris. Beslaget och söljan kan 
ha suttit på ett och samma bälte. Kombina
tionen av orientaliskt metallbeslaget bälte och 
järnyxa tyder på en mansgrav, och påminner 
om de två gravarna från Vajkijaure och Bro
tjärn vid Lule älv (jfr ovan), bägge likaså från 
1000-1100-talen. Förutom ett orientaliskt 
bälte innehöll den förstnämnda bl.a. ett skif
ferbryne, den andra bl.a. en yxa. Den samtida 
mansgraven från Vivallen innehöll likaså ett 
helt bälte. Den döde har där legat hårt svept i 

näver — ett samiskt gravskick. Också andra 
drag i denna och de andra gravarna från sam
ma plats talar för att det är samer som grav
lagts där. 

Är dessa fyra "bältegravar" från norra Sve
rige samiska 1000-1100-talsgravar? 
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