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I de delar av Skandinavien där metallsökning har
prövats i större skala har en viktig insikt vuxit fram.
I gamla bebyggelselägen befinner sig ofta de ur-
sprungliga kulturlagren, bemängda med äldre före-
mål, idag i åkerns ploggång (Svensson & Söder-
berg 2009; Fabech et al. 2012; Dobat 2013; Petters-
son & Ödéen 2013, s. 15–19). En annan insikt är
att de föremål av metall som ligger där oroväc-
kande snabbt bryts ned till följd av jordbearbet-
ning med effektiva maskiner, försurning, kemi-
kalier och frostsprängning, och att det enda sät-
tet att långsiktigt rädda dem är att plocka upp
dem med hjälp av metalldetektor och konservera
dem (Ullén et al. 2004; Dobat 2013, s. 708; Svens-
son 2013). För flera landskap i Sverige är dock
kunskapen om vad som kan tänkas finnas i plog-
gången i gamla byar bristfällig, helt enkelt därför
att inga större metallsökningsprojekt har genom-
förts där.

Jämtlandärett sådant landskap.Visserligenkan
inte Jämtland räknas till de mera centrala jord-
bruksområdena i Skandinavien, men det finns
potential att göra matjordsfynd av stort värde för
forskningen även där, inte minst från bortodlade
järnåldersgravar. Typiskt för detta landskap är
nämligen att man under den yngre järnåldern i
stor utsträckning anlade gravar spridda över går-
darnas inägomarker (Selinge 1978, s. 79–82). De
har ofta legat i vägen för senare tids jordbruk och
bortodlingsgraden är därför hög. Givetvis borde
den jämtländska matjorden också innehålla arte-
fakter från överplöjda boplatser och andra kon-
texter.

Ett prov på vad som kan ligga och skvalpa om-
kring i matjorden i Jämtland kan ses av en sam-
ling föremål tillvaratagna på en gård i Vamsta i
Brunflo socken. De donerades för en del år sedan
till Brunflo hembygdsförening, som i dag har
dem i sitt förvar. Här ingår en mängd blandade
föremål från nyare tid, men också föremål som

förmodligen kommer från bortodlade järnålders-
gravar. Tre bronsföremål är av särskilt intresse
och ska här presenteras.

Yngst är en sfärisk vikt med platta poler av
Steuers (1997) typ B3, med en tydlig rygg löpan-
de längs mitten (fig. 1). Denna typ börjar i Skan-
dinavien uppträda vid mitten av 1000-talet eller
under 1000-talets andra hälft, enligt Steuer (s.
305–309). Handelsredskap i form av vågar och
vikter för att väga silver är anmärkningsvärt van-
liga i gravar i Jämtland och har hittats i en eller
två tredjedelar av alla här undersökta mansgravar
från 900- och 1000-talen (Holm under utg.).
Vikten från Vamsta kan vara den yngsta som hit-
tills har påträffats.

Från 800-talet är ett likarmat spänne som lik-
nar Aagårds (1984) typ I A:2, en östskandinavisk
typ med nio fasta, rundade knoppar. Vamstaex-
emplaret, varav två fragment ingår i samlingen,
saknar dock den tydliga ansiktsmask på ömse
sidor om mittknoppen som Aagårds typexemp-
lar från Birka har. Likarmade spännen av denna
typ kan räknas till den yngre ljønesserien enligt
Johan Callmers klassificering (1999).

Det äldsta föremålet är ett likarmat spänne av
ett helt annat slag: med bred, kupig båge och ar-
marna utformade som djurhuvuden (fig. 2). Det-
ta fina fynd har mig veterligt endast några få kän-
da närstående paralleller, alla från ett begränsat
norrländskt-mellansvenskt område (Åberg 1953,
fig. 77–79, 81; Hoffrén 1991, fig. 7; Biuw 1992,
fig. 128; SHM 24329). Vamstaspännet skiljer sig
dock i detaljer från dessa. Små likarmade spän-
nen som dessa dateras av Kristoffersen (1999)
generellt till folkvandringstidens sista tredjedel
(fas D2b), ungefär motsvarande 500-talets första
hälft.

Det är olyckligt att vi idag saknar kunskap om
hur pass vanliga järnåldersföremål som dessa,
eller ännu äldre metallföremål, är i ploggången i
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gamla byars åkermarker, såväl i Jämtland som på
andra håll i Sverige. Det innebär, som jag ser det,
att antikvariska myndigheter här saknar adekvat
beslutsunderlag för att ställa krav på exploatörer
i samband med byggnationer. Därigenom riske-
rar man att låta exploatörer fritt schakta bort fynd-
förande matjord, trots att den kanske egentligen
borde avsökas systematiskt i skikt med metallde-
tektor. Det innebär också att forskare har svårt
att bedöma det i dag kända (och i museernas ma-
gasin förvarade) fyndmaterialets representativi-
tet. Därmed kan många frågeställningar ännu så
länge inte besvaras tillfredsställande. Till exem-
pel kan man fråga sig om spännen med djurhuvud-
armar av Vamstaspännets typ (fig. 2) brukades i
kvinnodräkten av enbart ett exklusivt fåtal, eller
om de faktiskt på 500-talet ingick i en mera ut-
bredd konsumtion på vissa håll i Norrland. Till-
verkades endast ett spänne efter varje framställd

modell, eller gjordes hela serier? Och går det att
ringa in var sådan tillverkning ägde rum?

Ett första steg för att komma vidare vore att i
forskningssyfte göra ordentliga inventeringar av
testytor i utvalda byars åkermark, där metall-
sökning utförs vid upprepade tillfällen under en
följd av år med sikte på att försöka tömma plog-
lagret på metallföremål.

Tack till Kurth Malmborg för tillåtelse att undersöka
föremålen från Vamsta i Brunflo hembygdsförenings
samlingar, och till John Ljungkvist för upplysningar om
likarmade spännen med djurhuvudarmar.
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Fig. 1. Vikt från 10/1100-talen av solid koppar-
legering. Nuvarande vikt 39,3 g. Vamsta i Brunflo
socken, Jämtland. —11/12th century weight from
Vamsta in Brunflo parish, Jämtland.

Fig. 2. Likarmat spänne med djurhuvudformade
armar från folkvandringstiden. Längd 62 mm.
—Migration Period equal-armed brooch from Vamsta
in Brunflo parish, Jämtland.
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