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RAPPORT ÖVER “LAPPLÄNDSK JÄRNÅLDER”

Inledning
Projektet ”Lappländsk järnålder” har genomförts som ett första steg i arbetet med att 
skapa en tydligare bild av Västerbottens läns järnålder. Problemet med den vaga bild vi 
idag har av järnåldern i Västerbottens län har aktuali-serats i samband med att arbetet 
med att planera för nya basutställningar på Länsmuseet påbörjats.

Vilhelmina kommun, har utifrån sin relativa fyndrikedom, valts ut som ett första under-
sökningsområde.

Målsättning
Målsättningen har varit att sammanställa befintligt arkeologiskt material från Vilhel-
mina, vilket helt eller delvis kan knytas till järnålder och därefter påbörja arbetet med att 
analysera detta för att skapa ett begripligt sammanhang.

På grund av tidsbrist saknas vissa vitala delar av det arkeologiska materialet i denna sam-
manställning. Hit hör bland annat stalotomterna, härdar och de samiska offerplatserna, 
vilka alla är fornlämningskategorier som fått relativt stor uppmärksamhet under senare 
år (Fossum 2006, Hedman 2003, Karlsson 2006, Zachrisson 1984 a).

Genomförda insatser

De genomförda arbetsinsatserna inom projektet kan delas in i:

-Fyndsammanställning

-Genomgång av arkeologiska rapporter 

-Genomgång av delar av fornlämningsregistret och annat äldre 
dokumentationsmaterial

-Fältinventeringar, besiktningar och besök på tidigare fyndplatser

-Arkeologisk undersökning

Fyndsammanställning.
Två fyndsammanställningar med fokus på järnåldersfynd från övre Norrland har tidig-
are gjorts, dels ”Övre Norrlands Järnålder” (Serning 1960) som är en genomgång av då 
kända järnåldersfynd från hela övre Norrland, dels ”Lapps and Scandinavians” (Zackris-
son 1976) som är en genomgång av sjöregleringsfynd som dateras från år 0 och framåt 
och som är påträffade i Övre Norrland. Sedan dessa gjordes har ett relativt stort antal nya 
fynd som typologiskt kan dateras till järnålder påträffats. Idag är 175 fynd/fyndplatser 
med föremål av denna typ kända i Västerbottens län. Större delen av fynden utgörs av 
lösfynd påträffade av privatpersoner, vilket medför vissa svårigheter när det kommer till 
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att datera fynden och/eller bestämma av vem och i vilket sammanhang 
som föremålen har använts. Man måste också komma ihåg att alla dessa 
lösfynd i många fall är mycket ungefärligt inprickade på kartan. 

En fördel med lösfynden är att fyndtätheten inte är ett resultat av var 
flest undersökningar är gjorda. Förutsättningarna för påträffandet av lös-
fynd bör ha varit relativt likvärdiga i hela länet. Vilket också den relativa 
fyndtätheten längs den oreglerade Vindelälven i relation till den fynd-
tomma nedre delen av den utbyggda Umeälven tyder på. 
De vanligare föremålskategorierna bland lösfynden är yxor, pilspetsar, 
knivar, smycken och olika typer av dräkttillbehör.
I denna sammanräkning har inte fynd av asbestgods medtagits och ett 
stort antal fynd/fyndplatser som skulle kunna dateras till järnålder men 
som har en osäker datering, är inte heller medräknade. Det rör sig bland 
annat om slaggklumpar, järnfragment, bronsbleck, vissa knivar mm. 

En del av lösfynden utgörs av en gång borttappade föremål till exempel 
bortskjutna pilspetsar. Flera av de tillvaratagna lösfynden har dock karak-
tären av praktföremål som vanligtvis påträffas i gravar t. ex. ett svärd från 
Stensele, ett likarmat spänne från Stalon och den pärla av smaragd som 
är påträffad på samma plats som en holkyxa vid Maksjön. 

I andra fall kan själva fyndkombinationen tyda på att det rör sig om 
gravgods detta gäller t. ex. fynden som är påträffade på Björkholmen i 
Maksjön. Här hade man först hittat en skafthålsyxa, en brodd, en sölja ett 
remändebeslag och fyndet bedömdes som ett vikingatida gravfynd 
(Zachrisson 1984 b). På samma plats hittades senare även bältebeslag, 
vilket gör tolkningen som gravfynd ännu troligare. Fyndsammansätt-
ningen talar för att det på platsen funnits en vikingatida mansgrav. 

Bild 1. Fynden från Björkholmen utgör 
förmodligen resterna efter en 
vikingatida mansgrav.
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Vid sjön Varesen finns ytterligare ett fynd som utifrån fyndkombinatio-
nen skulle kunna tolkas som en grav. Det består av ett antal redskap av 
järn bl. a. en köttgaffel, en holkyxa och en rasp. Det här fyndet är snarlikt 
en grupp fyndplatser i södra Norrlands inland med vapen och redskap 
som troligtvis är gravar. Fyndet har ett västligt drag (Sundström 1993).

Fyndens spridningsbild
Trots nämnda begränsningar och osäkerhetsfaktorer hos fyndmaterialet 
innehåller det en viss mängd information. 
Det mest uppenbara är att järnåldersfynden från västerbottens län fram-
förallt är påträffade i inlandet. Fyndkoncentrationen i Vilhelminaom-
rådet med totalt 59 fynd/fyndplatser (ca en 1/3 av fynden) med föremål 
från järnåldern sticker ut. Det finns en spridning av fynd över större de-
len av kommunen men med några tydliga koncentrationer. Bland annat 
finns ett pärlband av fyndplatser längs Ångermanälven, från Åseleområ-
det i söder upp till Maksjön/Varesen, som har den största 
anhopningen av fynd. Därifrån tycks flera olika stråk av fynd utgå mot 
nordväst. Ett går upp längs Malgomaj, förbi Stalon, vidare till Kultsjön 
och Marsfjällsområdet. Ett annat går över till nedre delen av Vojmsjön 
sedan till övre änden av samma sjö och vidare till Vardofjällsområdet 
i väster. Ett tredje spår går från Vojmsjöns nedre ände till Stensele vid 
Umeälven och därifrån vidare uppströms längs Umeälven till Riks-
gränsen i väster.

Nedre delen av Umeälven saknar däremot nästan helt fynd av föremål 
som typologiskt kan dateras till järnålder, detta gäller i synnerhet ned-
ströms Lycksele, undantaget Umeområdet.
Även längs Vindelälven finns ett pärlband av järnåldersfynd.
I Skellefteå kommun är också ett relativt stort antal av järnåldersfynd 
kända. Här ligger tyngdpunkten längs kusten.
Södra delen av Västerbottenskusten är inte lika fyndrik och det finns ett 
tydligt glapp i spridningsbilden mellan Lövångerområdet och Umeåtrak-
ten. Det är ett tomrum som även sträcker sig en bra bit inåt landet.

Bild 2. Fynden från Vare-
sen kan utgöra resterna 
efter en grav.
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Fig 1. Järnåldersfynd påträffade i Västerbottens län.

I ovan redovisade spridningsbild över kända järnåldersfynd i Västerbot-
tens län är samtliga markeringar fynd av typologiskt daterbara järn-
åldersföremål. Betydligt fler föremålsfynd kan räknas till den yngre 
järnåldern än till den äldre. Utifrån fynden tycks det ske en ökad aktiv-
itet, i synnerhet i Vilhelminaområdet, under Vendeltid jämfört med peri-
oden innan.

 

Figur 2 visar fynd som sannolikt skulle kunna dateras till Vendeltid men bristen på fyndsammanhang för 
flertalet av föremålen utgör i vissa fall en osäkerhetsfaktor. Vissa föremålstyper sträcker sig över mer än 
en tidsperiod. Här är inte eldslagningsstenarna medtagna

Det är tydligt att om man skiljer ut fynden som kan dateras till vendel-
tid (fig. 2) blir spridningsbilden något annorlunda än bilden över alla 
järnåldersfynd. Flest vendeltida fynd finner vi längs Ångermanälven, i 
Vilhelminaområdet, i synnerhet kring sjöarna Maksjön och Varrisen, 
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men även vid övre delen av Umeälven, från Stenseleområdet där tre 
vendeltida fynd är påträffade och vidare uppströms, mot länsgränsen i 
nordväst. 

Några vendeltida fynd återfinns också längs Vindelälven. Avsaknaden av 
Vendeltid längs Skellefteälven (den del som rinner genom Västerbottens 
län) är iögonfallande. Endast ett säkert fynd från denna tid är påträffat 
här (Serning 1960). Här är däremot många vikingatida föremål hittade.
Från Umeåområdet är två vendeltida fynd påträffade. En brist i det här 
resonemanget är att fyndbilden utanför länet saknas. Vi vet till exempel 
att det har påträffats vendeltida fynd längs den övre delen av Skellefteäl-
ven, utanför länsgränsen (Zachrisson 1976: 77).

Genomgång av äldre dokumentationsmaterial.
De första fornminnesinventeringarna som utfördes i kommunen gjordes 
av Knut Tinnberg på 1930-talet. Därefter inventerade Riksantikvarieäm-
betet inför Ångermanälvens källområden på 40- och 50-talen. 1969 fick 
Länsmuseet i uppdrag att göra en kulturhistorisk inventering, i vilken 
det ingick fornminnesinventering.

I samband med Västerbottens museum projekt ”Arkeologiska under-
sökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län” även 
kallat ”Vojmsjöprojektet”, genomfördes inventeringar och undersöknin-
gar från 1975 – 1978 och därefter sporadiskt fram till 1981. Bakgrunden 
till det här projektet var att det längs stränderna på de reglerade sjöarna 
och vattendragen hela tiden uppdagades nya, tidigare oregistrerade 
fornlämningar på grund av erosionen. Riksantikvarieämbetet återkom 
med ett flertal inventeringar och undersökningar i kommunen fram 
till och med 1981. Dessa har gjorts med anledning av utgivningen av 
topografiska kartan, ekonomiska kartan samt inför kraftverksutbyggnad. 
1996 inleddes också en kunskaps- och kompetensuppbyggnad kring 
arkeologiska och antikvariska frågor om fjällområdets fornlämningar och 
fornlämningsmiljöer. Vilhelmina kommun ingick i detta arbete, vilket 
avslutades år 2000.

I Vilhelmina kommun har även ett flertal intresserade privatpersoner 
bidragit till att många lösfynd och tidigare okända fornlämningar påträf-
fats.

Fornlämningstips
Länsmuseets tipsregister, i vilket alla inkomna tips om fornlämningar 
och fynd som allmänheten lämnat in har registrerats, har de tips som 
kommer från Vilhelmina kommun synats. Några bedömdes som intres-
santa i detta sammanhang och besiktigades. Det rörde sig bland annat 
om en förmodad boplatsvall i Heligfjäll och fyndplatsen för en skaft-
hålsyxa i Vardofjäll.
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Tidigare rapporter
Vid genomgången av äldre rapporter har fokus legat på att leta uppgifter 
om fynd, dateringar och anläggningar som hör till järnåldern eller som 
skulle kunna höra till järnåldern. Tanken har varit att eftersom man 
tidigare varit inriktad på lämningar efter stenålder och i viss mån brons-
ålder, borde det vid en genomgång gå att hitta spår efter järnålder som 
man tidigare förbisett. De mest intressanta rapporterna i det här sam-
manhanget är dels de som gjordes i samband med sjöregleringsunder-
sökningarna dels det stora antal rapporter som producerades inom 
Vojmsjöprojektet. 

De många olika aktörerna genom åren har medfört att lämningarnas 
beteckningar har varierat över tid och att det därför ibland kan vara 
aningen svårt att förstå vilka lämningar som avses och om det rör sig 
om samma eller olika lämningar. Det kompliceras ytterligare av att man 
tolkat lämningarna olika vid olika tillfällen. 

Man kan konstatera att notiser om slagg, enklare metallföremål och 
metallfragment som inte är typologiskt daterbara, är relativt vanligt i 
rapporterna. Vojmsjöområdet är ett av de områden där flest slaggföre-
komster är kända. Här är många platser med slagg registrerade, varav 
två med slagghögar. Även kring Maksjön och Varesen är ovanligt många 
slaggförekomster registrerade. Här omnämns större anhopningar av 
slagg till exempel på Raä 522 vid Varesen. Det finns också antecknin-
gar om förmodade järnframställningsanläggningar vid Nästansjö. Från 
Nästansjö är det även känt att man under historisk tid framställde järn av 
myrmalm.

Bild 3. Slaggförekomst på Raä 522 vid Varesen. Bilden tagen i samband med Vojmsjöpro-
jektets inventer-ingar på 1970-talet.
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I samband med genomgången av äldre rapporter framgick det att det 
vid sidan av stenålderns skärvstensvallar finns andra typer av bostads-
lämningar, olika typer av boplatsvallar och tomtningar. En del tycks dock 
vara felklassificerade. Några är redan undersökta och har daterats till 
järnålder. Som exempel kan nämnas en förmodad hyddbotten vid Mak-
sjön som undersöktes 1981. Den ligger inom fornlämning Raä 770, Vil-
helmina sn och beskrivs i rapporten som:

 

En annan möjlig, undersökt hyddbotten med järnåldersdatering är Raä 
503, Vilhelmina sn. Den ligger vid sjön Varesen och beskrivs som: 

Utifrån planritningen i rapporten skulle den kunna beskrivas som när-
mast hästskoformad. I rapporten tolkas anläggningen som en torkugn 

Ett 4x4 m stort, stenfritt område i den i övrigt mycket stenrika om-
givningen. Runt denna yta som var täckt med sand, fanns en ca 1 
m br stenvall, av vanligen större stenar, den största ca 0,5 m. 
Hyddgrunden låg i SÖ – NV riktning och en 2 m bred öppning 
kunde urskiljas mot sydöst. Över öppningen låg en härd, vilken 
tolkades som yngre. Inne i hyddgrunden låg i sydvästra delen två 
längsgående stenar. 0,7x0,4 m stora. Intill de längsgående ste-
narna togs ett kolprov som daterades till 1310 +-26 BP. På platsen 
finns bland annat även en jordugn och här har också fynd av järn 
och koppar gjorts (Lundberg 1984).

En grop med vall, ringformig, ca 8 m i diam, mätt från vallens 
ytterkanter. 0,3 m dj mätt från ursprunglig markyta. I gropens mitt 
låg en härdgrop som daterades med C-14 till 1570+-50 BP 
(Spång 1975). 

Bild 4. Raä 770 vid Maksjön 
under utgrävning 1984.
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men i fornlämningsregistret har den fått sakordet skärvstensvall ? På 
platsen finns även en fångstgrop registrerad, Raä 335:24, vilken inne-
håller skärvsten och kol och har daterats till 1370+-50 BP, förmodligen 
egentligen en torkugn (Flodström 1977).

 

 

En fornlämningskategori som till stor del hör till järnåldern är torkug-
narna. De torkugnar som undersökts dateras till järnålder med undantag 
av några få som tillhör medeltiden. Fornlämningstypen beskrivs på föl-
jande sätt: 

I botten på en oval eller rektangulär grop ligger ett rektangulärt 
kol- och sotlager. Ovanför detta finns ett likaledes rektangulärt 
lager skärvsten, på detta torv. Runt gropen finns en låg vall av 
uppkastat material ofta med inblandning av skärvsten och kol. 
Stenpackningarna är vanligen rektangulära 0,6x1,8 – 2,0x3,8 
(Melander 1986).

Fig 3. Ur Melander 1986.
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Melander menar att denna fornlämningstyp kan tolkas som anläggning-
ar för att torka kött. Att man vid den här tiden började använda en helt ny 
anläggningstyp anser han borde bero på yttre faktorer (Melander 1986). 
Hudarnas betydelse som handelsvara borde lett till överproduktion vad 
gäller lokalbefolkningens behov av kött. Torkugnarna skulle då kunna 
vara en förklaring till hur man hanterat problemet med allt kött som 
måste ha varit en biprodukt i skinnhanteringen, en produkt som också 
måste haft ett värde. Det borde vara fullt möjligt att också den fungerat 
som handelsvara. Melander påpekar att torkat kött inte bara håller sig 
länge utan är även lätt att transportera och därför bra reskost (Melander 
1986).

Melander visar att dateringarna av denna fornlämningskategori huvud-
sakligen spänner över perioden 300 – 1000 e. Kr. Han ser två grupper, 
dels en som ligger kring 300 – 450 e. K.r., dels en som ligger på 700- tal 
och början av 800-talet (Melander 1986: 118). Mulk hävdar dock lite 
mindre precist att både kokgropar och jordugnar i huvudsak dateras till 
tiden efter år 0 (Mulk 1994:154).

År 2002 undersöktes två kokgropar vid Nästansjö i Vilhelmina, varav 
åtminstone den ena kan tillföras den kategori som här kallas jordugn/
torkugn. Två dateringar placerar den i sen medeltid/tidig historisk tid (ad 
1520 – 1590 resp. ad 1440 – 1640). Denna datering tillsammans med en 
grop som redan tidigare inte passade i Melanders grupperingar och som 
daterades till 525 +- 100 BP, gör att man måste räkna med ytterligare en 
användningsfas än de som Melander tänker sig. Den bör ligga mellan 
1440 – 1640 e. Kr. (Kresa 2002).

Vad gäller rapporter över undersökta gravar lyser de i stort sett med sin 
frånvaro, men i den inre delen av Storviken, vid Tresund i sydöstra delen 
av Vojmsjön har ett gravfält med 8 stensättningar undersökts (Raä 2405). 
Inga daterande fynd framkom dock. Stensättningarna var anlagda på rad 
i en svag båge längs den sydöstra stranden av Storviken. De enda fynden 
var en fragmentarisk, ljusblå pärla och ett flintavslag. Stensättningarnas 
belägenhet, utseende och utbredning vid Vojmsjön kan jämföras med de 
fångstmarksgravar som är vanligt förekommande i mellersta delarna av 
Norrland (går även under benämningarna insjögravar eller fjällgravar).
I en rapport över två gravfält i Norrlands inland konstateras att den typ av 
stensättningar som de vid Vojmsjön också har påträffats i Lappland som 
ensamliggande i strandnära läge, bland annat Raä 123 och 126 Tärna sn 
samt ytterligare en vid Abelvattnet och Raä 83 vid Gräsvattnet i Tärna sn. 
Dessa har utifrån fyndmaterialet kunnat dateras till mitten av järnåldern 
(Bolin & Edenmo 2001). 

En trolig grav har också undersökts vid Maksjön, det så kallade Maksjö-
fyndet. Undersökningen var något av en nödgrävning av en sönderero-
derad fornlämning, vid vilken det tillvaratogs ett drygt 30-tal pärlor, tre 
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koniska bronsspännen, två järnknivar, järnfragment, stenskrapor och 
avslag. I efterhand har ytterligare 8 pärlor påträffats som kan knytas till 
fyndet. I dag är antalet pärlor 41.

Ett liknande fynd som Maksjöfyndet är det så kallade Krutbergsfyndet. 
Det är påträffat vid Girisjön och består av två gripdjursspännen, fem 
runda, koniska spännen (liknande de i Maksjöfyndet) samt 14 pärlor. 
Fyndet är påträffat på en lapsk kåtaplats. Det har tolkats som ett Lappskt 
depåfynd men även som grav (Hvarfner 1957).
Ytterligare ett liknande fynd (som är förkommet) omnämns från Åsele 
sn. Det ska ha påträffats på norra sidan av Åseleälven i höjd med 
Stenkulla (Serning 1960: 163 och 157, Zachrisson 1976: 20). Dessa tre 
fynd liknar nordnorska, vendeltida kvinnogravar vad gäller föremålskom-
binationen.

Från Vardofjäll är också två gravar kända. Den ena innehöll en oval  
spännbuckla, en yxa, en kniv och en pärla. Den andra 15 glaspärlor, en bit 
flinta samt oidentifierade föremål. Bägge dessa gravar var skelettgravar 
(Hvarfner 1957: 31).

Bild 5. Delar av Maksjöfyndet
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I samband med genomgången av äldre rapporter har  c-14 analyser med 
järnåldersdateringar inneburit viktig information i det här samman-
hanget. Ronny Smeds, Västerbottens museum har gjort en preliminär 
sammanställning över C-14 dateringar utförda på material från Väster-
bottens län. Vid en genomgång av denna kan man i nuläget (september 
2014) bland annat konstatera följande:  Av länets totalt 599 dateringar, 
har 152 ett dateringsintervall som mer eller mindre sträcker sig in i tids-
perioden 500 f. Kr. – 1050 e. Kr. 

En stor andel av dessa, närmare bestämt 54 stycken är från Vilhelmina 
kommun. Detta förklaras bland annat av att Vilhelmina är en av de kom-
muner i Västerbottens län där flest arkeologiska undersökningar är ut-
förda. Vilhelmina är också en till ytan stor kommun.

Av alla c-14 dateringar som är gjorda i Vilhelmina kommun har 32% ett 
dateringsintervall som sträcker sig in i ovan nämnda period. Det kan 
jämföras med att detta endast gäller 20 % av alla dateringar som är gjor-
da i Umeå kommun. Observera hur mycket kortare järnåldern är som 
tidsperiod än stenålder och bronsålder tillsammans. 49 av länets alla 
C-14 dateringar går mer eller mindre in i Vendeltid, 27 av dessa kommer 
från Vilhelmina kommun, alltså hela 55%.

Genomgång av fornlämningsregistret
Stora delar av fornlämningsregistret över Vilhelmina kommun har gåtts 
igenom i jakten på lämningar som på ett eller annat sätt skulle kunna 
knytas till järnåldern. 

Som ovan nämnts har det länge varit känt att så kallade jordugnar/
torkugnar är en fornlämningstyp som till stor del tillhör järnåldern.
I fornlämningsregistret förekommer dock varken sakordet jordugn eller 
torkugn. Det medför att registrerade anläggningar av nämnda kategori 
göms bakom en rad andra benämningar som skärvstensvall, kokgrop, 
skärvstensgrop, boplatsvall, fångstgrop etc. Det innebär också att det är 
svårt att få en överblick och att jämföra förekomsten i olika områden.
Vid en genomgång av fornlämningsregistret i Vilhelmina kommun kan 
man i alla fall konstatera att det verkar finnas ett stort mörkertal av vad 
som borde vara jordugnar. De är ganska väl spridda över kommunen 
men särskilt torkugnstätt tycks det vara kring Maksjö, Varrisen, i södra 
delen av Vojmsjön, i Stalonområdet, längs Vojmån och längs Ånger-
manälven nedströms Vilhelmina. 

När Melander gjorde sin samanställning av 33 undersökta torkugnar var 
de nästan uteslutande påträffade i Lappland, de flesta i Åsele och Vil-
helmina socknar (22 av 33). De finns också i Norrbotten, i skogsområdet, 
förfjällsregionen och i fjällen (Mulk 1994:154).
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I fornlämningsregistret kan man hitta tomtningar på några ställen i 
kommunen bl. a. i närheten till utloppet från Vojmsjön och vid Stalon-
sjön. En av två boplatsvallar/tomtningar vid Stalonsjön delundersöktes 
sommaren 2014 (se bilaga 2). Det omnämns också två platser med even-
tuella stalotomter som inte ligger i fjällen, vilket de normalt gör, dels vid 
Vojmsjön, dels vid Marsviken. Den första (Raä 172) gick dock inte att 
återfinna och den andra (Raä 150) är en uppgift om 3 stalotomter som 
redan 1969 minskat till en identifierbar anläggning, vilken vid inven-
teringen 1975 inte gick att återfinna. På samma plats är det dock senare 
påträffat ett fynd som skulle kunna vara resterna efter en grav. 

Vid Vojmån, vid Storsele by finns Raä 194 som bland annat ska utgöras 
av 4 skärvstensvallar som vid besiktning bedömdes som torkugnar 
möjligtvis med undantag av en som var en mer hästskoformad anlägg-
ning.

Inte långt därifrån ligger Raä 557 som beskrivs som en boplats med 
en tomtning som är rektangulär, 21 x 11 m med en avlång fördjupning 
som i sin tur innehåller fyra försänkta bottenplan som åtskiljs av vallar. 
Anläggningen beskrivs som en tomtning med fyra rum. På boplatsen 
finns också en skärvstensgrop som enligt beskrivningen bör kunna klas-
sificeras som torkugn.

På boplats Raä 636 vid Stalon, undersöktes 1980 två rektangulära för-
sänkningar, vilka tolkades som en hyddbotten ( A1, Melander, J. 1980). 
Försänkningarna var 4 x 2,5 resp. 3 x 2,7 m. På grund av oklarheter kring 
tolkningen av denna lämning har ett kolprov (kp 17) från ett förmodat 
stolphål i anläggningens botten skickats för analys. Det gav dateringen 
575AD – 660AD. På platsen finns även en jordugn som undersöktes 
1979 och daterades då till 690AD – 1160AD.
I byn Sjulsmark ligger Raä 192 som bland annat består av fyra ringfor-
miga boplatsvallar/tomtningar. Vid besiktning kunde inga boplatsvallar 
iakttas.

Bild 6. Laila Eliasson, Vilhelmina mu-
seum i en av anläggningarna inom Raä 
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I Vilhelmina kommun finns inte många gravar av förhistorisk typ regis-
trerade. Strax nedanför Volgsele finns två tveksamma stensättningar 
registrerade och på en holme i sjön Virisen finns en stensättning Raä, 
1501. Den är rund, 3 m i diameter och bredvid den finns en upprest sten. 
Precis i närheten av stensättningen på samma holme, finns Raä 1502 
som är två boplatsgropar, vilka skulle kunna vara torkugnar.

Vid Dalasjö ska två möjliga, rektangulära högar finnas, vilka utifrån be-
skrivningen bedömdes som mycket tveksamma gravar.

Vid genomgången av fornlämningsregistret uppmärksammades att det 
även på ett flertal ställen omnämns stensamlingar utan närmare analys. 
Särskilt många stensamlingar är registrerade på stränderna längs nedre 
delen av Vojmsjön. Några av dessa platser besöktes vid lågvattens-
perioden år 2013 och 2014 (se nedan sid 15).

Ett något oväntat ”fynd” i fornlämningsregistret var Raä 777, Tärna sn, 
som ligger precis norr om Vilhelmina kommun. Det är en gammal 
markerad färdväg över fjället, nordväst om Abelvattnet. Den tycks utifrån 
beskrivningen vara av samma typ som Adamvalldá-leden som ska vara 
anlagd före 1600-talet, kanske så tidigt som under yngre järnålder 
(Bergman & Östlund & Zackrisson & Liedgren 2006). På Norra Gardfjäl-
lets västra sida, där kalfjället börjar ovanför sjön Farroken skall enligt 
uppgift (muntligt från en av Länsmuseets arkeologer) en till led av 
samma kategori, sträcka sig i nordöstlig riktning, inte långt från ovan 
nämnda grav Raä 1501. Ytterligare två leder av samma typ har påträffats i 
trakten av Vardofjäll (se nedan sid 24).

                                                                                       

                                                                                                       

                                                                                     

                                         

                                                                                                
Bild 7. Längs den nuvarande leden mellan Gränssjö och Vardofjäll finns ledmarkeringar av parvis ställda 
resta stenar.
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Fältinventeringar, besiktningar och besök på tidigare fyndplatser.       
Under barmarkssäsongerna 2013 och 2014 har ett flertal besiktningar och 
mindre inventeringar utförts i Vilhelminaområdet. Bägge åren har lågvat-
tensperioden mellan snösmältning och tidpunkten för att dammluckorna 
stängts och vattennivån höjts varit lika kort, ca en vecka. Det innebär 
att tiden för att se de förhistoriska strandnivåerna varit kort. Många av 
stränderna har också under lågvattenperioden varit dolda under ett täcke 
av dy. Utbredningen av dyn varierar år från år, vilket innebär att lämnin-
gar som är synliga ett år kan ligga dolda ett annat.

Urvalet av platser som har besiktigats grundar sig på genomgången av 
äldre rapportmaterial, fornlämningsregistret och några fornlämningstips 
i museets arkiv. Flera av de fornlämningar som tidigare registrerats som 
boplatsvallar/tomtningar fick avfärdas, antingen på grund av att de inte 
har gått att återfinna eller för att de bedömts vara en annan typ av lämn-
ing än den som de registrerats som.

Ett av de fornlämningstips som följdes upp var ett tips om boplatsvallar 
i trakten av Heligfjäll, men som vid besök på platsen kunde konstateras 
vara lämningar efter ett nybygge.

I samband med en inventering 2013 påträffades fler gravar runt Vojmsjön 
än vad som tidigare var känt. Det fanns anläggningar som var mycket 
snarlika de som var undersökta längs östra stranden av Vojmsjön i när-
heten av Stroviksgård vid Storviken. I samband med den mycket korta 
lågvattensperioden 2014 besiktigades därför hela den södra änden av 
Vojmsjön från Södra Tresund, förbi utloppet , till norra sidan av sjön mel-
lan Bränna och Giddesbacken.

Här påträffades minst tio, kanske 12 stycken möjliga gravar, låga rösen 
och stensättningar. Samtliga var belägna under högsta vattenstånd och 
var därmed helt befriade från torv och annan växlighet. Anläggningarna 
ligger antingen ensamma eller i grupper om tre fyra stycken. De möjliga 
gravarna är runda eller ovala och ligger längs den ursprungliga stranden, 
flertalet  är placerade precis på den gamla strandkanten. 

Bild 8. Nybygget Krim i Heligfjäll.
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De runda är 4 m resp. 12 m i diam. De ovala är 2,6 till 4,9 m l och 1,5 till 
3,6 m br. Den större av de runda anläggningarna skiljer sig från de andra 
dels genom sin storlek, dels genom konstruktionen som består av en yt-
tre stenkrets av större stenar och ett inre röse av ganska små stenar. 

 

 

 

Fig 4. Möjliga gravar vid södra änden av Vojmsjön.

Bild 12. Möjlig grav vid Vojmsjön.Bild 11. Möjlig grav vid Vojmsjön.

Bild 10. Möjlig grav vid Vojmsjön.Bild. 9. Möjlig grav vid Vojmsjön.



17

En viss risk finns att någon av dessa anläggningar inte är en grav utan 
rester efter till exempel en stenkista, efter bryggor eller andra verksam-
heter. Det är även möjligt att någon utgör en naturbildning. Vad gäller 
utseende och läge är dock flertalet väldigt gravlika. För att säkert kunna 
säga vilka som är gravar krävs att man undersöker dem. 

Med tanke på att undersökningarna av de åtta gravarna vid Storviksgård 
endast resulterade i fyndet av en glaspärla och en flintbit samt vissa 
konstruktionsdetaljer skulle förmodligen resultatet bli liknande om de 
nypåträffade gravarna undersöktes.

Vid genomgången av fornlämningsregistret observerades att även i den 
övre delen av sjön, vid Vikenviken finns tidigare registrerade stenhögar 
på några av boplatserna. På grund av årets korta lågvattensperiod fanns 
dock inte tid till att besöka detta område innan det blev överdämt.

STENSÄTTNINGAR
54 Stensättning, rund, 4 m i diam och ca 0,4 m h, av 0,1 – 1 m stora ste-
nar. I ytterkant  såg flera av stenarna ut att vara jordfasta block.

55 Stensättning, oval, 3,6 X 3 m (NV – SÖ) och 0,1 m h, av 0,05 – 0,3 m 
stora stenar. En stor sten i centrum av anläggningen.

59 Röse, ovalt, 4,5 X 3 m (NNV  – SSÖ) och 0,6 m h, av 0,07 – 0,5 m 
stora stenar.

60 Stensättning, oregelbundet oval, 4,5 X 3,6 m (NÖ – SV) och 0,3 m h, 
av 0,1 – 0,45 m stora stenar.

61 Röse, ovalt, 3,2 X 3 m (N – S) och 0,3 m h, av 0,1 – 0,5 m stora stenar.

62 Stensättning, rund, nästan 12 m i diam, av en yttre stenkrets och ett 
inre, flackt röse.
Röset 5,5 X 3 m och 0,2 m h, av 0,1 – 0,3 m stora stenar. Den yttre sten-
ringen av 0,3 – 0,8 m stora stenar.

63 Stensättning, oval, 3 X 1,5 m och 0,2 m h, av 0,05 – 0,3 m stora stenar. 
Ett fast block 0,67 X 0,4 m, beläget i NV delen av anläggningen.

64 Stensättning, oval, 2,6 X 1,6 m (Ö – V) av 0,1 – 0,36 m stora stenar.

65 (73)Stensättning, oval, 3 X 2,4 m, (ÖSÖ – VNV) och 0,3 m h, av 0,05 – 
0,5 m stora stenar.

66 (74) Stensättning, oval, 4,9 X 1,8 m (SSV – NNÖ), av 0,05 – 0,3 m 
stora stenar (företrädesvis 0,1 m stora).
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Eftersom det finns många uppgifter om slagg både i fornlämnings-
registret och i tidigare rapporter besöktes några av dessa platser för att 
om möjligt få en tydligare bild av vad det rör sig om för typ av slagg.
Det visade sig att det i vissa fall rörde sig om sjömalm och inte slagg. 
Men på en plats, Raä 929, Vid Vojmsjön fanns en relativt stor mängd 
slagg. Platsen doldes dock av en hel del rötter. På grund av tidsbrist av-
sattes inte tid för att rensa fram platsen och för att leta efter någon form 
av anläggning. Slaggen bedömdes vid påseende av en yrkesverksam 
smed vara järnframställningsslagg. Inte långt från slagghögen finns 
dock lämningar efter en sentida bosättning, vilket skulle kunna innebära 
att även slaggen är relativt sentida.

I en av slaggbitarna fanns rester av kol, vilka kunde plockas lös. Dessa 
skickades för c-14 analys, vilket gav dateringen 1520 – 1960. 

När man går längs de forntida ständerna vid lågvatten ser man massor 
av spår efter de människor som en gång levat här. Mycket känns igen 
som härdar, skärvsten mm men det finns också mycket som tydligt är 
format av människohand men som inte säkert går att säga vad det är.

 

 

Bild 13. I samband med besök på platsen för det undersökta gravfältet 
vid Vojmsjön påträffades denna svårtolkade lämning.
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Arkeologisk undersökning.
Inom ramen för projektet “Lappländsk järnålder” har en delundersök-
ning av Raä 128, Vilhelmina sn genomförts. Fornlämningen valdes ut 
som en möjlig boplatsvall från järnåldern. Undersökningen resulterade 
i en datering som placerar anläggningen i äldre järnålder (40BC – 
130AD).           
Den totala avsaknaden av boplatsmaterial som skärvsten, brända ben 
etc. medförde vissa svårigheter med att klassifisera fornlämningen. Den 
slutliga tolkningen lutar ändå åt att det måste röra sig om någon form av 
boplatsvall (för ytterligare information se bilaga 2). 

Resultat
Insatserna inom projektet ”Lappländsk järnålder”har resulterat i att
järnåldern har blivit mer närvarande och tydligare i det arkeologiska 
materialet. Många olika järnåldersspår har identifierats och uppslagen 
för fortsatt forskning är många. Genomgången av arkeologiskt material 
från Vilhelmina har bekräftat vad vi tidigare anat, att spåren efter järnål-
dern är betydligt fler än den gängse bilden antytt och att de från äldre 
järnålder är betydligt färre än de från yngre järnålder.

Resultat av fyndsammanställningen
Sammanställningen av järnåldersfynd i Västerbottens län (bilaga 1) 
har trots vissa, källkritiska aspekter, visat sig innehålla en hel del infor-
mation. Fyndbilden visar på stora skillnader i länet. Det syns dels en 
skillnad mellan kust och inland/fjäll, dels en skillnad mellan den norra 
länsdelen och den södra. Den senare är tydligast ute vid kusten. Vissa 
områden är särskilt fyndtäta till exempel Maksjön/Varesen, södra änden 
av Vojmsjön. Stalon, Vikenviken.

Flera troliga kommunikationsleder har gått att identifiera i fyndens 
spridningsbild. Den tydligaste går längs Ångermanälven, från Åsele-
området i söder upp till Maksjön/Varesen, som har den största 
anhopningen av fynd. Därifrån tycks flera olika stråk av fynd utgå mot 
nordväst. Ett går upp längs Malgomaj, förbi Stalon, vidare till Kultsjön 
och Marsfjällsområdet. Ett annat går över till nedre delen av Vojmsjön 
sedan till övre änden av samma sjö och vidare till Vardofjällsområdet 
i väster. Ett tredje spår går från Vojmsjöns nedre ände till Stensele vid 
Umeälven och därifrån vidare uppströms längs Umeälven till Riks-
gränsen i väster. Nedre delen av Umeälven saknar däremot nästan helt 
fynd av föremål som typologiskt kan dateras till järnålder, detta gäller 
i synnerhet nedströms Lycksele, undantaget Umeområdet. Även längs 
Vindelälven finns ett pärlband av järnåldersfynd. Den kommunika-
tionsled som verkar ha gått här tycks i sin övre del följa Laisälven norrut 
mot Arjeplogområdet.

Utifrån föremålstyper och fyndsammanhang har också antalet troliga 
gravar ökat. 
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Den ökade aktiviteten under vendeltiden som även övrigt arkeologiskt 
material tyder på, tycks inte vara allmän över länet utan har, utifrån 
fynden en tydlig tyngdpunkt åt väster. Även föremålstyperna pekar i flera 
fall västerut. 

Resultat av genomgång av arkeologiska rapporter
Helt klart är att arkeologer under en längre tid (dock inte under senare 
år) ägnat mindre intresse för järnålder än för stenålder och bronsålder i 
samband med inventeringar och undersökningar.

Den här redovisade rapportgenomgången har visat att det finns en hel 
del järnåldersindikationer som tidigare har förbisetts. Det finns bland 
annat en hel del c 14-dateringar som tydligt visar på anläggningar från 
järnåldern. Detta blir särskilt tydligt i den preleminära sammanställning 
av c14 analyser som Ronny Smeds gjort, vilken bland annat visar att ca 
1/3 av alla järnåldersdateringar från Västerbottens län är gjorda på mate-
rial från Vilhelmina. 32% av alla dateringar från Vilhelmina är järnålder.
Slagg, enklare metallföremål och metallfragment är relativt vanligt i 
fyndlistorna över undersökta stenåldersboplatser. Vojmsjöområdet är 
ett av de områden där flest slaggförekomster är kända. Här är många 
platser med slagg registrerade, varav två med slagghögar. Även kring 
Maksjön och Varesen är ovanligt många slaggförekomster registrerade. 
I rapporterna har två förmodliga lämningar efter boplatsvallar, som när 
de undersöktes daterades till järnålder, identifierats. Det är Raä 770 vid 
Maksjön som redan när den grävdes klassifiserades som boplatsvall 
samt Raä 503 vid Varesen, vilken i rapporten, förmodligen helt felaktigt, 
benämns som torkugn.

Resultat av genomgång av fornlämningsregistret
I samband med genomgången av fornlämningsregistret blev det uppen-
bart att det finns ett stort mörkertal av vad som borde vara torkugnar. Det 
beror bland annat på att varken sakordet jordugn eller torkugn finns med 
i fornlämningregistret, vilket medför att lämningar av nämnda kategori 
göms bakom en rad andra benämningar. Torkugnarna är särskilt van-
ligt förekommande kring Maksjön, Varrisen, i södra delen av Vojmsjön, 
i Stalonområdet, längs Vojmån och längs Ångermanälven nedströms 
Vilhelmina. I fornlämningregistret finns också ett antal tomtningar/
boplatsvallar.  Några bedömdes som intressanta att besöka i jakten på 
lämningar efter bostäder från järnåldern. Tyvärr var flera felklassifiserade 
och andra gick inte att lokalisera. Några kvarstår dock som intressanta i 
detta sammanhang.

Det uppmärksammades att det vid Vojmsjön fanns ett stort antal sten-
samlingar omnämnda på registrerade boplatser. Detta föranledde att en 
särskild inventeringsinsats gjordes längs stränderna i sjöns södra ände. 
Liknande stensamlingar omnämns i Vikenviken, vilken inte hann besö-
kas.
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Resultat av fältinventeringar, besiktningar och besök på tidigare 
fyndplatser
Som tidigare nämnts kunde flera av de fornlämningar som tidigare reg-
istrerats som boplatsvallar/tomtningar avfärdas, antingen på grund av att 
de inte gick att återfinna eller för att de bedömdes vara en annan typ av 
lämning än den som de registrerats som.

I samband med inventering av stränderna runt södra änden av Vojmsjön 
kunde 10 – 12 nya gravar registreras.

Vid besiktningen av en fyndplats för en järnåldersyxa i Vardofjäll påträf-
fades två leder av parvis ställda resta stenar av samma typ som man har 
påträffat i Norrbotten och som har bedömts vara äldre än 1600-tal kan-
ske så gamla som yngre järnålder ( Bergman & Östlund & Zackrisson, & 
Liedgren 2006).

Diskussion
Den ovan beskrivna spridningsbilden av järnåldersföremål skulle för-
modligen blivit något annorlunda om alla fynd av asbestgods med-
räknats, med tanke på att dessa brukar dateras till äldre järnålder. 
Man måste även komma ihåg att de fynd som är med i sammanställ-
ningen är bara de som vi kan identifiera som järnåldersföremål. Utöver 
dessa har förmodligen vissa typer av stenredskap varit i bruk en bra bit 
in i järnåldern t. ex. skrapor av sten, vilka är svåra att skilja från äldre 
stenmaterial. Det är också många föremål som användes under järn-
åldern som är svåra att skilja från senare tiders föremål t. ex. vissa typer 
av spikar och nitar, beslag men också fragment av metaller och slagger. 
Det innebär att fyndbilden egentligen skulle varit mycket tätare om de 
hade varit möjligt att identifiera allt järnåldersmaterial.

Bild 14. Tygfragment påträffat på Vallviksudden vid Varesen. Det är av brunt 
ylle och gjort i en teknik som heter kypert. Det är ett av de föremål som kan 
vara järnålder eller yngre.
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Spridningsbilden över järnåldersföremål stämmer mycket väl överens 
med Lars Forsbergs beskrivning av ”pipelines” naturliga ”motorvägar” 
som jägar/samlarbefolkningen följde, vilka delvis utgjordes av sociala 
betingelser och ”nodes”, områden med tätare bosättning, vilka fram-
träder under yngre stenålder och fortsätter att existera under tidig me-
tallålder och som har exemplifierats med Ångermanälven (pipeline) och 
Varesen, Tärnaområdet (noder) (Forsberg 2008/2009). Här passar även 
det stråk av vendeltida fynd längs Vindelälven in som ytterligare en pipe-
line. Fynden slutar i princip i jämnhöjd med Laisälvens utlopp i Vindel-
älven. Laisälven förbinder Vindelälven med Arjeplog som är ytterligare 
en av Forsbergs noder. Här påträffades det så kallade Nåttinäsfyndet som 
utgör en parallell till ett nytt fynd av en vendeltida yxa i Sorsele.

Det verkar alltså som om dessa piplines och noder ligger kvar i yngre 
metallålder och även långt fram i tiden. Det dröjde t. ex. länge innan 
man började använda Umeälvens nedre del för att ta sig från kusten 
och inåt landet (vilket avsaknaden av fynd antyder var fallet även under 
järnåldern). Till Umeå lappmark reste man under 1500-talet från Umeå 
över Vindeln – Granön (Lassila 1972) och alltså inte som man kanske 
skulle kunnat tro längs Umeälvens nedersta del. Vid samma tid fanns 
också sedan gammalt en vinterled över Anundsjö, Gulsele uppefter 
Ångermanälven mot Åsele (Lassila 1972). Även ovan nämnda rösade väg 
över fjället från Vardofjäll till Norge finns idag kvar i mannaminne som 
vägen människor tog över till Norge (muntligt från Ingrid Persson, 
Vardofjäll).

Kanske har denna förmodade, ökade aktivitet under vendeltiden och som 
verkar ha en västlig slagsida, samband med framväxten av de norska 
hövdingadömena. Kanske tyder bristen på vendeltida föremål i Skel-
efteåtrakten på att här har kontakterna redan under äldre järnålder riktat 
sig mot öster och speglar därmed händelseförlopp som bör sökas i den 
riktningen. 

Bild 15. En alldeles nypåträffad yxa från Sorsele som passar precis i ovanbeskrivna kommunikationsled 
längs Vindelälven under Vendeltid.
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Längs Skellefteälven och Laisälven finns ett jämförelsevis stort antal fynd 
från vikingatiden, även kvinnosmycken. Kvinnogravar och kvinno-
smycken tyder på en bosättning vid sjön Uddjaur och mellan denna sjö 
och Laisälven (Serning 1960: 76). 

Det har däremot hävdats att det är osannolikt att gravarna i Vardofjäll 
är kvinnogravar med tanke på placeringen, inne i fjällen och att den yxa 
som ingår i en av gravarna, vilken är något äldre än spännet, tyder på 
att det snarare kan betraktas som ett samiskt gravfynd (Hvarfner 1957: 
31) och att även Krutbergsfyndet bör ses som ett lappskt depotfynd i en 
kulle på en samisk kåtaplats (Hvarfner, 1957: 24). Stenberger är av annan 
åsikt. Han tänker sig att spännbucklan från Vardofjäll till hört en skandi-
navisk kvinna som dött under en resa (Stenberger, 1964:790).
Zachrisson påpekar att det stora antalet pärlor i Maksjöfyndet plus att 
det innehöll tre koniska broscher gör det möjligt att det utgör lämningen 
efter två set med pärlor, och att föremålen kan komma från en eller fler 
kvinnogravar likaväl som från ett depotfynd och anser att samma reser-
vation bör gälla för Krutbergsfyndet med inte mindre än 7 spännen från 
två olika perioder (Zachrisson, I. 1976, sid 24). De norska, vendeltida, 
kvinnogravarna innehåller 1 – 4 liknande spännen och 1 – 250 pärlor  
(Vinsrygg 1979: 60). Pärlor i gravar behöver dock inte självklart innebära 
kvinnogravar.

Tre uppsättningar av liknande föremålskombination (Maksjöfyndet, 
Krutbergsfyndet och ett liknande, förkommet fynd från Åsele) d. v. s 
koniska och ovala dräktspännen samt glaspärlor, d. v. s samma innehåll 
som i norska vendeltida kvinnogravar bör vara en tydlig indikation på att 
dessa tre fyndmaterial utgör rester efter tre eller fler vendeltida kvinno-
gravar. Om dessa tre fyndmaterial alla skulle utgöra rester efter samiska 
depotfynd i linje med Warfners förklaring borde inte föremålsupp-
sättningarna/fyndkombinationerna vara så lika varandra och bestå av 
samma föremålstyper som de norska, vendeltida kvinnogravarna.
Dessa fynd och andra fynd av kvinnosmycken som det likarmade spän-
net från Stalon, borde precis som fynden från Uddjaur och området 
mellan denna och Laisälven tyda på att någon form av bosättning funnits 
i Vilhelminaområdet. Kvinnlig närvaro tyder även flera fynd av sländ-
trissor på.

Kågespännet tillhör äldre 
järnålder och kommer för-
modligen ursprungligen 
från Östbaltikum.
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En av de kommunikationsleder som spridningsbilden av järnålders-
fynden antyder ska ha funnits under yngre järnålder går från södra 
änden av Vojmsjön fortsätter till Vikenviken i nordvästra änden av 
samma sjö och därifrån vidare till Vardofjäll och över till Norge. Ytterli-
gare belägg för denna tolkning uppdagades i samband med besiktning 
av fyndplatsen för en vikingatida yxa i Vardofjäll när två sträckor med 
ledmarkeringar av parvis ställda resta stenar påträffades. En påträffades 
längs den nuvarande leden mellan Gränssjö och Vardofjäll, längs den del 
av leden som går över kalfjället. Den andra börjar ovanför fjällägenheten 
Vardofjäll och sträckte sig västerut i riktning mot Vardofjäll graven. 
En liknande led  är registrerad i Tärna socken (Raä 777:1), nordväst om 
Abelvattnet. 

Utan att på något sätt ha mätt upp dessa ledmarkeringar tycks de vid 
en första anblick, vara av samma typ som den i Adamvalldá, vilken har 
tolkats som äldre än 1600-tal, kanske så gammal som yngre järnålder. 
Den har bland annat utifrån den stora investering som den representerar 
tolkats som skapad av ett  norskt hövdingadöme eller liknande organisa-
tion, inte av människor levt i den typ av social organisation som t. e. x 
samer. Anledningen till att ”vägen” byggts har antagits varit för att 
underlätta handel och skatteuppbörd med samerna förmodligen under 
vintern (Bergman & Östlund & Zackrisson & Liedgren & 2006.).

Fångstmarksgravarnas etniska tillhörighet har diskuterats länge och 
mycket. Diskussionen har framförallt gällt frågan om de tillhör en jägar-
befolkning eller befolkningen i den fasta bebyggelsen. Gravskicket har 
inslag av både nordisk och samisk kultur. Placeringen, ofta långt ut i 
fångstmarken är ett starkt argument för en samisk tillhörighet (Bergstöl 
2008). Det stämmer bra med gravarna vid Vojmsjön som ligger betydligt 
längre från fast bebyggelse än vad de i Mellannorrland gör. Mer speci-
fikt har det föreslagits att fångstmarksgravar är ett uttryck för sydsamisk 
kultur eftersom de inte sträcker sig ytterligare norrut, in på nordsamiskt 
område (Bergstöl 2008 sid 227, Aronsson, K-A och Ljungdahlen, E. 
2008). Det skulle i så fall innebära att gränsen för sydsamiskt område 
sträckte sig längre norrut under 1:a årtusendets andra hälft än vad som 
tidigare antagits (Ramqvist 2012: 35, Ramqvist 2007).

Precis som en stor del av lösfynden hör en stor del av stalotomterna i fjäl-
len till den yngre delen av järnåldern. Även de i linje ordnade härdarna 
i skogslandet dyker upp vid denna tid. Stalotomterna och härdarna har 
setts som en början på övergången till en utvecklad  rennomadism under 
vendeltiden (Ramqvist 2012: 42). Dessa företeelser som alltså dyker upp 
och även ökar under yngre järnålder, har förklarats med att det är under 
den här tiden som de första städerna i Skandinavien grundas och ett in-
ternationellt handelsnätverk etableras (Ramqvist 2012: 41–429).
Trådarna i det här nätverket har sträckt sig ända hit upp i norr. Inte 
minst samerna utgjorde en viktig del i det. Det finns tidiga historiska 
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källor som visar att beskattningen av samerna var en viktig inkomstkälla 
för de norska stormännen. De varor som samerna tillhandahöll var av 
största betydelse för att de skulle kunna skaffa sig ett ekonomiskt över-
skott och upprätthålla viktiga kontakter och allianser.

En tidigare sammanställning av fångstgropar i Norrland har visat att an-
talet fångstgropar här ökar fram till och med vikingatiden. Under medel-
tiden och senare blir andelen mindre med undantag av under 1400- och 
1500-talen. Vendeltiden var den tid då flest fångstgropar grävdes per år 
(Ramqvist 2007).

Man kan konstatera att dateringen av fångstgroparna stämmer väl med 
dateringen av torkugnarna. Dan Kresa har visat att de senare fördelar 
sig på tre grupper en som ligger kring 300 – 450 e. Kr., en som ligger 
på 700- tal och början av 800-talet  och en som bör ligga mellan 1440 – 
1640 e. Kr. (Kresa, 2002). 

En central fråga vad gäller järnåldern i Vilhelmina är vad de många 
fynden egentligen står för. Går det att hitta argument för att det funnits 
någon form av bosättning här under järnåldern? Det man kan säga om 
det arkeologiska materialet från Vilhelmina kommun som kan knytas till 
järnålder, är att man tydligt kan se vissa geo-grafiska knutpunkter (nod-
er?). Det är Varesen/Maksjön, södra änden av Vojmsjön samt övre änden 
av Malgomaj/Stalon. Kanske någon eller några av dessa platser utgjort 
föregångare till senare tiders mötesplatser/marknadsplatser.

Avsaknaden av bostadslämningar som kan knytas till kustens bönder 
tyder än så länge på att dessa platser primärt var fångstfolkens. Tre för-
modade boplatsvallar har dateringar som skulle kunna placera dem i 
järnåldern. På samtliga av dessa tre platser finns även jordugnar som har 
daterats till järnålder. 

Samtidigt tyder skandinaviska kvinnogravar och kvinnliga föremål som 
smycken och sländtrissor på motsatsen. Om man utgår ifrån att 
Sernings antagande att kvinnogravar tyder på bosättning skulle Maksjö-
fyndet, Krutbergsfyndet och eventuellt Vardofjällsgravarna samt det likar-
made spännet från Stalon tyda på en bosättning i Vilhelminaområdet i 
slutet av Vendeltid – början av vikingatid. En bosättning som av karak-
tären på föremålen att döma bör ha kommit från väster. De har före-
slagits att om man letar efter skandinaviska bosättningar från järnåldern, 
ska man leta spår efter treskeppiga hus eller små timrade hus. I det här 
fallet kanske det skulle vara fruktsamt att leta huslämningar efter före-
bilder i väster.
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