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RAPPORT ÖVER ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV 
FYNDPLATS FÖR JÄRNYXA OCH EVENTUELL GRAV 
INOM FASTIGHETEN JÄRVEN 4, SORSELE SOCKEN 

OCH KOMMUN, LAPPLAND.

Inledning 
Den här redovisade undersökningen gjordes med anledning av fyndet av en 
vendeltida järnyxa som påträffades i Sorsele hösten 2014. Avsikten var att klargöra 
om det fanns ytterligare föremål på platsen som hörde ihop med yxan och ta reda 
på om de i så fall kunde härröra från en förhistorisk grav eller någon annan typ av 
fornlämning.

Bakgrund 
I början av oktober år 2014 inkom ett tips om en upphittad järnyxa till 
Västerbottens museum. Fyndplatsen var belägen på en villatomt inne i 
Sorsele tätort med adressen Östraåvägen 20. Efter att en bild på yxan över-
skickats till museet kunde konstateras att fyndet utgjordes av en vendeltida 
skafthålsyxa av järn.

Den 8/10 besöktes platsen av museets personal och det aktuella markom-
rådet avsöktes med metalldetektor (lst dnr 431-7331-2014). Avsökningen 
visade att det inom ett ca 1 x 1 m stort område fanns ytterligare metaller i 
marken, både järn och andra metaller.
Enligt upphittaren/markägaren hade fyndet gjorts på ca 0,5 m djup i sam-
band med att en markyta vändes för att bli potatisland. Det skall inte ha fun-
nits någon markering ovan mark tidigare.

Den påträffade yxan.

Fyndplatsen i centrum av bilden.
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På grund av att besiktningen gjordes i samband med att den första snön var 
på väg, beslutades att en eventuell undersökning av platsen måste skjutas 
upp till våren 2015.

Undersökningsområdet 
Fyndplatsen är belägen i utkanten av en villatomt ca 100 m ÖSÖ om Lillån 
som är en del av Vindelälven. Tomten ligger på en relativt plan platå ovanför 
älven. Mellan tomten och älven består terrängen av skogsmark bestående av 
blandskog. 

Fornlämningsbild 
Den påträffade yxan kan typologiskt dateras till den del av järnåldern som 
kallas för vendeltid dvs 600 – 800 e. Kr. Två närliggande paralleller är två 
yxor som är påträffade i Arjeplogområdet i Norrbotten. Den ena i en grav, 
den andra som lösfynd. Enligt Zachrisson (Zachrisson 1970) är inga fler 
yxor av denna typ kända från norra Norrland men från Dalarna. Den finns 
framförallt i Norge och i de västra och norra delarna av Sverige (Lundholm 
1973).
Fyndförande järnåldersgravar som är professionellt undersökta med mo- 
derna undersökningsmetoder lyser med sin frånvaro i området. Ovan nämn-
da grav från Arjeplogområdet låg på en sandig halvö kallad Nåttinäset. An-
läggningen utgjordes av en gles stenpackning som var 2 m i diam och några 
dm hög. Här påträffades tre frameroderade föremål, en spjutspets, en yxa 
och delar av en kniv. 

I Gargnäs, ca 30 km SSÖ om Sorsele vid Gargån som rinner ut i Vindeläl-
ven, påträffades på 30-talet delar av ett vendeltida ryggknappsspänne till-
sammans med ett skelett vid grävning i en liten kulle vid ån. På platsen skall 
även fyra spännbucklor ha påträffats.

I en nyligen gjord fyndsammanställning över järnåldersfynd i Västerbottens 
län antyder fyndbilden att det funnits en kommunikationsled längs Vindeläl-
ven under vendeltid som via Laisälven sträcker sig norrut till Arjeplogområ-
det (Sundström 2014).

Syfte 
Syftet med undersökningen var att öka kunskapen om järnåldern i Väs-
terbottens inland. Eftersom kunskapen om järnåldern i det här området är 
förhållandevis dålig är alla möjligheter att sätta in det aktuella yxfyndet i ett 
fyndsammanhang viktiga att ta vara på. Om det visade sig att yxan utgjort 
en del av ett gravfynd, skulle det innebära viktig ny kunskap.

Mål 
Det primära målet med den planerade undersökningen var att ta reda vad 
metalldetektorns indikationer på ytterligare metaller i marken stod för.  
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Vetenskapliga problemställningar 
Den viktigaste problemställningen var att försöka ta reda på i vilket sam-
manhang som yxan borde placeras. I vilket sammanhang är den tillverkad, i 
vilket sammanhang är den använd och i vilket sammanhang har den hamnat 
i marken. Förhoppningen var att undersökningen skulle leda till att fyndet 
kunde sättas in i ett större perspektiv och relateras till andra fyndplatser.

Fynd av fler föremål skulle ge en möjlighet till en mer preciserad datering, 
vilket även en C-14 datering skulle göra.

Undersökningens metod och omfattning 
Fyndplatsen och dess närmsta omgivning avsöktes med metalldetektor. Uti-
från metalldetektorns utslag togs därefter den kvarvarande torven bort inom 
en drygt 4 m2 stor yta.
Eftersom de översta ca 2 dm bestod av påförd matjord grävdes detta med 
spade och sållades. När marken bedömdes som mer orörd fortsatte grävnin-
gen med skärslev i lager om 5 cm. Schaktet grävdes ner till steril mark. En 
0,2 m bred profilbank sparades i mitten av schaktet (Ö – V). 

Dokumentationsmetod 
Jorden skiktades genom ett såll med 4 mm maskor. Samtliga moment dokumen-
terades genom beskrivningar, fotografering samt med plan- och profilritningar.

Kommunikativa insatser 
Information om undersökningen förmedlades till allmänheten i två artiklar i Väster-
bottens Folkblad. 
Grävningen fick också publicitet på länsportalen ”sparfran10000ar.se ” Facebook-
sida. 

Tid och bemanningsplan 
Fältarbetet genomfördes 18 – 22/5, 2015, så fort tjälen gick ur marken.Den totala 
fältarbetstiden blev 7 dagsverken, restiden inräknad. Fältarbetet utfördes av en 

Schaktet efter matjorden tagits bort och ytan rensats.
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arkeolog anställd vid Västerbottens museum samt en extern medhjälpare.Fält- 
arbetsledare och ansvarig för undersökningen samt rapport var Susanne Sund-
ström. 

Resultat 
Inga ytterligare föremål påträffades förutom ståltråd, kapsyl och ett lock till en 
glasburk, vilket förmodligen var anledningen till att metalldetektorn gav utslag. 
Efter att matjordslagret avlägsnats framträdde en yta som bestod av mo/mjäla. Den 
västra halvan av schaktet var omrörd medan större delen av den östra halvan utg-
jordes av relativt homogen, grå mjäla. 
Den omrörda ytan bestod av rostjord, bleke, ytor som var svagt rödbrända, mindre 
fläckar med sot och kol samt tre, relativt runda, bruna fläckar av mo/mjäla. 
Efter att ytan rensats ytterligare kvarstod två runda, bruna fläckar i den sydvästra 
delen av schaktet. 

 

Fläckarna profilgrävdes varvid den större och tydligare fläcken syntes som en skål-
formad nedgrävning medan den mindre fläcken inte syntes i djupled. Den skålfor-
made nedgrävningen var 1,2 m i diam upptill och 0,5 m dj. 
Negrävningen innehöll brun mjäla, bleke samt lite kol. Kolet påträffades 
företrädesvis i kanten av anläggningen. Det påträffades även lite rödbränt material. 
Innehållet sållades noggrant. Det enda som påträffades var fragment av näver, 
vilka tillvaratogs. 
Det gick inte att identifiera platsen där yxan legat.Ett jordprov insamlades. 
 

Nedgrävningen i genomskärning.

Profilbanken från söder.
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Diskussion 
Det enda anläggningsliknande som kunde iakttagas på fyndplatsen var den runda 
nedgrävningen. Den ganska tydliga gränsen mellan den omrörda västra delen av 
schaktet och den homogena östra delen skulle kunna bero på att den västra delen 
störts av tex stubbröjning i samband med anläggandet av villatomten. Vid sondning 
med jordsond i området närmast runt det upptagna schaktet syntes inget anmärkn-
ingsvärt. I skogsmarken väster om tomten bestod marken av podsol. Det är dock 
något svårförklarligt hur den iakttagna anläggningen tycks så orörd i den i övrigt 
omrörda marken. 
Marken bör ha varit omrörd när nedgrävningen gjordes. På grund av tidsbrist av-
söktes inte något större område med metalldetektorn, vilket egentligen skulle varit 
önskvärt men med tanke på att platsen ligger i tätbebyggt område skulle risken vara 
stor för att detektorn skulle ge en väldig massa utslag för sådan som inte är av in-
tresse, vilket skulle innebära en stor tidsåtgång som det inte fanns utrymme för. 

Litteratur: 
Lundholm, K. 1973. Järnålder I Arjeplog. Bonde-Veidemann bofast ikke bofast 
i nordisk forhistorie. Foredrag og diskusjoner fra XIII. Nordiske arkeologmöte i 
Tromsö 1970. 
Serning, I. 1960. Övre norrlands järnålder. Skrifter utgivna av vetenskapliga bibli-
oteket I Umeå 4. Umeå. 
Sundström, S. 2014. Rapport over “Lappländsk järnålder”. Ett project om 
järnåldern I fjällkommunen Vilhelmina. Västerbottens museum. 
Zachrisson, I. 1976. Lapps and Scandinavians. Archaeological finds from northern 
Sweden. Early Norrland 10. Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akad-
emien. Almqvist & Wiksell. Stockholm. 
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Personal: Susanne Sundström, Västerbottens museum, Ebba sundström 
Dagsverken rapport: 2 
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Karta över Sorsele samhälle. Fyndplatsen markerad med grön prick.
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Profilbank

Anläggningsprofil

Bleke

Kol

Matjord

Omrörd rostjord

Brun mo/mjäla

Grå mjäla

Rostjord

Inslag av rödbränt

Fynplats för Vendeltida yxa, på fastigheten Järven 4, Sorsele socken och kommun.
Schaktplan upprättad av Susanne Sundström maj 2015, i skala 1:10, förminskad

A 1
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Fyndplats för vendeltida yxa, på fastigheten Järven 4,  
Sorsele socken och kommun. 
A1, anläggningsprofil upprättad av Susanne Sundström  
maj 2015 i skala 1:10 förminskad.

Fyndplats för vendeltida yxa på fastigheten Järven 4,  
Sorsele socken och kommun. 
Schaktprofil upprättad av Susanne Sundström  
maj 2015, i skala 1:10, förminskad.
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