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Torkelsbovallen 
- ett skogsbete från yngre järnåldern 

Av Katarina Liases 

Liases, K 2003. Torkelsbovallen - ett skogsbete från yngre järnåldern. (Torkels
bovallen —a Late Iron Age slash-and-burn grazing area). Fornvännen 98. Stock
holm. 

The County Museum of Gävleborg has conducted an archaeological investiga
tion of several features at Torkelsbovallen, a shiding in the parish of ljusdal, 
Hälsingland. The aim was to date the earliest use of the shiding and the first 
settlement at the site. A number of features were selected for investigation, hut 
only partly excavated. Carbon and macro fossil samples were collected. The re
sults and interpretations of lhe exeavation suggest the following chronology for 
the site: 
• From the 71b and 8th centuries, there are indications of clearing and slash-

and-burn grazing. 
• Further clearing and cultivation in the 1 1 th and 12th centuries. 
• In the 1 2th or 131b century, at least one small building was erected. 
• Cultivation was abandoned some time between the 141b century and 1641, 

whereupon the land was again used for grazing. 
• Cultivation was resumed at intervals from the 1 Sth century onward. 

In other words, the shiding displays continuity of use from the Lale Iron Age 
until modern times. The investigation shows that an understanding of a site's 
history can be gained by a few carefully placed test pits and trenches, followed 
by radiocarbon dating and macro fossil analysis. 

Katarina Eiases, Länsmuseet Gävleborg, Box 746, SE-801 28 Gävk, Sweden. 
Kalarina.liases@xlm.se. 

Bakgrund fäbodarnas ursprung och äldsta funktion. 
Det har funnits många fäbodar genom tiderna Initiativ togs till en forskningsundersökning på 
i Hälsingland och i hela Gävleborgs län. Flera Torkelsbovallen i Ljusdals socken. Under
bar dokumenterad kontinuitet sedan flera sökningen ägde rum under augusti månad år 
hundra år. Ett fåtal är skriftligen belagda sedan 2000 under ledning av undertecknad. Den in
sen medeltid. Fäbodsystemets ålder och ur- fördes som ett samarbete med Länsstyrelsen 
sprung är dock omtvistat. Det är viktigt att för- och Hälsinglands museum, 
söka komma vidare med forskningen om fäbo- De senaste decennierna har den arkeolo-
darnas historia för att förstå det ekonomiska giska forskningen kring användningen av ut-
systemet bakom deras tillkomst. Under hösten marken kommit mer i centrum än tidigare. 
1999 diskuterade Länsmuseet Gävleborg, Hals- Undersökningar i andra län visar på en större 
inglands museum och Länsstyrelsen Gävleborg mångfald och längre kontinuitet i nyttjandet 
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än vad som tidigare varit känt (t.ex. Svensson 
1998, Emanudsson 2001). Mats Mogren (1998, 
s. 6) skriver angående forskningsresultat från 
Ångersjö socken i Hälsingland, »Det linns nu
mera åtskilliga indikationer på att fäbodarna 
inte är några sekundära etableringar i förhål
lande till bolbyarna, som man tidigare antagit, 
utan att kombinationen bolby—fäbod-övrigt ut-
marksbruk har Hyllats ut i den tidigare öde
marken på samma gång som ett färdigt system. 
Man får också anta att systemet hali olika for
mer av föregångare redan under järnåldern, 
med dess betesbränningar». Eva Svensson 
(1998, s. 126) skriver om utmarksbruket i 
Värmland följande: »Enligt min mening skall 
man istället betrakta de undersökta lokalerna, 
och andra sätrar, som komplexa lokaler med 
en mångsidig markanvändning». Även i Gävle
borgs län finns indikationer på atl fäbodarna 
har längre anor och en bredare användning än 
vad som förut antagits, vilket redovisas nedan. 

Ångersjö socken, belägen i Hälsingland men 
i Jämtlands län (och på ett avstånd av cirka 70 
kilometer från Torkdsbo), är sedan drygt 25 år 
föremål för ett tvärvetenskapligt forsknings
projekt. Projektet behandlar mänskliga för
sörjningsstrategier i ett marginalområde ur ett 
historiskt perspektiv (Mogren 1998, s. 1). Föl
jande forskningsresultat kan sägas vara rele
vanta i resonemanget kring fäbodarnas ur
sprung i Gävleborg: 

• Under äldre järnåldern blir landskapet öpp
nare. Detta syns i ett antal pollendiagram 
och har bedömts som tecken på betesbrän
ningar. Bränningarna hade till syfte att ska
pa bättre villkor för boskapsskötseln. I 
Ångersjö visar ett pollenprov från Smed-
tjärn på ett intensivare bete kring år 1600 
f.Kr. (Mogren 1998, s. 3). 

• Ett kollager under en åkerterrass på en av 
gårdarna i byn härrör sannolikt frän en be
tesbränning under äldre järnålder (Mogren 
1998,8.3). 

• Spannmål började troligen odlas vid Ånger
sjö under tidig medeltid (cirka år 1 200 el
ler tidigare). Pollen av olika sädesslag har 
hittats. De första fasta åkrarna anlades vid 
denna tid. Del förefaller som om den förs

ta bosättningen också uppkom vid denna 
tidpunkt. Man utesluter emellertid inte 
möjligheten att de äldsta åkrarna var delar 
av ett bodland som etablerats från en annan 
by (Mogren 1998, s. 5). 

• Den övergivna fäboden Gamnidvallarna 
tre kilometer söder om Ångersjö by har an
lagts under 1200- eller 1300-talet och an
vänts till omkring 1600-talets början. 
Boskapen har betat och vinterfoder samlats 
in. Ibland har man även odlat säd där, vilket 
fynd av spannmålspollen visar (Mogren 
1 998, s. gf). Mest odlade man korn men ock
så en del råg (Emanudsson 111.11. 2001, s. 8). 

• Händelseförloppet på Gannndvallarna har 
sett ut som följer: skogsbete från 700—900-
talen e.Kr. fram till kring år 1300. Därpå fö
rekommer odling av säd samt skogsbete 
fram till 18/ 1900-talen. Därpå får området 
åter växa igen till tät skog (Emanudsson 
m.fl. 2001, s. 8). 

Mogren (1998, s. 6) skriver: »Undersöknings
resultaten från Gamnidvallarna, kombinerat 
med resultaten från Ångersjö bys inmark, har 
stor betydelse lör en pågående diskussion 
bland forskare kring kolonisationen av skogs
landet under vikingatid och äldsta medeltid». 
Ångersjöprojektet var det första i Hälsingland 
och Gästrikland där arkeologiska undersök
ningar av fäbodar utförts. Det var också första 
gången som forskare närmade sig en fäbod i re
gionen av andra skäl än ett intresse för beva
randefrågor samt sentida fäbodslugor och od
lingsmark. Som synes finns mycken informa
tion om användningens ursprung dold på val
larna. 

Marie Emanudsson vid institutionen för 
skoglig vegetationsekologi vid Sveriges Lant
bruksuniversitet i Umeå har skrivit cn doktors
avhandling (2001) om bosättning och mark
användning i den mellansvenska skogsregio
nen. Studien har ett historiskt perspektiv. 
Emanudsson har utifrån pollenanalyser i Da
larna, Värmland och Hälsingland (däribland 
Ångersjö) diskuterat olika teman: 

• Gårdar och fäbodar etablerades som ett 
sammanhängande system i den mellan-
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Fig. i. Västra delen av Torkelsbovallen med odlingsrösen och husgrunder. Foto förf. 2001. — The west part 
of Torkelsbovallen with clearance cairns and remains of houses. 

svenska .skogsregionen. Första fasen i den 
fasta bebyggelsen inom ett permanent åker-
och ängsystem med fäbodväsen kan dateras 
från romersk järnålder fram till vendeltid. 

• De lokala historiska förhållandena kring 
bosättning och markanvändning visar på 
en jordbruksexpansion under sen medel
tid. Detta står i motsättning till den förut rå
dande uppfattningen om den senmedelti
da krisen. Den ekonomiska mångsidighe
ten i skogsområdena kan anses vara en av 
orsakerna bakom denna avvikelse i utveck
lingen. 

• Det lokala förhållandet mellan jordbruk 
och framställningen av träkol och järn visar 
på en komplementär resursanvändning. 
Röjning och svedjebruk praktiserades till
sammans med kol- och järnframställning i 
symbios. 

Studenter vid Institutionen för skoglig vegeta
tionsekologi har under ledning av Emanuds

son utfört flera intressanta arbeten kring pol
lenanalyser i nordvästra Hälsingland. Pollen-
prover i Hamra nationalpark i Los visar på röj
ning för bete under medeltiden (Nordström 
2001). Prover har även tagits vid fäboden 
Öjingsvallen i Ångersjö socken. Analyserna vi
sar på skogsbete under romersk tid och uppod
ling under vikingatid eller medeltid (Karlsson 
2 0 0 1 ) . 

Inom inventeringsprojektet Skog & Historia 
(ett samarbete mellan Länsmuseet, Skogs
vårdsstyrelsen, Länsstyrelsen och Länsarbets
nämnden) har gravar från äldre järnålder på
träffats på fäbodvallen Hammarvallen vid Val-
lasbo i Alfta socken i västra Hälsingland (Jen
sen 2001, s. 70 f). Andra sådana platser är Tan-
navallen och Dånsjövallen i Högs socken samt 
Bälingsjön i Jättendal. Fäbodväsendet kan up
penbarligen ha en längre kontinuitet i länet än 
vad som förut antagits. Platser kan naturligtvis 
också ha övergivits och återanvänts i intervaller 
under århundradenas lopp. 
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Vi kan mot bakgrund av ovanstående se att 
liera fäbodplatser i Hälsingland uppvisar ett 
händelseförlopp där användningen först inne
burit extensivt bete och längre fram i tiden 
även odling. Från början verkar det som om an
vändningen ingått i en ekonomi baserad på bo
skapsskötsel. 

Ett närmare klargörande av fäbodsystemets 
ursprung innebär också en ny och tydligare 
bild av resursutnyttjandet i utmarken under 
förhistorisk tid. Flera arkeologiska belägg finns 
för att utmarken i vårt lands skogstrakter an
vänts tidigare och över mer vidsträckta områ
den än vad man förut trott. Det är önskvärt att 
närmare klargöra användningens ålder och ka
raktär samt de ekonomiska orsaker som låg till 
grund för den. Undersökningen var främst in
riktad på dessa frågor samt på de ursprungliga 
förhållandena kring hemgården och vallens 
etablering. 

Torkelsbovallen 
Torkelsbovallen (fig. i) är ett byggnadsminne 
(Renström 1995) och utreds av Länsstyrelsen 
lör alt eventuellt bli kiiltnrreservat. Den valdes 
in lör lörskningsundersökning eftersom den 
även uppvisade flera äldre drag. Dessa var: 

• Namnet. Torkel var ett vanligt medeltida 
namn och platser med efterleden - b o bru
kar representera den medeltida bebyggel
seexpansionen (Brink 1984, s. 62 ff). 

• Fynd av blästbruksslagg inom vallen. Den 
mesta slaggen ligger kring de nuvarande 
husen vilket innebär att de troligen är bygg
da på eller vid en äldre järnframställ-
ningsplats. Inga uppgifter finns om järn
framställning på fäbodar i historisk tid. 

• Där finns ett antal lämningar efter bebyg
gelse och odling som ger ett mycket över-
mossat, otydligt och ålderdomligt intryck. 
De påminner om lämningar efter hackbruk 
eller tidigt årderbruk (muntlig uppgift 
2001 -10-01, Anna Sundberg, Länsstyrelsen 
Gävleborg). 

• Vallen karterades första gången redan på 
1600-talet. 

Förutom ovanstående indikationer finns också 
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resultatet från två pollcnanalyser som gjorts in
om ramen för Kerstin Anderssons (1987, s. 
80) avhandlingsarbete om resursutnyttjandet i 
Östra Härjedalen och västra Hälsingland under 
yngre järnålder och tidig medeltid. Det ena 
provet togs vid Lambovallsmyran, där röjnings
rösen och husgrunder påträffats. Provet visade 
att en första röjning av skog ägt rum i slutet av 
första århundradet e.Kr. Den andra analysen 
berörde prover från Stormyran. Också där 
linns röjningsrösen. Resultatet angav en första 
röjningsfas kring år i. Röjningen har pågått i 
omgångar och var som mest utbredd under ti
dig medeltid. Dessa gamla vallar ligger inom 
några kilometers avstånd från Torkelsbo. Prov
resultaten visar att människor tidigt rört sig i 
området och styrker med andra ord att mark
användningen på undersökningsplatsen kan 
ha mycket gamla anor. 

Målsättning, metod och strategi 
Målsättningen för undersökningen var att för
söka identifiera platsens äldsta delar och date
ra dem. Vi ville också utröna vilka slags aktivi
teter som ursprungligen ägde rum på platsen. 
Det övergripande syftet var att få en uppfatt
ning om bebyggelsens ursprung och hur lång 
kontinuitet markanvändningen på platsen ha
de. Det var angeläget att få fram ett exempel på 
utmarkens nyttjande i området och att försöka 
fastställa platsens kronologiska nivåer avseen
de etablering, bebyggelse och odling. 

De till undersökning utvalda anläggningar
na snittades med grävmaskin eller för hand. I 
A3 lades provrutor ut. Kolprover togs ur alla 
undersökta lämningar för '4Odateringar. Av 
kostnadsskäl gjordes inga vedanatomiska ana
lyser, varför provernas egenålder är oviss. Ett 
antal jordprover togs för makroanalyser. Pro
verna floterades med vatten och dekanterades 
över siktar med minsta diameter av 0,5 milli
meter (skriftlig uppgift 2000-01-15, Håkan 
Ranheden, Raä UV Mitt). 

Strategin i urvalet när det gällde anlägg
ningar att undersöka (fig. 2) var att välja ut an
läggningar som såg ålderdomliga ut och som 
kunde tänkas representera den första odlings-
och bebyggdsefasen på platsen. Resonemang 
om vilka rosen som sannolikt var de äldsta för-
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Fig. 2. Torkelsbovallen 
med de undersökta an
läggningarna markera
de. Ritning förf. 2001. 
—Torkelsbovallen wilh 
the excavated features 
marked. 

des vid den inledande besiktningen i maj må
nad år 2000. 

Undersökningen 
Odlingsrösena snillades med maskin och halva 
anläggningen grävdes ned till botten. Efter un
dersökningen återställdes anläggningarna i 
möjligaste mån. 

Anläggning 1 är ett odlingsröse bestående av 
stenar i storleken 0,1—0,3 meter. Det var be
mängt med jord och kol. Under roset fanns ett 
kollager som låg direkt på den sterila sandbott
nen. Kolprover togs ur kolet både i och under 
roset. 

Anläggning 2 är ett odlingsröse anlagt på 
lerbotten med någon mjäla. Det är i ytan mes
tadels uppbyggt av knytnävsstora stenar som 
verkar vara uppkastade i samband med plöj
ning i en närliggande åker. I botten av roset var 

stenarna större, upp till 0,5 meter i diameter. 
Kolprover togs under roset. 

Anläggning 3 antogs vara en husgrund. 
Den är uppbyggd av stenar i storleken 0,3—0,7 
meter. Den är hästskoformad i ena kanten och 
ger ett tvådelat intryck eftersom den är något 
otydlig i mittpartiet. Vi har tolkat husgrunden 
som någon form av kokhus med ledning av ko
let, den skörbrända stenen och den förmodat 
centrala härden. Två kvadratmeterrutor togs 
upp i grundens östra del. Kolprov togs från en 
ansamling intill en jordfast sten. 

Anläggning 4 är en terrass bestående av ett 
djupt lager ren matjord. Ett schakt lades i den 
södra kanten. I matjordslagret fanns spridda 
kolstycken och under det fanns rester av ett 
kollager. Kolprover togs i undre delen av mat
jorden. 

14C-dateringarna fördelar sig enligt tabell 1. 
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Kol- Tolkning 
prov 

Wk-9081 Betes-

bränning 

Wk-9082 Fyllning, 

röse 

Wk-9083 Svedja 

Wk-9084 Härd 

Wk-9085 Betes

bränning 

Anl. 

A 1 

Ai 

A2 

A 3 

A4 

Typ 

Odlings

röse 

Odlings

röse 

Odlings

röse 

Husgrund 

Odlad yta 

med matjord 

Provläge 

I kollager 

under roset 

I centrum 
av roset 

I botten av 

roset 

Vid större sten 

30 cm:sdjup, 

i matjorden 

'4C-datering 

12401150 BP 

747±67 BP 

3501130 BP 

580190 BP 

12(>7±62 BP 

Kalibrerat 
intervall 

560—860 e.Kr. 

1136—1270 e.Kr. 

1470—1730 e.Kr. 

1280—1460 e.Kr. 

681-805 e.Kr. 

Mittvärde 

710 e.Kr. 

1 203 e.Kr. 

1600 e.Kr. 

1370 e.Kr. 

743 e.Kr. 

Tabell . '4C-dateringar från Torkelsbovallen.—Radiocarbon dates from Torkelsbovallen. 

De sammanlagda resultaten av koldateringarna 
och makroanalyserna visar att följande hänt pä 
platsen: 

• En betesbränning under vendeltid (600— 
700-talet). De två äldsta dateringarna (KP 1 
och 5) får anses bekräfta varandra. 

• Vid någon tidpunkt mellan betesbränning-
en och 1200-talet har en del av marken od
lats upp och roset kommit till. Ett mer in
tensivt nyttjande av vallen tar vid. 

• Före eller vid övergången mellan äldre och 
yngre medeltid har linset A3 uppförts. 

• A2 representerar ytterligare en uppodlings-
och stenröjningsfas (efter år 1641). Date
ringen styrks av det historiska kartmateria
let (fig. 3) och vice versa. Förekomsten av 
svinmålla i roset bestyrker att det förekom
mit en tidigare odlingsfas. Sammantagna 
visar resultaten att området kring Al defi
nitivt representerar den äldsta uppodling
en. 

• A4 överlagrar betesbränningen från ven
deltid, rundast växtrester från betesfasen på
träffades i matjorden. Sannolikt har de 
obrända fröna från spannmålsodling inte 
bevarats. 

Flera faktorer visar på att markanvändningen pä 
Torkelsbovallen har lång kontinuitet. Tillsam
mans ger dateringarna en bild av en undan för 

undan utökad aktivitet på vallen. Torkdsboval-
len valdes från början ut för sina goda egenska
per, vilka också bidragit till kontinuiteten i an
vändningen av platsen. Myren (slåttermarken), 
vattendraget, myrmalmen och den förhållande
vis stenfria sandiga sydsluttningen har under oli
ka perioder varit de lokaliserande faktorerna för 
aktiviteterna där. De sandiga ytorna odlades upp 
först och efter hand utökades åkrarna till de le
rigare jordarna ned mot myren. 

Betesbränningen på vallen ägde rinn under 
en period då Ljusnandalcn koloniserades sö
derifrån. Ljusnans och Voxnans dalgångar bru
kar betraktas som ett uppland till folklandet 
Alii, det sydligaste av Hälsinglands tre folkland 
(socknarna Söderala och Norrala). Kolonisa
tionen hade sina orsaker i behovet av mark för 
slåtter, bete och odling samt i områdets goda 
förutsättningar för järnframställning (Liases 
1998, s. 10, 15). Vi har redan sett att männi
skor använt marken i Ljusdals skogar kring år 
1. Det kan emellertid ännu inte avgöras om val
len tagits i bruk som en del av ett under ven-
deltiden färdigt försörjningssystem. 

Utvärdering 
Torkelsbovallen har gamla anor. När denne 
Torkel levde och vem han var är ännu okänt. Vi 
har däremot kommit de människor som först 
tog platsen i anspråk lite närmare. 

Fornvännen g8 (2003) 
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Fig. 3. Karta av år 1857 (V32-1:10, Lantmäteriverkets forskningsarkiv). Anläggning 1, 3 och 4 ligger i områ
det strax öster om det som benämns "odi.". Renritning G. Gustafson, Hälsinglands Museum. — Map from 
1857. Features 1, 3 and 4 are situated just east of die area marked "odi.". 

Flera paralleller finns mellan markanvänd
ningen i Ångersjö och på Torkelsbovallen. 
Dessa paralleller är både fysiska och kronolo
giska. Forskningsresultaten från Ångersjö kan 
användas till jämförelser med Torkelsbo. 
Jämförelsen visar att händelseförloppet i stort 
sett varit detsamma på båda platserna. 
Betesbränningar och uppodlingar represente
rar expansion och förändringar i samhället 
under äldre järnålder och medeltid. 

Projektet får betraktas som ett pilotprojekt 
inom länet och för Länsmuseet. Inga arkeolo
giska undersökningar har tidigare gjorts på fä-
bodvallar i regionen. Resultatet får ligga till 
grund för metodutveckling och formuleringen 
av nya frågeställningar i samarbete med 
Länsstyrelsen och de lokala museerna. 

Eftersom det före undersökningens början 
var osäkert hur det arkeologiska materialet 
skulle komma att se ut var det svårt att i förväg 
utforma en strategi. När kol togs för datering 
var det inte helt avgjort vad det var som datera
des. Detta skapade vissa problem i den tidiga 
bearbetningsfasen. Efter hand som rapportar
betet framskridit har emellertid en förståelse 
för materialet vuxit fram och givit upphov till 
nya idéer om metod när det gäller att få fram 
mer kunskap om fäbodarnas ursprung. 

Slutsatsen efter undersökningen på Tor
kelsbovallen är att det med hjälp av ett antal 
koldateringar och stickprover i utvalda anlägg
ningar går att i grova drag kartlägga markan
vändningens historia på en fäbodvall. 
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Summary 

The County Museum of Gävleborg, in co-ope
ration with the County Administration and the 
Museum of Hälsingland, has conducted an ar
chaeological investigation of several features at 
Torkelsbovallen, a shiding in the parish of Ljus
dal, Hälsingland. The aim was to date the ear
liest use of the shiding and the first settlement 
at the site. 

The shiding system of stock keeping has 
been well developed on a large scale in Ljusdal 
parish. The history of the shidings is not, how
ever, very well known. Studies in other parts of 
central and northern Sweden indicate that the 
shidings there may have originated in low-in-
tensity förestry in the Late Iron Age. A similar 
origin was thus expected for the shidings of 
Ljusdal. The Torkelsbovallen site was selected 
due to indications of Medieval ancestry. A 
number of features were selected for investiga
tion, but only partly excavated. Carbon and 
macro fossil samples were collected. The re
sults and interpretations of the exeavation sug
gest the following chronology for the site: 

• From the 7th and Sth centuries, there are 
indications of clearing and slash-and-burn 
grazing. 

• Further clearing and cultivation in the 
1 i th and 12th centuries. 

• In the I2th or 131b century, at least one 
small building was erected. 

• Cultivation was abandoned some time be
tween the 141b century and 1641, where-
upon the land was again used for grazing. 

• Cultivation was resumed at intervals from 
the i8th century onward. 

In other words, the shiding displays continuity 
of use from the Late Iron Age until modern ti
mes. The investigation shows that an under
standing of a site's history can be gained by a 
few carefully placed test pits and trenches, 
followed by radiocarbon dating and macro fos
sil analysis. The results also provide a basis for 
methodological development and continued 
research into the prehistoric use of mountai-
nous woodland. 
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