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Figur 1. Alfta och Viken ligger cirka 50 kilometer väster om Söderhamn fågelvägen. Platsen för
Vikens by är markerad med rött.

Figur 2. Vikens läge mellan Alfta och Edsbyn i Hälsingland. Viken är markerat med en röd cirkel.
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Sammanfattning
Ovanåkers kommun arbetar med en kandidatansökan att bli biosfärområde. Ett biosfärområde är ett
modellområde för bevarande och hållbart brukande, både när det gäller natur och kultur. Under hösten
år 2014 och tidig vinter 2015 togs en verksamhetsplan fram för kulturmiljöerna i det planerade
biosfärområdet. En förstudie över Vikens by i Alfta socken ingick i verksamhetsplanen. Viken ansågs
som ett lämpligt objekt när det gällde att utföra en studie av en bebyggelseenhet. Förstudien har utförts
av Balder Arkeologi och Kulturhistoria. Förstudien innefattar en genomgång av allt arkiv- och
källmaterial: kartor, skriftliga källor och kända fornlämningar.
Målsättningarna med förstudien var att:
-

identifiera ytor och områden som kan utgöra äldre lägen för bebyggelse
göra en grov uppskattning av bebyggelselägenas ålder
översiktligt kartlägga landskapsutnyttjande och försörjningsstrategier
ta fram ett underlag för eventuella fördjupade åtgärder när det gäller övergivna gårdslägen
samt fynd och fornlämningar

Med hjälp av kända fornlämningar och fynd samt historiskt kartmaterial har förslag på en rad
fördjupade insatser (forskningsinsatser) tagits fram. Dessa presenteras på sidan 33.

Inledning
Balder Arkeologi har utfört en förstudie över Vikens by i Alfta socken, Ovanåkers kommun,
Hälsingland. Förstudien innefattar en genomgång av allt arkiv- och källmaterial: kartor, skriftliga
källor, kända fornlämningar med mera.
Ovanåkers kommun arbetar med en kandidatansökan till att bli biosfärområde. Ett biosfärområde är ett
modellområde för bevarande och hållbart brukande, både när det gäller natur och kultur. I
projektarbetet ligger en forskningsaspekt där forskningen syftar till en förståelse av olika ekonomiska
och sociala strategier samt landskapsutnyttjandet ur ett längre perspektiv. Under hösten år 2014 och
tidig vinter 2015 togs en verksamhetsplan fram för kulturmiljöerna i det planerade biosfärområdet.
Förstudien har tagits fram inom ramen för detta arbete.
Viken ansågs som ett lämpligt objekt när det gällde att utföra en mikrostudie av en bebyggelseenhet.
Det berodde på att Viken uppvisar lämningar från flera förhistoriska perioder och dessutom ett gravfält
som undersökts delvis. Det finns också historiska kartor från flera olika tidpunkter. Skifteskartorna
innehåller flera små ortnamn som indikerar äldre bebyggelselägen. Markanvändningen till byn finns
också till stora delar dokumenterad i kartmaterialet. Det medförde goda möjligheter att få fram ny
kunskap om bebyggelseutveckling samt försörjningsstrategier i en byenhet inom biosfärområdet.
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Målsättning och metod
Målsättningarna med förstudien var att:
-

identifiera äldre bebyggelselägen
resonera övergripande kring åldern på de övergivna bebyggelselägena
i stora drag kartlägga bebyggelseutvecklingen
kartlägga landskapsutnyttjande och försörjningsstrategier
ta fram ett underlag för en eventuell fördjupad arkeologisk åtgärd när det gäller de äldre
bebyggelselägena

Fokus har legat på förhistoria och medeltid. Tidsperioden 1500-1800 behandlas mer översiktligt.
Förstudien innefattade studier av arkiv, historiska kartor, en intervju med en gårdsägare, släktlängder
och FMIS. Även material över Alfta och Viken i Antikvariskt Topografiskt Arkiv har genomsökts.
Litteratur som använts är Svenska Gods och Gårdar samt släktboken över Alfta socken.

Figur 3. Odaterad sockenkarta över Alfta, troligen från 1600-talet (V1-1:1). 15 gårdar är markerade i
Viken. Mellan Viken och Malvik ligger en ö som kallas Guldsmedsholmen. En Peter Guldsmed
omnämns i ett brev från 1312 som arvinge till prosten Ingemund i Bollnäs.

Topografi och fornlämningsmiljö
Viken ligger i den dalgång som är knuten till Voxna älv. Den ursprungliga tomt- och inägomarken
ligger i en sydsluttning ned mot Viksjön. En studie av Sveriges Geologiska Undersöknings
jordartskarta visar att tomt- och inägomarken i Viken är belägen på lera och silt. Norrut, på
hemskogen, vidtar morän och berg i dagen. Skogsmarken norr om inägomarken domineras av stark
brutenhet med två större höjder, Mesbacken och Vikeberget. I ett område söder om bytomten och
inägomarken består terrängen av mer låglänt moränbaserad terräng med inslag av lera och silt, innan
det stora skogsområdet med en större brutenhet tar vid söder därom.
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Figur 4. Detalj ur karta över Alfta socken från år 1746 (21-ALF-24). Kartan visar 13 gårdar i Viken.
Längst upp till höger i kartan är ett ålkar markerat.

Viken ligger i ett mycket strategiskt läge ur ett förhistoriskt perspektiv sett, med goda
kommunikationsmöjligheter. Voxnan med det omgivande sjösystemet uppvisar ett flertal fynd från
äldre och yngre stenålder samt tidig bronsålder (cirka 5 000 – 1700 f.Kr.). I området vid Voxnans
dalgång finns ett antal platser för fynd från slutet på mellersta stenålder samt yngsta stenålder. Några
av de äldsta kända fynden från Hälsingland har påträffats i Alfta socken (Hallström 1937:137).
Från Viken finns också fyndet av en holkyxa i brons, enligt Evert Baudou från bronsålderns fjärde
period (cirka 900-600 f.Kr.). Fyndet indikerar troligen en fast bebyggelse i området vid denna tid.
Holkyxor användes vid lövtäkt och lättare timmerarbeten. Inga andra spår av bronsålder förutom
enstaka fynd av skafthålsyxor är kända i området.
Få kända spår finns från äldre järnålder i Voxnadalen (500 f.Kr. – 500 e.Kr.). Enstaka gravar har
påträffats i lägen som betraktas som perifera i dag. I Born, i anslutning till Voxnan, har gravar
undersökts. En av gravarna daterades det tidiga 400-talet e. Kr. Det är den äldsta daterade grav som
påträffats i Voxnadalen och i den inre delen av Hälsingland. Från Born och Lillbo finns också fynd
som daterats till 300-talet till 500-talet (Hallström 1937:164-186). Den yngre järnåldern syns i form av
ett flertal lämningar efter järnframställning i mindre, handbyggda ugnar (så kallat blästbruk). Gravar
finns vid forsen i Born och på Erskpålsnäset i Viken (Alfta 4, Ovanåker 3,4,129). Vi får räkna med att
många gravar och fynd i Alfta och Ovanåker försvunnit i samband med uppodlingar av olika slag
under 18- och 1900-talen.
Ortnamn som innehåller Vik och Viken är vanliga namn i Hälsingland och är terrängbetecknande.
Ortnamn bestående av natur-och terrängelement anses vara de äldsta (Brink 1984:105, Hedblom
1957:36f).
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Figur 5. Kända forn- och kulturlämningar i Vikenområdet. 4=gravfält, 8=stensättning och husgrund,
27=plats för fynd av silverskatt, 60-63, 74:1, 76-79, 93, 177=slaggförekomster och blästplatser,
94=fyndplats för stenyxa, 74:2=fossil åker, 104=vägmärke, 82-83, 130=gränsmärke, 133 och 136=
torplämningar, 228=husgrund från historisk tid, 229=stenmur, 927, 929, 931=färdväg,
933=röjningsröse. Den röda punkten markerar läget för den slagg som påträffats i tomtmarken.
Rödmarkeringen visar det område där slagg, slaggskållor, smidda dryckeskärl, spjutspets och en
pilspets påträffats.
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Fynd och kända fornlämningar i Viken
Sten- och bronsålder
På Gubbön i Viksjön rakt söder om bytomten har en stenyxa hittats (Alfta 94). I FMIS finns ingen
uppgift om vilken typ av yxa det var frågan om, och var den förvaras.
Ett mycket intressant fynd är en holkyxa från bronsåldern, från omkring år 1000 f.Kr. (se
omslagsbilden). Den påträffades enligt Gustaf Hallström år 1880 på ägorna till Viken. Hallström anger
att yxan påträffades 300 meter från Telningsån, vilken han omnämner som ett tillflöde från Grängen
till Viksjön (1937:149). Detta stämmer inte särskilt bra. Troligen är det Viksjöströmmen som avses.
Lösfynd från bronsåldern är relativt ovanliga i Hälsingland. Enstaka föremål har hittats i Skog,
Söderala, Harmånger, Delsbo och Fågelsjö (Eriksson m.fl. 2008:23): Yxfyndet indikerar en fast
bebyggelse i Vikenområdet vid denna tid. Holkyxor användes vid lövtäkt och lättare timmerarbeten.
En stenklubba och en skafthålsyxa har påträffats i östra utkanten av området, i gränsområdet mot
Malviks by (Alfta 3:1 och 3:2). Dessa härrör sannolikt från tidig bronsålder, möjligtvis yngsta
stenålder. Förutom detta fynd och enstaka andra fynd av skafthålsyxor är inga fler bronsåldersfynd
kända från det här området.

Järnålder
Gravfältet på Erskpålsnäset Alfta 4
Nästa period som blir synlig i det kända arkeologiska materialet är den yngre järnåldern. Den mest
framträdande lämningen är gravfältet på Erskpålsnäset (Alfta 4, figur 5). Lämningen är ett av få kända
kvarvarande gravfält i Alfta och Ovanåker. Näset har fått sitt namn efter den intilliggande gården
Erskpåls, till vilken det hör.
Gravfältet består av 11 gravar. Grav 4 är en hög med kantränna och centralröse. Grav 12 är en
blockgrav (gravläggning mot ett markant block). Övriga gravar är stensättningar med löst och
oregelbundet liggande stenar. 9 gravar undersöktes av Arne Modén vid Hälsinglands museum år 1939.
Anledningen var att de skadats av plundring. Endast två av gravarna hade intakta gravgömmor, vilket
innebär att en ovärderlig del av Alftabornas kulturarv nu är förkommet. Vid undersökningen
påträffades också två dittills okända gravar.
Fynden daterar de undersökta gravarna till vendeltid. Fyra av gravarna hade slagg i fyllningen. En av
gravarna innehöll 13 rovdjursfalanger samt ben av häst. Även ytterligare en grav uppvisade hästben.
Fornlämningen är sannolikt att betrakta som ett gårdsgravfält (Mogren 2000:84, ATA dnr 4190/39).
Mot bakgrund av gravmaterialet verkar det sannolikt att järnhantering, sannolikt även smide, samt
pälshantering, varit två försörjningsgrenar som givit ett ekonomiskt överskott. Erskpålsnäset kallas
också Smedjenäset. Det stod en smedja på näset till in på 1900-talet.
Högen A4 (figur 7 och 9) innehöll en svårt söndergrävd skelettgrav och en sekundär brandgrav. I
graven fanns också 13 fragment av falanger av rovdjursfalanger, sannolikt björn (Mogren 2000:xx).
Blockgraven innehöll enbart tvättade ben. Den framstår som mer ålderdomlig och kan eventuellt vara
äldre än högarna och stensättningarna. I två av gravarna fanns fragment av hästben eller -tänder. De
andra anläggningarna var brandgravar (ATA 4190/39), Mogren 2000:82ff). Gravfynden bestod bland
annat av pärlor, ett randornerat skaft i ben och fragment av en enskalig spännbuckla (ATA 4190/39,
figur 14).
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Figur 6 . Vy över Erskpålsnäset. Foto taget av Arne Modén från ladugården på Erskpåls, d.v.s. från
nordöst. Avfotograferat av Katarina Eriksson.

Figur 7. Den skadade högen nummer 4 på Erskpålsnäset vid undersökningen år 1939. Foto troligen
från nordöst. I högen låg en skelettgrav tillsammans med falanger av björn samt ben och tänder av
häst. Foto: Arne Modén. Avfotograferat av Katarina Eriksson.
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Figur 8. Fotografi av Arne Modéns kartering av gravfältet på Erskpålnäset i samband med
undersökningarna år 1939. Det är osäkert vilket block bengömman (grav 12) låg vid. På näset låg en
smedja. Ur ATA.
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Figur 9.. Foto av plan över grav 4, en hög med kärnröse och kantkedja. I graven påträffades bland
annat fragment av björnfalanger, järnslagg, hästben, fragment av en benkam, pärlor, kniv, spik och
flinta. I nordvästra delen fanns en stor plundringsgrop. Planritning: Arne Modén, ATA (dnr 4190/39).
Foto: Katarina Eriksson.
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Figur 10. Blockgraven ”Offerstenen” på Erskpålsnäset, av Modén även benämnd ”grav nr 12”.
Graven ger ett mer ålderdomligt intryck än de andra gravarna på gravfältet. Bengömmor mot block
dateras ofta till yngsta bronsålder eller förromersk järnålder.
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Figur 11. Det block med bengömma på Erskpålsnäset, av Arne Modén kallad ”Offerstenen” i
materialet som förvaras i ATA (grav 12). Bakom blocket skymtar Viksjön. Det framgår inte av Modéns
uppritning vilket block som avses. Foto: Arne Modén år 1939.

Figur 12. Randornerat skaft i ben från grav 6 på Erskpålsnäset. SHM invnr 22517:6. Foto: SHM.
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Figur 13. Pärlor i glas och bergkristall från grav 4 på Erskpålsnäset. SHM invnr 22517:11.
Foto: SHM.
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Fyndmaterial
Brända ben, blästslagg, järntenar, spik, en järnögla, glaspärlor, bränd flinta och ett
skifferbryne.
Brända ben, blästslagg, 10 björnklor, spik,, en hästbrodd, fragment av en kniv,
fragment av hästtänder.
Brända ben, fragment av en benkam, pärlor i glas och bergkristall (figur xxx), spik,
flinta, ben och tänder av häst, kniv.
Brända ben, fragment av ornerad benkam, skifferbryne, ögla i järn, järnpilspets med
tånge, en järnpilspets med holk, järnfragment, en järnten och flinta.
Brända ben, obrända ben, käkfragment, 2 tänder, ett korpliknande järnredskap,
fragment av ett randornerat skaft i ben (figur xxx), fragment av en benkam, flinta,
stenredskap med grov eggretusch, fragment av ett bränt flintredskap med svängd egg.
Brända ben, blästslagg, fragment av hästtänder och hästbroddar, fragment av
benkammar varav den ena med fodral, glaspärlor, en stenpärla, ett fragmenterat
bronsspänne med ornering, fragment av en bronsspiral, järnkrampor, spik och flinta.
Brända och tvättade ben, fragment av bearbetat ben, fragment av en benkam samt
flinta.
Brända ben, blästslagg, fragment av djurklor (hund?), 3 tandfragment, en oval
spännbuckla i brons med djurornamentik och nål i järn, en kniv med tånge, en krampa,
glaspärlor, ett fragment av en bronsspiral samt flinta.
Brända och tvättade ben.

Figur 14. Uppställning över grävda gravar på Erskpålsnäset och fyndmaterial ur respektive grav.
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Silverskatten Alfta 27
Alfta 27 är en silverskatt med arabiska mynt (187 hela och 8 fragment). Den är en av fyra kända
silverskatter i Hälsingland. Den påträffades vid ett större stenblock i åkern mellan gårdarna Ersjuls och
Mygga år 1907. Mynten är präglade under perioden 847-908 e.Kr. (Montelius 1935, Mogren
2000:81f). Tio av mynten har länge förvarats vid Hälsinglands museum (invnr HM 8735). Den
resterande delen av skatten förvaras i Statens Historiska Museum (invnr 13289). I januari 2016
skänktes ytterligare ett mynt ur skatten till Hälsinglands museum. Det hade förvarats i en gård i byn
sedan år 1907. I samband med att Hälsinglands museum mottog myntet i gåva utförde Gert Rispling
vid Kungliga Myntkabinettet en bestämning av myntet. Han har lämnat följande utlåtande om myntet
(Nylander, uppgift i e-postmeddelande 2016-01-27):
”Det skänkta myntet tillhör den samanidiska dynastin (som brukar dominera i 900-talsfynd). Kalif (i
Bagdad) är al-Muktafi (902-908) och emir (tillika ansvarig för myntningen) Isma`il ibn Ahmad (i
Samarkand, 892-907). Myntort är al-Shash (=nuvarande Tasjkent, Uzbekistan) och årtalet 292 efter
Hijra (som går tillbaka på profeten Muhammeds flykt från Mecka till Medina år 622). Årtalet
motsvarar 904/905 e.Kr. I fyndet blir det skänkta myntet det 19:e av just denna typ (nämligen Shash
292).
Myntets åtsida, centrum: Det finns ingen gud utom Gud (Koranen 47:19/21) allena (7:70/68). Han har
ingen vid sin sida (6:163). Åtsida, inre omskrift: I Guds namn! Detta silvermynt är präglat i Tasjkent
år tvåhundranittiotvå. Åtsida, yttre omskrift: Avgörandet ligger hos Gud, så har det alltid varit och så
skall det förbli. På den yttersta dagen skall de trogna glädjas över Guds hjälp (30:4-5/3-4). Myntets
frånsida, centrum: Till Gud! Muhammad är Guds sändebud (48:29). Frånsida, omskrift: Muhammad
är Guds sändebud (48:29), sänd från Gud med rätt vägledning och gudstro, för att han, trots
månggudadyrkarnas avsky, skall segra över all annan tro (9:33). Korancitaten avser kapitel (sûra) och
vers (âya). Versräkningen anges först enligt den officiella egyptiska korantexten från 1925, sedan
(separerat medelst /), enligt den i Europa tidigare använda koranutgåvan av G. Flügel från 1834.
Övers. G. Rispling.”
Silverskatten var med stor sannolikhet rituellt nedlagd vid en gräns av något slag, exempelvis gränsen
mellan gården och den omgivande marken, mellan torr och våt mark eller i en gränszon mellan två
gårdar. Depåer med metall påträffas oftast i olika typer av gränslägen (Lindeberg 2009:191f). Skatten
som kulturhistoriskt fenomen bör ses mot bakgrund av synen på jordägandet. Släkten i Viken får
betraktas som en familj med ett relativt välstånd. En hög social position var kopplad till innehavet av
en ärvd gård och till odalrätten. Odalrätten var innehavet av en jordegendom med full förvaltningsrätt.
Det här var viktigt att visa upp i form av olika ritualer som visade samhörigheten med tidigare
generationer, de som etablerat släktgården. Med hjälp av gården, gränsmarkeringar och gravfält gjorde
man detta synligt för andra (Zachrisson 1998:26, 94, 121). Därför påträffas många silverskatter och
andra metalldepositioner i gränser i gårds- och inägomiljöer. Skatten tillhör ett senare skede än
gravfältet, men att den kunnat föras hem till Viken hänger utan tvekan samman med järn- och
pälshanteringen som de gravlagda bedrev. Det har varit frågan om ett produktionsöverskott som bland
annat kunnat bytas mot silver.
Silverskatter med arabiska (islamska) mynt tillhör en äldre grupp silverskattfynd, till skillnad från en
yngre grupp med blandade mynt (Mogren 2000:83). Studier av vikingatida silverdepåer i Nordeuropa
har visat att xxx Hälsinglands silverskatter visar en tydlig koppling västerut, men det finns även
likheter med fynd från Sydryssland, Galicien och det västslaviska området (Hårdh 1996). Skatter med
islamska silvermynt från perioden före år 980 uppvisar en stark koncentration till de gamla uppländska
folklanden, med tyngdpunkt i Birka (Bäck 197:139f). Det har också påträffats liknande depåer i
Hälsinglands grannlandskap: Gästrikland, Dalarna, Medelpad och Ångermanland (Mogren 2000:82f).
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Figur 15. Några mynt ur silverskatten från Viken. Hälsinglands museum, invnr HM8735. Foto: Bonny
Sjöblom, Hälsinglands museum.

Figur 16. Närbild på ett mynt ur silverskatten från Viken. Foto: Bonny Sjöblom, Hälsinglands
museum.

Figur 17. Mynt ur silverskatten, skänkt från gården Erskpåls till Hälsinglands museum i januari år
2016. Foto: Bonny Sjöblom, Hälsinglands museum.
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Figur 18. Del av RAÄ 8:2 på udden till Perersnäset. Lämningen syns som en terrassering med låga
stenrader och rektangulära svackor. Området motsvarar den yta som ligger strax söder om
ägofiguren ”Ut på näset” i kartan i figur 26. Foto: Katarina Eriksson.

Grav med kantränna på Vallasbo
Vallasbo är en fäbodvall som tillhört Viken så långt tillbaka som det skriftliga materialet sträcker sig.
Vallen ligger vid sjön Vallasen cirka 9 kilometer fågelvägen från bytomten i Viken. På vallen, alldeles
intill bostadshuset, finns en låg gravhög med kantränna. Graven är sannolikt från 500-talet e.Kr.
(Jensen 2001:70). Det är inte helt ovanligt med gravar från äldre järnålder på fäbodvallar i Hälsingland
(ex. Eriksson m.fl. 2008:114, Liedgren 1992: 94ff). Den här företeelsen speglar av allt att döma ett
mycket långvarigt brukande av marken. Brukandet har dock varit flexibelt och ändrats efter behov,
vilket är ett karaktärsdrag när det gäller utmark och fäbodar i Hälsingland och de omgivande
landskapen (Eriksson m.fl. 2011). Kopplingen mellan byn och graven på vallen är dock svår att
klargöra.

Stensättning och husgrundsterrass på Perersnäset
Alfta 8:1 och 8:2 är inregistrerade i FMIS som en stensättning och en terrassering på udden vid
vattnet. Av karaktären att döma kan lämningarna troligen dateras till järnåldern. Terrasseringen syns
som en låg stensyll och några grunda svackor på näsets västra sida. Ingen mer information har gått att
få fram om lämningarna.

Spår av blästbruk
Det finns en rad blästplatser och slaggförekomster i åker- och ängsmarken (Alfta 60, 61, 62, 63, 76,
77, 78, 79, 177). Slaggen är förhistorisk reduktionsslagg (slagg från järnugnen) av sin karaktär att
döma. Den är mestadels brun, tung och storporig. Det finns enligt uppgift fler förekomster inom byns
gränser, men alla har inte kunnat identifieras inom ramen för uppdraget. En del av slaggen kan även
vara smidesslagg.
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Övrigt
Alfta 424 och 425 är två platser med tradition som är felaktigt inlagda på kartan. Detta beror sannolikt
på en förväxling av två historiska kartor. FMIS har meddelats och en korrigering kommer att göras.
Alfta 133 och 136 är torplämningar nordöst om bytomten, på den gamla byallmänningen. Alfta 104 är
en milstolpe. Den indikerar att vägen mellan Alfta och Edsbyn är av hög ålder.
Området vid Viksjöfors mellan Grängen och Viksjön har tillhört Viken. När bytomten blivit för
trångbodd har man etablerat en gårdsbebyggelse även där. Kända fornlämningar i det området är
slaggförekomster, husgrunder från historisk tid, ett gränsmärke, en vägbank och en lämning efter en
kopparhytta vilken sägs vara från 12- eller 1300-tal alternativt 1600-tal (Alfta 114, 93, 940 m.fl.). Där
finns även en kolningsgrop (Alfta 935). Kartan från 1746 visar att det också funnits flera kvarnar längs
Viksjöströmmen. Dessa finns inte med i FMIS.

Fynd i tomtmark och åkrar vid Mygga
Fastighetsägare Allan Jonsson på gården Mygga har samlat alla de föremål som han påträffat på sin
tomt och i åkrarna runt om gården. Inom tomtgränsen har han vid markarbeten påträffat en förekomst
av reduktionsslagg, brun, tung och porig och med drag av stearinslagg (figur 20). Jonsson har också
iakttagit flera slaggförekomster i åkrarna. Han har även påträffat en pilspets och ett spjut vid
markarbeten ute i åkern nedanför gården. Fynd och fyndplats har inte lokaliserats inom ramen för detta
arbete. Flera dryckeskärl i smide av den typ som syns i figur 19 har också påträffats vid grävning strax
söder om gården. Fynden kan indikera en äldre gård eller bytomt. Fynden kommer att anmälas till
FMIS.

Figur 19. Dryckeskärl i järnsmide påträffat i åkern söder om gården Mygga. Det är ett dryckeskärl i
järnsmide. Foto: Katarina Eriksson.
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Figur 20. Blästslagg påträffad inom tomten till gården Mygga. Förvaras på gården. Foto: Katarina
Eriksson.

Ett medeltida brev i Riksarkivet
I Riksarkivet finns ett brev från Alfta daterat år 1276 (SDHK:993). Det handlar om en rad gårdsägare i
Alfta som gemensamt skänker markområdet Prästnäset till Alfta prästgård. Texten lyder: ”Esbjörn
Månsson, Mickel i Runemo, Olof Borgersson på (Präst)Näset, Alver i Västerby (Västra Kyrkbyn) och
hans dotter Stigila, Knut i ”Bucke”, hans dotter Katarina, hans son Källbjörn, hans syster Sigrid, Olof
i Gråsäter, Olof i Viken, Öden i Ede (Edsbyn?), Gudlög i Viken, Sigrid i Ede, Johan i Knåda, Olof,
Kristin och Johan i Gäddvik, Gertrud i Västanå och hennes dotter Margareta, Kristin i Västerby,
Johan Östensson, Östen och Olof Östensson i Långhed, Johan Östensson, Anund, Ivar Hansson och
Gudlef i Norrby, Sigfast i Gäddvik och hans hustru Helga, Peter i Gundbo, hans hustru Blida och
dotter Cecilia, Torlög och Kettil i Gundbo, Elin i Berga, Gunborg och Gunmunds hustru på Näset
skänker en bolstad kallad Prästnäset till Alfta prästbord”.
Här nämns två hemmansägare i Viken: Olof och Gudlög. Det kan vara så att det inte fanns fler gårdar i
byn vid den här tiden. Det är anmärkningsvärt att samtliga dessa gårdsägare i ett flertal olika byar alla
ägde mark på Prästnäset. En förklaring skulle kunna vara att detta skett genom arv och delning ett
antal generationer tillbaka, vilket skapat en komplicerad ägandestruktur. Alfta kyrka uppfördes av allt
att döma under 1200-talet (Brink 1990:174ff). Det exakta årtalet är inte känt. Det är inte omöjligt att
marken skänktes till prästbordet då det var nyinrättat och kyrkan nybyggd.
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Skattelängderna från 1500-talet
Hälsinglands äldsta skattelängd från 1535 anger att det fanns två gårdar i Viken vid den tidpunkten.
Viken ingick i Nässätters sköll (sköll=skatteupptagningsområde). Stefan Brink har visat att
sköllindelningen bör ha varit av gammalt datum redan 1535, och att den sannolikt går tillbaka till tidig
medeltid. År 1535 omnämns två gårdar i Viken varav en ”Mickilli wikebÿn” (1994:124f). I
skattelängden från 1542 är Viken en egen skjöll, ”Vike skiöllen”. Här omnämns flera bönder enligt
följande:
-

Siurd med Hustru Kirstin
Jogan Persson
Per Jonsson
Olof Persson
Oloff Mortensson
Mikel Jonsson
Jogan Larsson
Per Olsson
Oloff Nilsson
Per Olsson

Dessutom anges att Iogan Persson i Kirkebin (Kyrkbyn) och Anders i Gumboda (Gundbo) har
beskattningsbar jord här. Byn hade även ett ålkar och två kvarnlotter inom byns gränser.

Historiskt kartmaterial
Inägodelningar år 1746 (V1-40:1) och år 1783 (V1-40:2)
1746 fanns det 13 gårdar i Viken. Till varje gård hörde tomtmark, kålgård och humlegård. Vid
genomgången av inägodelningen beslutades att delningen och brukandet av åkrarna skulle fortsätta
som tidigare, utan ändringar. Byn hade åker, äng och sval på flera andra platser än vid bytomten,
exempelvis vid Grängen och Lössnan. Öarna användes gärna till ängsmark. Starrslåttermarker fanns
”här oc där på skogen”. Skogen och utmarken sades vara belägen norr om byn och nyttjades samfällt
med Tranbergs och Nässätters byar. Det berättas att skogen består av bergig och stenig mark och
användes för ”ringa mulbete och skog endast til vedbrand”. Byn hade också skog på ”näset” mellan
Viksjön och Grängen. Detta område beskrivs som stenigt och bergigt, bevuxet med tall och gran,
”ingen Timmerskog, något mulbete för Hästarne om sommaren”. Den dög även som fångstskog för
gärdsle och vedbrand. Boskapen betade sommartid på allmänningen där byn hade sina fäbodar.
Därifrån tog man också timmer till husbehov. Kvarnar och kvarnställen hade man vid ån
(Viksjöströmmen) söder om Viksjön. Fiske hade man i Voxnan, Viksjön och Grängen.
De äldsta byarna i Alfta har av hävd haft slåtter- och betesmarker på ett flertal platser ett stycke från
hembyn. Viken har fortfarande gamla slåttermarker vid sjöar, våtmarker och vattendrag runt omrking,
till exempel vid Sässman, Muckeltjärn och vid Häsboån (figur 22). Kartprotokollet berättar också att
”Qwarn occ qwarnställen hafva Bÿemännen så uti Åhn som rinner i Wiksiön och uti Wåxna Elfven
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neder vid Hyltäkten”. De omnämns som ”enfota kvarnar” (skvaltkvarnar, enkla kvarnar med
horisontellt placerade vattenhjul), och det anges att det maldes endast till husbehov. En av
kvarnplatserna kallas ”Qvarnkyan”. Fäbodvallar som nämns som tillhöriga byn år 1746 är Vallasbo,
Skallarbo och Gamla Edsbo, De är belägna söder om nuvarande Viksjöfors och sjön Grängen.
Byamännen hade även fiskevatten i Voxnan, för vilket de erlade skatt, bland annat för ålfiske. ”Ringa
och magert släpfiske som knapt lönar mödan” fanns i Viksjön och Grängen. Dock kunde det vid de
”fina fäbodarna” fiskas ”Giädor, någon mört oc abbor” när fisken hade sin lektid.
Uppräkningen av hemmansägarna år 1746 ser ut som följer:
-

Littera A: Jon Larsson
Littera B: Pär Olofsson
Littera C: Jon Olofsson
Littera D: Anders Jacobsson
Littera E: Olof Pährsson
Littera F: Pähr Pährsson
Littera G: Jan Jansson
Littera H: Jon Jonsson
Littera I: Mårten Mårtensson
Littera J: Lars Olofsson
Littera K: Pähr Olofsson
Littera L: Jan Jansson
Littera M: Olof Jonsson

Att reda ut släktförhållanden och hemmansklyvningar mellan år 1542 och år 1746 är en närmast
omöjlig uppgift. Det är inte så enkelt så att man kan utgå från patronymikon. Man kan dock se att
samma personnamn återkommer och att det sannolikt till största delen är frågan om arv och
klyvningar. Detsamma gäller protokollet i 1783 års karta. Bebyggelseexpansionen sedan år 1535, då
det fanns två gårdar här, är avsevärd. Tomtmarken och inägodelningen var i stort sett densamma sedan
år 1746. Marken består till största delen av åker, sval och äng. Det fanns 13 hemman i byn, varav
littera 10 hade delats upp i 10 och sub10. Bebyggelsen hade med andra ord utökats något. Vid
stranden låg båthus. Inget skifte ägde rum, utan det bestämdes att ploglanden skulle brukas som de
gjorts dittills. På utanvidsjorden norr om landsvägen fanns torp och/eller backstugor. Kvarnen vid den
plats som kallas Qvarnkyan fanns kvar sedan den förra kartan blev till. Erskpålsnäset omnämns som
”Smidienes” vilket visar att det stod en smedja där på den tiden. Smedjan står fortfarande kvar (figur
8, 26).
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Figur 21. Alla hemmansägarna i Viken år 1746 enligt protokollet till inägodelningskartan.

Kartmaterialet över Sässmanområdet i Edsbyn, Knåda och Ämnebo i Ovanåkers socken visar att flera
byar i Alfta socken haft tillgång till marker för ängs-, myr- och sjöslåtter där så långt tillbaka som vid
tiden för de första kartorna. Man hade också ytterligare ett flertal marker spridda över Alfta och
Ovanåkers socknar. Markerna låg ofta på ett avsevärt avstånd från inägomarken. Det krävde inte lika
mycket arbetskraft att ha bete och slåtter på stort avstånd från byn som att ha åkermark där. Detta har
också haft att göra med markens beskaffenhet. Slåtter och bete kan bedrivas på magrare, stenigare
mark.
Vid tiden för de första historiska kartorna hade Vikenborna fäbodar på skogen söder om den fasta
bebyggelsen (Vallasbo, Skallarbo, Gamla Edsbo). Mellan 1783 och laga skiftet 1874 har antalet
fäbodvallar till Viken ökat. Nu anges att byn har Gammal-Skallarbo, Ny-Skallarbo, Skräddarbo
(Skräddrabo), Gångbors, Stafsbergs och Hedebo fäbodar (figur 23).
Eftersom den nordvästra delen av Alfta socken blev Ovanåkers socken år 1639 kan man anta att
marken tagits i anspråk av Alftabönderna innan dess. Man har sedan kunnat fortsätta att bruka de
ianspråktagna områdena trots att de varit belägna i en annan socken. Med tanke på
fornlämningsmiljön och markanvändningens karaktär är det inte omöjligt att brukandet går tillbaka på
den yngre järnålderns första fasta bebyggelse (Eriksson 2015:24-30). Det breda och variationsrika
landskapsutnyttjandet är relativt väl dokumenterat från och med 1700-talet.
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Figur 22. Slåtter- och ängsmark till Vikens by, belägna utanför byns inägomarker. Ur
inägodelningskartan från år 1746. Markerna är spridda till sjöar, våtmarker och vattendrag, ofta på
ett avsevärt avstånd från bytomten och gårdarna (V1-40:1).
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Figur 23. Byar och fäbodar i Alfta och Ovanåkers socknar. Kartan är baserad på kamerala uppgifter,
ortnamn och 1700-talets historiska kartor. Blå ring= Viken. Röda ringar= fäbodar omnämnda i 1700talets kartmaterial. Rosa ringar= fäbodar som tillkommit i 1800-talets kartmaterial. Underlagskarta:
Ovanåkers kommun.

Indikationer på övergiven bebyggelse i
kartmaterialet
Gammelgård
Två ägofigurer söder om bytomten kallas Gammelgård och Gambla gården i 1783 års karta (figur 2426). Det rör sig utan tvekan om en övergiven gård eller bytomt. Åkrar med namnet Gammelgård eller
Gamla gården förekommer i flera byenheter i Alfta, Hälsingland och i andra svenska landskap. De
förekommer uteslutande i storskifteskartorna från 1700-talet. I Alfta socken förekommer
”Gammelgårdar” i Nässätter, Tranberg och i Kyrkbyn (V1-14:2, 21-ALF-39). Det finns befintliga
bebyggelser med namnet Gammelgård, exempelvis i Folkärna socken i södra Dalarna.
Åkern Gammelgård eller Gamla gården omnämns i protokollet från storskiftet i Viken år 1783, då det
är aktuellt att skifta ägan. Bönderna anhöll då om att själva få staka ut skiften ”nemligen uti åkern
Gamla gården”, vilket också beviljades. Det är svårt att göra ett antagande kring tidpunkten för
övergivandet av gården, men man kan kanske anta att en viss tid förflutit eftersom området hunnit få
den benämningen. Kartprotokollen nämner inte heller något om att bytomten eller gårdar flyttats.
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Figur 24. Gammelgård och Gårdstycket i inägodelningskartan från år 1783 (V1-40:2).

Figur 25. Överlägg visande övergivna bebyggelselägen i anslutning till den nuvarande bytomten i
1783 års karta (V1-40:2).
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Gårdstycket (norra och södra)
Två mindre ytor mellan ägofigurerna Gammelgård kallas Gårdstycket år 1783. Det kan vara en
övergiven tomtplats, eller möjligtvis två. Två förhöjningar syns i åkermarken i dag.
Terrängskuggningskartan visar två svaga förhöjningar i området. Den yta i nordöstra delen av
Erskpålsnäset (”Smidienäset”) som också kallas Gårdstycket (figur 26) kan också indikera ett
övergivet bebyggelseläge. Det lämpliga läget styrker detta.

Tomten
Tomten ligger vid vattnet mellan Perersnäset och Erskpålsnäset, i anslutning till en registrerad
slaggförekomst (Alfta 77). Ortnamn på -tomt (a) har ansetts betyda ”plats avsedd för byggnad” eller
”plats där byggnad har stått”. Det mesta talar tydligen för den senare betydelsen, vilket innebär att
namnen sannolikt syftar på övergivna bebyggelser. Namnen är svåra att datera, men anses vara
ålderdomliga (Brink 1984:70f). Den dominerande bebyggelsen anses vara ”ödetomt” (Franzén
1982:42f). Enligt Karin Calissendorff är namntypen nordisk men finns i England och Normandie, dit
den förts av vikingar. Tomta är en nordöstlig form av namnet (1986:72f). En slaggförekomst (Alfta
77) sammanfaller med Tomten.

Gårdsnäs
Om den här ägan kan bara konstateras att namnet indikerar ett äldre övergivet gårdsläge och att det är
ett fint läge för en bosättning under järnålder och/eller medeltid. Omedelbart väster därom ansluter det
område som kallas ”Ut på näset”. Inom ägofiguren ligger slaggförekomsten Alfta 79.

Ut på näset
Den här ägofiguren är det område där Alfta 8:1-2 ligger, på Perersnäset, i anslutning till vattnet (figur
xx). Slaggförekomster finns norr och öster härom (Alfta 78 och 79). Eftersom de vikingatida
blästplatserna oftast låg i anslutning till gårdslägena, och eftersom en stensättning finns på platsen, kan
man misstänka att det kan röra sig om ett gårdsläge från järnåldern.

Hastaägorna vid Grängen
Vid den östra stranden av Grängen, söder om Viksjön och Viksjöfors samt sydöst om
Viksjöströmmen, finns några ägofigurer som kallas Hasta i inägokartan från år 1783 (figur 28 och 29).
Ägorna ligger i anslutning till en förhistorisk slaggförekomst (Alfta 65:1). Jordarten är lera och silt.
Namnet syftar sannolikt på en landningsplats för båtar, en typ av -sta-namn med rötter i det feminina
ordet stadh vilket betyder ”båtplats”, ”landningsplats” (Brink 1984:28, Ståhl 1985:61). Det finns dock
kanske en liten möjlighet att de här ägofigurerna representerar en övergiven bebyggelse med ett så
kallat -sta-namn. Namn med efterleden -sta antas komma av ett äldre ord, plural av ställe, plats. I
Sverige finns ungefär 2 000 ortnamn av den här typen. Det är omstritt vilken betydelse namnen har
haft. Ortnamnsforskare verkar dock överens om att -sta-namnen är förhistoriska och kan ha sitt
ursprung i den äldre järnåldern (ex. Brink 1984:48, Calissendorf 1986:57-62, Ståhl 1985:55ff). De sta-namn som förekommer i Hälsingland uppvisar i stort sett samma utbredning som de fasta
fornlämningarna (Brink 1984:48ff). I nuläget finns inga belägg för att Hasta vid Grängen är en sådan
plats.
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Figur 26. Ägofigurer med namn i kartprotokollet från år 1783 (V1-40:2). Flera av dem indikerar
övergivna gårdslägen.

Figur 27. Härbresåkern år 1939, troligen från västsydväst. I bakgrunden skymtar en gård, sannolikt
Per-Ols eller Brodda. Foto: Arne Modén, ATA. Avfotografering: Katarina Eriksson.
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Figur 28. Hastaägorna i kartan från 1783 (V1-40:2) markerade med rött.

Litteratur
Gammal Hälsingekultur från år 1933 och Stefan Brinks bok om ”Gärder och hjälper” behandlar de
två äldsta skattelängderna från Hälsingland. De har redovisats kort tidigare i rapporten. Bokverket
Svenska Gods och Gårdar anger gårdarna Ersjuls som innehavare av släktdiplom. Gården hade då
(1940) varit i samma släkt sedan år 1542. Tidigaste kända ägare är bonden Sjul i Viken, därefter Erik
Siulsson (omkring år 1603). Det anges också att gården Mygga varit i samma släkt sedan 1600-talet
(Björkman och von Sydow 1940: 101-106).
Släktboken över Alfta är så omfattande att det inte är möjligt att göra en grundlig genomgång inom
ramen för den här rapporten. Kort sagt ger redogörelserna av släkterna och gårdarna i Viken en bild av
ett heterogent och rörligt samhälle med olika yrkesgrupper och med en relativt stor geografisk
rörlighet. Flera släkter flyttade in under 17- och 1800-talen. Inte helt väntat visar det sig att även en
sockenlappsfamilj bodde i Viken. Det var en Måns Aronsson som flyttade till Viken med sin familj
kring sekelskiftet 1700-1800. Hans och hans frus härstamning är okänd. Hans fru nämns inte heller vid
namn. Flera smedsläkter omnämns, och det är tydligt att smedsyrket oftast gick i arv på manssidan.
Även en rad soldatfamiljer syns i materialet (Svenskt släktregister Alfta socken 1947). En viss
källkritik har riktats mot serien Svenskt släktregister på grund av att tillvägagångssätt och källor inte
redovisats (ex. Hildebrand 1961).
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Figur 29. Hastaskiftena vid Grängens norra strand. 153= spetsnackad stenyxa, 65, 93, 113, 136=fynd
av slagg, 130=gränsmärke, 66=lämning efter övrig kulturhistorisk bebyggelse, 228=husgrund från
historisk tid, 229=hägnad..
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Terrängskuggningsfoto och Google Earth
Terrängskuggningsfotot innehåller några intressanta strukturer (figur 30). Silverskatten påträffades vid
ett block, vilket numera är bortsprängt. På fotot ser det ut som att fyndplatsen ansluter till den västra
kanten av en upptorkad våtmark (figur 30). Det kan betraktas som ett lämpligt läge för ett depåfynd
(jfr ex. Zachrisson 1998:26, 94, 121 och Lindeberg 2009:191f).
Det är även möjligt att urskilja den gamla tegindelning som rådde före skiftena på fotot. Den syns i
form av ett randmönster. Terrängskuggningsfoton för Alfta och hela landet finns nu tillgängligt för
alla i Fornsök (www.raa.fornsok) och kan väljas under ”Kartinställningar”.
I flygfotot i Google Earth förekommer mörkare ytor i anslutning till bytomten och de kända
fornlämningarna, troligen kulturlager, kol och sot. I den plöjda åkermarken syns rester av
tegindelningarna före skiftena. Söder om det nuvarande läget för gården Ersjuls syns även två
rektangulära formationer i åkermarken. De mörkare ytorna representerar troligen kulturlager. Där har
sannolikt stått två byggnader. Med tanke på att den yngre järnålderns blästplatser i de allra flesta fall
var knutna till gårdslägen, och att det finns två kända slaggförekomster strax söder därom, är det inte
omöjligt att detta kan vara ett äldre gårdsläge. Skatten skulle i så fall kunna vara deponerad i den östra
gränsen till gården, mellan tomt och odlingsmark eller mellan odlingsmark och den yttre marken. I
Google Earth syns en halvcirkelformad struktur som ansluter till fyndplatsen och som skulle kunna
vara resterna av ett hägnadssystem. Det är inte möjligt att publicera kartor ur Google Earth i den här
rapporten. Därför finns ingen bildhänvisning här. Läsaren hänvisas därför till Google Earth.

Figur 30. Terrängskuggningsfoto över bytomten och inägomarken. 1= platsen för silverskattfyndet, 2=
f.d. våtmark, 3= exempel på spår efter äldre tegindelningar och diken. Kan även ses i Fornsök
(www.raa.se/fornsok).
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Syntes
Brons- och järnålder
De första gårdarna i Viken bör rimligtvis ha legat i anslutning till de utskjutande näsen (figur 5 och
26). Med tanke på holkyxan och blockgraven är det möjligt att det funnits en bosättning under
bronsålder och äldre järnålder. Området måste betraktas som ett ypperligt läge för bosättning, i den
flacka södersluttningen ned mot sjön, i en lättarbetad jordart. Den äldre järnåldern i Vikenområdet är
okänd, om inte bengömman vid blocket på gravfältet kan räknas dit. Graven med kantränna på
Vallasbo skall sannolikt räknas hit, men det kan i nuläget inte dras några slutsatser om eventuella
samband mellan byn och en bosättning på samma plats som fäbodvallen under äldre järnåldern.
Minst två naturkatastrofer (vulkanutbrott med askmoln) ägde rum åren 536-537 samt 542 e.Kr., vilket
orsakade köld, missväxt och svält över ett större område på norra halvklotet (se Gräslund 2007, Larsen
m.fl., Ferris m.fl., Baillie & McAneney, samt Tvauri 2014). Det bör ha varit en kris som pågick under
åtminstone 15 år. Detta orsakade en omläggning av hela samhället.
I Hälsingland övergavs ett flertal gårdsbebyggelser under 500-talet e.Kr. (Liedgren 1992). Under
yngre järnålder uppstod sedan en ny aristokrati, med en social status och ekonomi baserad på
specialiserat hantverk (Gräslund 2007). Utförda 14C-dateringar av blästbrukslämningar i det gamla
folklandet Alir samt Ljusnans och Voxnans dalgångar visar att Hälsinglands omfattande förhistoriska
järnhantering troligen kan knytas till denna strategi. Järnhanteringen tar fart och sprider sig längs
älvdalgångarna under 600-talet (Magnusson 1994 m.fl.).
I strategin för den här nya samhällsgruppen ingick även att knyta an till äldre boplatslägen med gamla
anor och hög social status. Tore Artelius har uppmärksammat att spåren efter vikingatida och
medeltida bebyggelser (i Halland) ofta ligger i anslutning till gravmonument från bronsåldern. De
större vikingatida gravplatserna växte fram i dessa miljöer under den yngsta järnåldern. Det skedde ett
slags återbruk av bronsålderns viktiga platser. Gravfält är ofta kopplade till områdena kring kyrkorna.
Det var stormän som lät bygga de första kyrkorna. Dessa stormän hade i sin tur lagt sina gårdar och
gravar i anslutning till bronsålderns viktiga platser. Det finns anledning att tro att detta var en sed som
förekom även i andra delar av det nuvarande Sverige. Det var ett sätt att manifestera sig och knyta an
till jorden. De bebyggelser som låg invid gamla ättehögar och kunde åberopa urgammal hävd och
släktskap med de människor som låg begravda där. Detta gav också juridiska fördelar (2011:9-24).
Mats Mogren har uppmärksammat detta när det gäller Hög i Hälsingland och hänvisar då till ”the
authority of the past”, det förflutnas auktoritet när det gäller frågan om kyrkans och den senvikingatida
eller tidigmedeltida kungsgårdens placering strax intill storhögarna från romersk järnålder (2000:165170).
Silverskatten RAÄ 27 är troligen nedlagd i gränsen till en gård och sannolikt till en våtmark. Utifrån
det som beskrivs i det förra stycket var det viktigt att på olika sätt markera äganderätten till marken.
En hög social position var kopplad till jordinnehav och gammal odalrätt, det vill säga full
fövaltningsrätt till en gård. Denna rätt var ärvd sedan flera generationer. Odalrätten som begrepp kan
gå tillbaka ända till 500-talet e.Kr. Efter krisen på 530-talet har rätten troligen definierats om.
Möjligheterna ökade för privat äganderätt till jord. Odalrätten verkar då ha blivit en metafor för
uråldriga rättigheter (Gräslund 2012, Löwenborg 2012). Det här var viktigt att visa upp i form av olika
ritualer som visade samhörigheten med tidigare generationer, de som etablerat släktgården (Zachrisson
1998:26 ,94, 121).
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Viken under yngre järnålder uppvisar spår som gör att den passar in i de ovan nämnda strategierna. En
familj etablerar sig här under sent 500-tal eller 600-tal. De ägnar sig åt handel och hantverk inriktat på
specialiserat hantverk, järn, päls, kanske även skinn och hudar. De har haft ett produktionsöverskott
som gjort det möjligt att exempelvis föra med sig silverskatten hem.
I grannlandskapet Gästrikland kan man följa samma utveckling under yngre järnålder. Där kan man
urskilja en topp i järnhanteringen under 900-talet e.Kr. Då är gravhögarna under en period nästan helt
uppbyggda av slagg (Eriksson m.fl. 2008:85). Det finns även en koppling till silverskatter med
islamska mynt. Exempelvis har en skatt påträffats vid ån i Häcklinge i Valbo, nära ett fynd av en
holkyxa i brons. I närheten finns också en smedja (Valbo 331, 183). Valbo är ett centrum för
järnhantering under yngre järnålder, med ett flertal lämningar efter blästbruk. Gravarna i Viken
uppvisar även stora likheter med vendeltida gravmaterial från Gästrikland, från gravfält kopplade till
större mängder slagg (ex. Ovansjö 19 och 33, Årsunda 9 m.fl., Bellander 1938, Liases 2000). Viken,
precis som Gästriklands vendeltida och vikingatida byar, bör ha varit en del i ett handelssystem med
täta kontakter med Mälardalen.
Inga vikingatida gravar har dock påträffats i Viken. Det ligger dock med all sannolikhet ett äldre
gårdsläge mellan bytomten och sjön. Det är det område som kallas Gammelgård och Gårdstycket i
kartorna. Med tanke på att en pilspets och en spjutspets påträffats i åkern söder om gården Mygga,
vilken ligger i den ursprungliga bytomten, kan gårdsläget eventuellt gå tillbaka till yngre järnålder.
Här finns också en rad spår efter blästbruk, vilka brukar knyta an till järnålderns gårdslägen.
Det utbredda bruket med slåtter på torräng, myrar och i sjöar har troligen sina rötter i yngre järnålder
eller ännu längre tillbaka. Betesdriften hade också långa traditioner vid den här tiden. Till det kommer
fast och rörligt fiske, jakt och fångst. Odling av säd, lin och olika sorters nyttoväxter bör också ha
förekommit (Welinder m.fl. 1998:154, 379).
Alla de ägor som har namn som Gårdstycket, Tomten, Gårdsnäset och så vidare är av intresse att se
närmare på i markfysiska undersökningar. Det kan vara bebyggelser från flera olika perioder under
järnålder, medeltid och 1500-tal.
Utmarkerna används flitigt genom hela historien. Betet på skogen har utan tvekan sina rötter i
bronsåldern (Eriksson 2015:xx). Många slåttermarker finns i skogen och vid sjöar och vattendrag.
Fäbodsystemet går tillbaka på järnålderns extensiva utmarksbruk. Viken lade tillsammans med den
bebyggelse som är den nuvarande Kyrkbyn tidigt beslag på vidsträckta områden i socknens södra del,
ända ned mot Mållången och Amungen. Där finns fortfarande ägor tillhörande byarna i socknens
centrala del som inte får någon förklaring i det historiska eller moderna kartmaterialet.
År 1276 omnämns två fastighetsägare i Viken. En genomgång av kända fornlämningar och det
historiska kartmaterialet ger en bild av att det kan ha varit betesmarken som var det viktiga i
sammanhanget (karta över Prästbordet, V1-27:1). Viken hade då två gårdar. År 1535 hade Viken
fortfarande två gårdar. Kanske har digerdöden och agrarkrisen något att göra med att vi inte ser någon
bebyggelseutveckling här på nästan 300 år. Efter 1542 expanderar dock bebyggelsen starkt.
I övrigt präglas byn av en bred försörjning med ett välutvecklat ekonomiskt skyddsnät som präglas av
flexibilitet. Detta verkar vara ett karaktärsdrag i Hälsinglands ekonomi (Welinder, Eriksson och
Gustafson 2011). Ekonomin bestod av jordbruk, metallhantering, smide, linhantering, pälshantering
och andra hantverk, boskapsdrift, fäbodbruk, fångst, jakt, fasta fisken, rörligt fiske, skogsbruk och
mycket annat. Detta har säkert varit fallet när det gäller de flesta områden, men just skogen som en
stor försörjningskälla verkar vara utmärkande för Hälsingland.
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Figur 31. Kartan från år 1746 med tre kvarnplatser markerade. Ingen av dem är registrerad i FMIS.

Förslag på fördjupningar
Nedan redovisas de preliminära förslagen på fördjupningar när det gäller lämningar och äldre
bebyggelselägen i Viken.

Åtgärd
Magnetometer och
markradar
14
C-dateringar av
slaggförekomster

Plats/Lämning/Område/Fynd Figur
Gammelgård, Gårdstycke,
26
Tomten, Gårdsnäs m.fl.
Inägomarken
5

Fältinventering och
datering
kolningsgropar

Skogsmarkerna

23

Fältinventering

Åker- och ängsmark

5

Kol- och jordprover

Åker- och ängsmark

5, 26,
28, 29

Frågeställningar
Finns det lämningar efter
bebyggelse i de här ytorna?
Hur gammal är järnhanteringen i
Viken? Vad säger det om
bebyggelse och
försörjningsstrategier?
Finns det några hittills okända
kolningsgropar i Vikens skogar?
Vad kan man ta reda på när det
gäller storlek, datering m.m.?
Kan fler fornlämningar eller
ålderdomliga strukturer urskiljas
ovan mark?
Kan man hitta kollager efter
svedjande? Hur gamla är
svedjorna?
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14

C-dateringar av
svedjor och
betesbränningar
Fältinventering

Byns skogsmarker enligt äldre
kartmaterial

23

Fältinventering

Kvarnar

31

Fördjupning och
bestämning
fyndmaterial

Spjut och pilspets påträffade i
åkern vid Mygga

5

Fördjupning
fyndmaterial

Dryckeskärlen i järnsmide

Arkivstudier och
fältinventering
Arkivstudier och
fältinventering

Fasta fisken i Alfta och
Ovanåker
Vallasbo (fäbodvall med grav
från äldre järnålder)

Arkivstudier,
fältbesök

Torplämningarna Alfta 133
och 136

5

Arkivstudier och
fältinventering

Hastaskiftena vid Grängen

28, 29

Grundlig
genomgång av
fyndmaterial
Datering
benmaterial

Gravfältet Alfta 4 på
Erskpålsnäset

5, 6-13

Kända
fornlämningar,
geofysiska
undersökningar

Medeltiden i tomt- och
inägomarken

5, 26

Intervjuer med de
gårdsägare som är
intresserade av detta
Studiecirkel för
gårdsägarna

Eventuella fynd i tomt- och
inägomarken
Övriga observationer
Vikens historia

5, 19

4
23

Vilka tidigare okända lämningar
finns här? Vad berättar de om
livet i byn? Vad skiljer
hemskogen från utskogen?
Kan man återfinna
kvarnplatserna? Hur ser
lämningarna ut? Kan de dateras?
Kan den exakta fyndplatsen
lokaliseras? Hur gamla är
fynden? Vilken historisk kontext
härrör de från?
Hur gamla är föremålen? Är de
typiska för det här geografiska
området? Är de smidda på plats?
Var låg de fasta fiskena? Vilka
hade nyttjanderätten?
Hur ser användningen av platsen
ut från järnålder och framåt?
Kan det ha funnits kopplingar
mellan byn och den här platsen
under äldre järnålder?
Hur gamla är
torpbebyggelserna? Skulle en
undersökning kunna ge ny
kunskap om livet i området
under 17- och 1800-talen?
Kan det finnas lämningar efter
bebyggelse på platsen? Vilken
strategi använder vi för att ta
reda på det?
Vad kan man få ut av en
grundlig genomgång av
fyndmaterialet utifrån den
kunskap som byggts upp sedan
undersökningen ägde rum?
Vad kan man säga om
gravfältets roll i Hälsinglands
järnålder?
Var finns strukturer från
perioden 1050-600? Är den
medeltida bebyggelsen synonym
med ”Gammelgård”? Kan den
finnas någon annanstans?
Finns det ytterligare fynd som
berättar om Vikens historia?
Vad berättar de?
Vad kan vi gemensamt få fram
för ny kunskap om Viken?

Figur 32. Uppställning över preliminära förslag på fördjupningsområden när det gäller Viken.
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