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”Vattnet steg mellan ängens tuvor, upp mot plöjningen. Lågt liggande vägar översvämmades, 

lador brev kringflutna. Efter ett par dagar suddades gränserna mellan sjöarna ut. Mindre 

broar och hässjevirke flöt omkring, en och annan lada började röra på sig”. 

Ur ”Den sjungande dalen” av Hans Lidman 
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Figur 1. Ovanåkers kommun ligger i sydvästra Hälsingland. Kartbilden använd med 

medgivande av Ovanåkers kommun. 

 

 

 

Figur 2. Vy över Sässman från Ryggesbovägen. Foto: Katarina Eriksson. 
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Figur 3. Sässmanområdet vid Edsbyn. Gränsen för Natura 2000-området är markerad med en 

blå linje.  

 

 

Sammanfattning 
 

Balder Arkeologi och Kulturhistoria har på uppdrag av Ovanåkers kommun utfört en 

kulturhistorisk studie av Sässmanområdet vid Edsbyn. Sjön Sässman är belägen mellan 

Edsbyns tätort och Ovanåkers kyrka.  

Studien har bekostats med hjälp av LONA (Lokala naturvårdssatsningar, Naturvårdsverket). 

Sässmanområdet är Natura 2000-område och är dessutom riksintresse för naturvård 

(Sässmanområdet, R3). Områdets nordöstra del tangerar ett riksintresse för kulturmiljövård 

(X567 Vängsbo). Ovanåkers kommun arbetar mot målet att bli biosfärkandidat, det vill säga 

ett modellområde för hållbart brukande och hållbar utveckling. Sässmanområdet ingår då 

som ett av kärnområdena i det planerade biosfärområdet. 

Grunden till den mosaikartade landskapsbilden i Sässmanområdet är slåtter- och 

ängsmarker vilka bör vara av hög ålder. Landskapet har använts för betesdrift och lövtäkt 
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åtminstone sedan bronsåldern. Det är inte osannolikt att de hävdade markerna har rötter i 

järnålderns markanvändning och bland annat kan knytas till den vendel- och vikingatida 

bosättningen i Viken i Alfta. Flera byar i Alfta har av gammalt haft ängsmark i 

Sässmanområdet. Traditionen är sannolikt också ännu äldre än så. Slåtter och lövtäkt bör 

ha förekommit åtminstone sedan tidig bronsålder. Den gamla landsvägen som följer älven 

har också gamla anor. 

Sässmanområdet kan mot bakgrund av ovanstående sägas vara ett kulturarv med en lång 

historia och långa traditioner. Som modell- och forskningsområde lämpar det sig väl när 

man vill studera de långa traditionerna i markanvändningen och det långsiktiga, hållbara 

brukandet.  

Den här rapporten är en översiktlig studie av arkeologi och kulturhistoria i Natura 2000-

området. Resultatet är baserat på kart- och arkivstudier, intervjuer samt en översiktlig 

fältinventering. Rapporten är tänkt att ligga till grund för en informationsinsats, bland 

annat i form av en lättåtkomlig och lättillgänglig folder. Texten avslutas med förslag på olika 

framtida åtgärder när det gäller kunskapsuppbyggnaden om Sässmanområdet. 

 

 

Inledning 
 

Balder Arkeologi och Kulturhistoria har på uppdrag av Ovanåkers kommun utfört en 

kulturhistorisk studie av Sässmanområdet vid Edsbyn. Sjön Sässman är belägen mellan 

Edsbyns tätort och Ovanåkers kyrka. Med Sässmanområdet menas här det område som 

grovt räknat avgränsas av väg 301 i söder, Knådavägen i norr, Rotebergsvägen i väster samt 

sjön Vägnan i öster (bild 2). Studien har bekostats med hjälp av LONA (Lokala 

naturvårdssatsningar, Naturvårdsverket).  

Sässmanområdet är ett område med sedimentjordar kring Voxnans lopp med tillhörande 

system av vattendrag, sjöar och tjärnar. Det är Natura 2000-område sedan år 2006 

(områdeskod SE0630051). Det är med andra ord klassat som ett område med en särskilt 

bevarandevärd natur och är därmed skyddad enligt miljöbalken. Sässmanområdet är 

dessutom riksintresse för naturvård (Sässmanområdet, R3). Nordöstra delen av området 

tangerar ett riksintresse för kulturmiljövård (X567 Vängsbo). Riksintresset avser  

bybebyggelse med odlingslandskap. 

Ovanåkers kommun arbetar mot målet att bli biosfärkandidat, det vill säga ett 

modellområde för hållbart brukande och hållbar utveckling (www.biosfaromrade.org). 

Sässmanområdet ingår då som ett av kärnområdena i det planerade biosfärområdet 

(www.ovanaker.se/klimatmiljo/biosfarkandidat). 

Flera rapporter om Sässmanområdet har tagits fram tidigare. De har samtliga i första hand 

behandlat naturvärden som finns här (Göllas 2011, Jonsson och Nordin 2013, Persson 

2013 samt Hansen 2014). I rapporterna har följande insatser när det gäller kulturhistorien 

föreslagits: 

- Bevarande av materiella och immateriella kulturvärden när det gäller jordbruks- och 

byggnadsteknik, exempelvis dikning, lieslåtter, hässjning, fiske, jakt och de lador 

som står i landskapet. 

- Underhåll av den gamla landsvägen som löper genom området. 
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- Restaureringar av bland annat byggnader och broar. 

- Kartläggning av myrtagens historik och användning. 

- Skyltinsatser på den gamla begravningplatsen på Dödholmen vid Vängsbo. Förslag 

på aktiviteter som exempelvis friluftsgudstjänster har framlagts. 

- Kartläggning av berättelserna kring Långbåtån (kyrkbåtskanalen), Näsbertashålet, 

Lintjärnen samt traditionen kring jätten Önne och jättekasten. 

- Tillämpande av blädningsteknik i skogsbruket så långt det är möjligt 

- Utföra en inventering av kulturlämningar, till exempel broar, slussar och 

röjningsrösen. 

Den här rapporten syftar till att belysa kulturhistorien och kulturvärdena i området. En 

del av de punkter som nämns ovan täcks av detta. Rapporten är resultatet av studier av 

informationskällor av olika slag. Området kring Sässman är mycket komplext, i 

synnerhet när det gäller markanvändningen och skifteskartorna. All information som 

finns att hämta in har inte rymts inom tidsramen för rapportarbetet. Stora möjligheter 

finns inom olika forskningsfält i framtiden när det gäller Sässmanområdet. Ett stort tack 

till Robert Jonsson i Näs, Knåda, som delat med sig av berättelser om och foton från 

området.  

 

 

Figur 4. Den gamla landsvägen mellan Lövtjärnen och Voxnan. Foto från nordnordväst. Foto: 

Katarina Eriksson. 
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Målsättning och metod 
 

Målsättning 

Målsättningen för projektet var att ta fram och sammanställa så mycket information om 

fornlämningar, kulturvärden och kulturhistoria i Sässmanområdet som det var möjligt inom 

ramen för rapporttiden. Fokus skulle ligga på kartstudier och intervjuer, men även en 

översiktlig fältinventering skulle utföras. Informationen i rapporten skulle kunna fungera 

som underlag till skyltning av en vandringsled där besökare kan uppleva både natur- och 

kulturvärden. Rapporten skulle också kunna användas som underlag till en 

informationsfolder.  

 

Metod 

Studien var avsedd att bygga på arkivstudier, litteratur och intervjuer. Kartmaterialet i 

Lantmäteriets forskningsarkiv samt de ekonomiska kartorna från 1950-talet har studerats. 

Olika typer av litteratur och arkiv har använts. Dessutom har intervjuer genomförts med 

Robert Jonsson i Näsgården, Knåda. En fältinventering utfördes också där området 

inventerades också till fots. Lämningar och strukturer mättes in med hjälp av handdator. 

Påträffade lämningar har lagrats i form av shapefiler och presenteras här i form av 

kartskikt. Digitalt kartmaterial till fältinventering och rapportframställning har 

tillhandahållits av Ovanåkers kommun. Ett tack till Jens Olsson som hjälpt till med digitalt 

kartmaterial och shapefiler så att det digitala fungerat både i fält och vid framställning av 

kartor till rapporten. 

 

 

 

Topografi och naturliga förutsättningar 
 

Högsta kustlinjen stod på 228 meter över nuvarande havsnivå (Johansson 1937:41). Genom 

landhöjningsprocessen började Sässmanområdet höja sig ur havet omkring 4000 år f. Kr. 

Från att ha varit en del av en smal havsvik blev området en del av älvlandskapet med 

omgivande sjösystem. Sedan dess har landskapet varit tillgängligt för påverkan av 

människor. Sjön Sässman ligger nu på en höjd av drygt 153 meter över nuvarande 

havsnivå. 

5000-4000 f.Kr. utgjordes Voxnans dalgång av en lång havsvik, och havet stod så långt upp 

som vid strömmarna vid Born. Den nuvarande Norrsjön markerade havsvikens inre del 

(Hallström 1937:138). Omkring 4000 år f.Kr. hade denna havsvik grundats upp. Voxnans 

lopp genom Alfta och Ovanåker bildades, med sjöar, tjärnar och våtmarker. Från denna 

tidpunkt har Sässmanområdet varit föremål för återkommande översvämningar. Hela västra 

Hälsingland bestod under perioden 4000-2 500 f.Kr. av en stor havsbukt med 

skärgårdslandskap. Sjöarna Voxsjön och Varpen i Bollnäs bildades och låg då strax väster 

om den dåvarande strandlinjen. Denna strandlinje löpte genom Njurunda i Medelpad, 

Hassela, Ljusdal, Arbrå samt Skogs och Ockelbo socknar (aa:139). Voxnadalen med 

Sässman låg strax innanför (väster om) denna vidsträckta skärgård. 
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Området ligger till största delen på sandbotten. Jordartskartan över Sässmanområdet visar 

att jorden runt omkring sjöar och tjärnar främst utgörs av torv, att odlingsmarken till 

största delen består av sand och isälvsgrus. Isälvsgruset ligger i stråk längs älvens stränder 

(figur 6).  

Ett pollenprov togs vid Bäck sydväst om Edsbyn och väst om Gårdtjärn år 1930 Johansson 

1937:57ff). Resultatet av pollenanalysen syns i tabellen i figur 5. 

 

Tidsperiod Jordart Polleninnehåll Tolkning av 

växtlighet och 

klimat 

Topografi 

Istidens 
slut - 4 000 

f.Kr. 

Varvig lera Tall, björk, vide, 
havtorn 

Torftig träd- 
och 

buskvegetation 

Havsnära 

vegetation 

Voxnadalen var 
en lång och smal 

havsvik 

4 000 f.Kr. 

- cirka 

2 500 f.Kr. 
(stenålder) 

Älvmjäla/älvsand Hassel, alm, al, 

lind, avenbok 

En period med 
gran 

Klimatet blir 

varmare 

Hassel, alm, al, 
lind och 

avenbok 

invandrar 

(linden 4 000-

3 000 f.Kr.) 
Gran invandrar 

men försvinner 

igen 

Kustlinjen och 

Voxnans 

mynning nu 
belägna öster om 

Viken i Alfta 

Älvfåran i 

Sässmanområdet 

har bildats 

 Svartbrun kärrdy 

med tunna skikt 

av mjäla 

 Vatten- och 

kärrväxter 

förmultnade 

Mjäla avsattes i 
skikt vid 

högvatten i 

älven 

Ett relativt öppet 

landskap? 

Tidvisa höga 

vattenstånd i 
Voxnan 

-500 f.Kr. 

(bronsålder) 

Mörkbrun, starkt 

förmultnad 

vitmosstorv 

Granen invandrar 

för gott cirka 

1 400 f.Kr. och 
blir framträdande 

  

500 f.Kr.- Gulbrun, 

oförmultnad 

vitmosstorv 

Klimatförsämring, 

mer nederbörd 

Alm och lind 

försvinner 

Vitmossa som 

växer snabbare 

  

 

Figur 5. Tabell över resultatet av pollenanalysen från Bäck, enligt Johansson 1937. 

 

En informativ rapport från Världsnaturfonden visar att översvämningar har flera 

gynnsamma effekter. Det översvämmade vattnet för med sig många olika näringsämnen och 

fyller dessutom på grundvattennivån. Detta gör att strandängar, våtmarker och 

strandsumpskogar får en hög produktion och uppvisar en stor biologisk mångfald. 

Flodslätter kan suga upp stora mängder vatten och släppa tillbaka dem till vattendraget i 
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långsam takt. De fungerar då som ett slags vattenmagasin. Även myrmarker har stor 

förmåga att fånga upp vatten. Vid översvämningarna skapas nya livsmiljöer för andra 

organismer och leder till att fler arter samexisterar i området. Dynamiken som 

översvämningarna skapar leder med andra ord till en ökad biologisk mångfald. Vissa 

naturtyper, som strandsumpsängar, är helt beroende av denna översvämningsdynamik. När 

översvämningarna blir för kraftiga leder detta däremot till flykt av jord och vegetation och 

förstörda grödor. Detta kan människan motverka genom att hålla våtmarker och 

strandängar i schack (Lif 2006:6,9f). 

Något som är tydligt när man vandrar omkring i den östra delen av Sässmanområdet är 

avsaknaden på sten i form av röjningsrösen och/eller stengärdesgårdar. Detta är ovanligt i 

ett utpräglat odlingslandskap och beror sannolikt på de återkommande översvämningarna 

med sedimentavlagringar. Voxnadalen består av sediment som avlagrats i omgångar under 

flera tusen år (Johansson 1937:54). En fältinventering utfördes inom ramen för projektet. I 

samband med denna påträffades varken röjningsrösen eller stenhägnader i de låglänta 

ytorna i områdets östra del. Området består egentligen bara av odlings- och betesmark 

omgärdad och avskuren av vattendragen. Området har varit förhållandevis lättbearbetat och 

lätt att odla upp. 

Kartmaterialet från laga skiftet vid 1800-talets mitt visar att stränderna längs älven främst 

användes som åkermark. Stränderna kring sjöarna och tjärnarna användes till äng. Detta 

innebär att sedimentjordarna på sandbotten längs Voxnan främst använts till åker medan 

torvområdena kring Sässman och tjärnarna i första hand användes till äng för bete och 

slåtter. Så länge översvämningarna inte skedde i alltför snabb takt bör de haft en positiv 

inverkan på odlingsmarken. 

 

 

Figur 6. Avfotograferat foto från översvämning år 1985. Korna blev strandsatta på en holme 

väster om Nästjärnen och måste hämtas hem med flotte. Fotot tillhör Robert Jonsson i Knåda. 
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Arkeologi och fornlämningsmiljö 
 

Stenålder 
Det äldsta kända spåret efter mänsklig aktivitet i Voxnans dalgång är en stenyxa av så 

kallad Limhamnstyp, påträffad i en gammal sjöbotten i Kyrkbyn i Alfta. Limhamnsyxor 

dateras grovt dateras till 3950-3700 f.Kr. Under denna period höll Sässmanområdet som 

nämnts på att omvandlas från en del av en smal havsvik till ett kustnära område (Hallström 

1937:138).  

Ett mycket intressant fynd är en slädmede i trä från Västra Nyasen nordväst om Knåda, 

vilken Joakim Wehlin, arkeolog vid Dalarnas museum, nyligen har låtit 14C-datera. Det 

visade sig att meden härrör från tiden omkring 3 500 f.Kr. Släden har troligen haft två 

medar och kan ha varit dragen av hundar. Människorna här har rört sig och transporterat 

last över stora ytor (Wehlin, manus). 

I Edsbyn har påträffats en skifferkniv från den så kallade norrländska skifferkulturen (bild 

xx). Skifferkulturen tillhör den yngre stenåldern och hade sin blomstringstid under perioden 

3 300-2 000 f.Kr. Fynden består bland annat av spetsar och knivar i skiffer vilka 

representerar en norrländsk kultur, troligen främst inriktad på jakt och fångst. Kulturen 

hade kopplingar till hällristningarna från samma period och uppvisar inslag av en 

jägarideologi (figur 8, Carlsson 1998:44f). 

 

 

Figur 7. Skifferspets påträffad vid Edsbyn. Skifferspetsar är ett uttryck för skifferkulturen, en 

jakt- och fångstkultur i Norrland under yngre stenåldern. Fyndet förvaras i Statens Historiska 

Museum (invnr 17270). 

 

I Edsbyn, vid gården Ol-Ers, har påträffats en stenklubba med skaftränna (nu i Edsbyns 

museum). Stenklubborna kan dateras till den sena stenåldern-den tidiga bronsåldern 

(omkring 2 000 f.Kr., Hallström 1937:146-149). 
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Bronsålder 
Fler fynd av enkla skafthålsyxor har gjorts i Edsbyområdet (figur 9). Skafthålsyxan var en 

viktig redskapsyxa och kunde användas till lövtäkt, avverkning och uppklyvning av lövträd 

samt till timmerarbeten. Skafthålsyxorna dateras till sen stenålder-tidig bronsålder. De 

påträffas ofta som offerfynd i våtmarker, vilket betyder att de var ett viktigt och centralt 

föremål för människorna. De har ett klart samband med bronsyxor och kan ha varit ett 

komplement till dessa. Fynd i brons i kombination med enkla skafthålsyxor brukar vara en 

indikation på att odling förekommit i området under bronsålder (Carlsson 1998:22, 

Hallström 1937:148). 

I sjön Ullungen i Edsbyn har en pilspets i kvartsit från bronsåldern hittats (figur 10). 

Kvarsitspetsarna hade östliga influenser och ersatte skiffertekniken och därmed 

skifferkulturen (Carlsson 1998:24). Eftersom pollenprover från södra Hälsingland visat på 

betesdrift under denna tid kan man anta att betesdrift kan ha förekommit även i 

Voxnadalen (Eriksson m.fl. 2008:24). 

En holkyxa i brons, enligt Evert Baudou härrörande från bronsålderns period 5, har 

påträffats i Vikens by i Alfta. Yxan kan dateras till tiden kring 1 000 f.Kr. (figur 11). 

Holkyxan var en vanlig arbetsyxa under bronsåldern, fram till dess att järnet slog igenom 

som redskaps- och verktygsmaterial (Baudou 1953, SHM invnr 15783).  

 

 

Figur 8. Enkel skafthålsyxa från Voxna, tidig bronsålder. Skafthålsyxorna användes bland 

annat till lövtäkt samt avverkning och uppklyvning av lövträd. Statens Historiska Museum, 

inventarienummer 408 855. Foto: SHM. 
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Figur 9. Pilspets i kvartsit från bronsåldern, påträffad i sjön Ullungen, nära östra stranden, i 

Sässmanområdets västra kant. Förvaras i Edsbyns Museum. Bilden publicerad med tillstånd 

av Edsbyns Museum. 

 

 

Figur 10. Holkyxa i brons från bronsåldern (omkring 1 000 f.Kr.), påträffad i Viken, Alfta, cirka 

4 kilometer från Sässmanområdets östra avgränsning (SHM invnr 15783). Foto: SHM. 

 

Äldre järnålder 
Arkeologen Gustav Hallström visade med sina undersökningar att området Lillbo-Born haft 

fast bosättning under folkvandringstid, det vill säga 400-600 e.Kr., slutet av den äldre 

järnåldern, och fram i vikingatid (1937:160). Andra kända bosättningar i sydvästra 

Hälsingland från den här perioden är Onbacken i Bollnäs och Getryggen i Alfta. Lokalerna 

ligger längs en urgammal färdled från Svärdsjöbygden till Balungen i Enviken, vidare över 

Amungen och Mållången och vidare upp längs Voxnan. Speciellt för den här färdleden är att 
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den mestadels utgörs av vattenleder och endast innehåller kortare sträckor på land 

(Johansson 1937:234-244). 

Arkeologer är ense om att något hände i Hälsingland under 500-talet, slutet på äldre 

järnåldern, som gjorde att ett stort antal bebyggelser och odlingar övergavs och låg öde 

under en lång tid. Bo Gräslund, professor i arkeologi vid Uppsala universitet, har i en artikel 

kopplat denna händelse till ett vulkanutbrott som finns dokumenterat både i form av 

naturvetenskapliga analyser och i skriftliga källor. Enligt analyser och flera samtida 

uppgifter ägde en solförmörkelse rum år 536-537 e.Kr., två somrar i rad. Detta ledde till 

missväxt och en omfattande svält. Man kan tala om en samhällskollaps, och det bör ha tagit 

åtskilliga år innan samhället återhämtade sig. Det är också tydligt att en ny aristokrati 

växte fram under återhämtningen, en samhällsklass som byggde nya rikedomar och en ny 

status på specialiserat hantverk (Gräslund 2007).  

 

 

Yngre järnålder 
Det är troligen i relation till det nya specialiserade hantverket och den nya samhällsklassen 

vi skall se den omfattande järnhanteringen längs Ljusnans och Voxnans älvdalar som växer 

fram under början av den yngre järnåldern, under 600-talet. Slagg efter blästbruk finns på 

ett flertal platser i trakten av Sässmanområdet, och järnmalm syns på flera platser i diken 

och vattendrag. Järnhanteringen har emellertid bedrivits i kombination med jordbruk och 

boskapsskötsel (Eriksson m.fl. 2008:79). 

Ett fynd av en sländtrissa i täljsten från järnåldern har gjorts i Edsbyn (SHM, inv.nr. 

13291). Denna kan inte dateras mer exakt inom ramen för denna rapport. Det innebär 

sannolikt att det funnits en bosättning i Edsbyn (”Ed”) under järnåldern. Sländtrissor utgör 

spår av dåtida textilhantverk. Det har i sådant fall också funnits ett gravfält, tillhörande 

bosättningen i Edsbyn. Inga spår av dessa är i dag synliga ovan mark. Det beror säkerligen 

på dem omfattande uppodlingen.  

I Viken i västra Alfta växte det under den yngre järnåldern fram en bosättning med gård, 

gravfält och järnframställningsplatser. Gravfältet ligger på Erkpålsnäset. Järnhanteringen 

och en trolig hantering av skinn och pälsverk har resulterat i att man kommit över en större 

samling silver, rituellt nedlagd vid ett stenblock i åkern mellan gravfältet och den nuvarande 

landsvägen (RAÄ 4,60,63,77,177 m.fl.). Äldre kartmaterial visar att Viken använt sig av 

större markområden i socknen under en längre tid, sannolikt av urgammal hävd (V1-40:1)).  

Flera av byarna kring Sässman har sina rötter i yngre järnåldern eller tidigare, vilket syns i 

ortnamnsskicket samt i fynd och fornlämningar. Mer information kan endast erhållas i form 

av arkeologiska utredningar och undersökningar. 

I Vängsbo har påträffats en pilspets och en yxa i järn vid djupplöjning på dåvarande 

hemman nummer 7 (RAÄ 149:1-2, 150). Den kan dateras till järnålder eller möjligen 

medeltid.  
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Tidigare kända forn-och kulturlämningar i Sässmanområdet 
Följande lämningar i Sässmanområdet är kända och registrerade i Riksantikvarieämbetets 

fornminnesregister (bild xxx och xxx). Informationen om landets kända fornlämningar är 

tillgänglig för alla i Fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida (www.raa.se/fornsok). 

- RAÄ 28:1: milstolpe daterad år 1785, invid den äldre sträckningen för landsvägen  

- RAÄ 29:1: minnessten 

- RAÄ 30:1: milstolpe daterad år1785 

- RAÄ 46:1: plats med tradition, ”Häxmyran”, enligt uppgift avrättningsplats för 

kvinnor anklagade för häxeri 

- RAÄ 57:1: fångstgrop för älg 

- RAÄ 63:1: plats med tradition, ”Sibbelin”, enligt uppgift jätten Sibbes första boplats 

- RAÄ 64:1: plats med tradition, ”Önstjärnen”, enligt uppgift  

- RAÄ 91:1: plats med tradition, ”Näs-Bertas-hålet” 

- RAÄ 93:1: lindamm 

- RAÄ 95:1: begravningsplats för Digerdödens offer 

- RAÄ 125:1: fyndplats för stenklubba från yngsta stenålder/bronsålder 

- RAÄ 132:1: uppgift om plats för försvunnen milstolpe 

- RAÄ 139:1: fattigbössa, med inskriften ”Gif åt de fattiga en skärf” 

- RAÄ 149:1: fyndplats för pilspets och yxa av järn, grovt daterade till sen vikingatid-

tidig medeltid 

- RAÄ 163:1: fyndplats för skifferkniv från yngsta stenålder vid gården Bytra (möjligen 

inte den ursprungliga fyndplatsen) 

 

 

Voxnan och odlingslandskapets historia 
 

Enligt arkeologen Gustav Hallström är det sannolikt att det äldsta jordbruket i Ovanåkers 

socken tog sin början under bronsåldern (1700-500 f.Kr.). Som nämnts brukar fynd av 

brons i kombination med skafthålsyxor vara en indikation på att odling förekommit i 

området under bronsålder (Hallström 1937:151).  

Ben från husdjur från perioden 2800-2300 f.Kr. (perioden kallas yngre mellanneoliticum på 

arkeologspråk) har enligt en uppgift i ”Jordbrukets första femtusen år” påträffats på en 

boplats i (Welinder 1998:102). Ingen annan uppgift om detta har påträffats i rapportarbetet. 

Fynd av enstaka grisben och förkolnade sädeskorn från samma period har påträffats på 

boplatsen Hedningahällan i Enånger i västra Hälsingland (Welinder m.fl. 1998:102). Från 

Medelpad finns spår av odling och betesdrift från omkring 2 700 f.Kr. (Carlsson 1998:18). 

De äldsta spåren av betesdrift i Hälsingland och Gävleborgs län finns i pollenprover och har 

daterats till bronsålder (Eriksson m.fl. 2008:24). Det verkar därmed inte som någon 

omöjlighet att betesdrift och odling förekommit i Voxnadalen vid denna period. 

I västra Hälsingland har enligt Welinder påträffats en flintskära från yngsta stenålder-

tidigaste bronsålder (2300-1300 f.Kr.; Welinder m.fl. 1998:27). Fyndet har inte kunnat 

identifieras inom ramen för detta arbete. Welinder påpekar att flintskärorna är 

jordbruksredskap men att fynd av dessa inte nödvändigtvis innebär att man bedrivit 

jordbruk i området. De kan också ha använts i kultutövningen och deponerats i jorden i 

samband med någon rituell handling.



 
 

 

 

 

Figur 11. Tidigare kända forn- och kulturlämningar i FMIS (Fornminnesregistret). Här visas 

nordvästra delen av området. RAÄ 63=Sibbelin, 64=Önstjärnen, 126,151,162=fynd av 

trindyxor och skrapa från äldre stenålder, 163=fynd av skifferkniv från yngre stenålder, 

83,124,125,142=fynd av pilspets, stenklubba samt yxor från tidig bronsålder, 

57,143=fångstgrop för älg, 67 och 101=fynd av järnslagg, 80,134=fynd av pilspets och 

spjutspets i järn, 10,132=milstolpar från år 1785, 90=Näs-Bertas-hålet, 93=lindamm, 

81=hembygdsgården, 152=värdefull byggnad (kraftstation). 

 



 
 

 

 

 

Figur 12. Tidigare kända forn- och kulturlämningar i FMIS (Fornminnesregistret). Här visas 

den sydöstra delen av området. RAÄ 163=fynd av skifferkniv från yngre stenålder, 125=fynd 

av stenklubba från tidig bronsålder, 57=fångstgrop, 165=fossil åker, 33,102,103=fyndplats 

för järnslagg, 110=terrassering, 26,33=järnåldersgravar, 149,150=fynd av pilspets och yxa i 

järn, 46=plats där man skall ha bränt häxor, 63=Sibbelin, 64=Önstjärn, 28, 30 och 132= 

milstolpar/plats för försvunnen milstolpe, 90=”Näs-Bertas-hålet”, 95=begravningsplats för 

digerdödens offer, 93=lindamm, 139= fattigbössa, 59=linskäkt/kvarn, 140= kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse, 117=torplämning, 29,31=minnesmärken. 
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En skifferspets är hittad i Edsbyn (SHM invnr 17270). Skifferspetsarna är från yngre 

stenålder, den period då vi troligen får det första jordbruket i Hälsingland. Just 

skifferkulturen förefaller dock ha varit baserad på jakt och fångst. Området kring Voxnan 

lämpade sig emellertid ypperligt för betesdrift och odling. Jordarna består av sandiga 

sediment och isälvsgrus, och det har funnits vidsträckta myrmarker till bete. 

Bronsåldern karakteriseras förutom mindre odlade ytor främst av bete över större områden 

(ett slags säterdrift), lövtäkt och grässkörd med skäror. Det kulturpåverkade landskapet var 

halvöppet och kännetecknas av skottskog och lövträd. Kreaturen betade i skogen och på 

myrarna (Welinder m.fl. 1998).  

Arkeologin som utförts i landet har visat att järnåldersgårdarnas försörjning delvis var 

baserad på slåtter. De nya redskapen med mer effektivt skärande blad gjorde gräs- och 

lövtäkt lättare (Welinder m.fl. 1998:264). Det har konstaterats att uppodlingarna under 

järnåldern i Hälsingland varit en del i en övergripande strategi som även består av bete, en 

lång rad skogliga näringar samt embryot till en omfattande fäboddrift. Skogen har legat till 

grund för bebyggelseutvecklingen. Det finns arkeologiska belägg för röjning och 

betesbränning i Ljusdals socken från tiden kring Kristi födelse. Pollenprover har visat att 

odling bedrevs i Hög/Hälsingtuna under 200-talet e.Kr. Det finns även fossila åkrar, 

årderspår, röjda ytor och röjningsrösen från denna period i nordöstra Hälsingland 

(Andersson 1987, Liases 2001, Liedgren 1992:85,111,216). 

En större arkeologisk undersökning av en järnåldersgård med tillhörande gravfält i Björka 

strax väster om Hudiksvall har visat att en stor del av försörjningen var baserad på bete och 

slåtter på myrar och strandängar. Slåttern ändrade karaktär under loppet av järnåldern, 

från en tonvikt på våtmarksslåtter till övervägande delen slåtter på torräng. Fynd av 

benmaterial med en stor andel äldre djur tyder på säterdrift. Korn dominerade under hela 

järnåldern, med ett marginellt inslag av råg. Åkrarna gödslades. Även en del lin odlades på 

Björka. Medeltiden kännetecknas av en mer varierad sädesodling och en ökad användning 

av torrmarksfoder (Liedgren 1992:92, Welinder m.fl. 1998:381).  

De undersökningar som utförts i Sverige visar att det dominerande sädesslaget under 

järnåldern var det sexradiga kornet. Järnålderns boplatser i Hälsingland ligger vanligen i 

anslutning till lättare sandjordar, vilka passade den tidens jordbruksredskap. Benmaterial 

från undersökta boplatser i landet visar att nöt, får, svin och häst förekom i varierande 

procentandel (Welinder m.fl. 1998:367,379). 

Sässmanområdet kännetecknas av en stor mångfald i markanvändningen. 

Ovanåkersbönderna har enligt uppgift sedan länge (osäkert hur länge) fördelat sin odlade 

jord på olika markslag. I boken om Ovanåkers socken berättas det att ”de taga både 

spannmålsskörd och höskörd årligen från såväl lerjord, mäljejord och bergjord”. Därigenom 

har man aldrig haft några totala missväxtår. Det här området och hela Voxnans nedre 

floddal anses vara mycket fruktbar och har enligt uppgift av gammalt kallats Hälsinglands 

kornbod (Johansson 1937:29).  

De tidigaste skattelängderna anger att socknarna i södra Hälsingland skulle betala skatt i 

vävar och skinn, medan de nordligare socknarna skulle betala skatten i spannmål. Olof 

Johansson ser detta som att spannmålsodling var huvudnäringen i norra Hälsingland och 

linodling och djurfångst i landskapets södra del. Redan i 1559 års skattelängd har 

kreatursskötseln ökat markant i detta område Johansson har utifrån hjälpskattelängden år 

1535 beräknat att det i nuvarande Ovanåkers socken fanns 54 bönder vid den tidpunkten. 



 
 

20 
 

De största byarna var Edsbyn, Roteberg och Knåda, därefter Böle, Gråsätter, Vängsbo och 

Östanå (1937:246). De är samtliga knutna till Voxnans vattensystem.  

Nedan följer ett diagram i tabellform över hur landskapsutnyttjandet sett ut i landet under 

olika perioder, baserat på arkeologiska undersökningar och pollenprover. Samtliga uppgifter 

är hämtade ut boken Jordbrukets första femtusen år av Welinder, Pedersen och Widgren 

(1998). Det bör framhållas att större delen av de arkeologiska data kommer från 

undersökningar i den södra halvan av Sverige. Fler och fler undersökningar visar emellertid 

att Hälsingland haft täta kontakter med andra områden genom årtusendena.  

 

Arkeologisk period Tidsperiod Bete, insamling, odling 

Äldre stenålder 

 

 10 000-3 900 f.Kr. Skogsbete över stora 

områden 

Jakt, fångst, fiske, 

samlande 

Yngre stenålder 

 

3 900-3 500 f.Kr. Troligen inget regelrätt 

jordbruk i Ovanåker vid 

denna tid 
Gårdar vid strandängar och 

våtmarker där kreaturen 

betade 

Ringbarkning och hamling 

av träd 
Röjningsbränningar 

Bete och slåtter på 

starrmyror och stränder 

Yngre stenålder 

 

3 500-2 800 f.Kr. Jordbruk vid kustlandet 

upp till Ångermanland 

Det äldsta jordbruket var 

knutet till lövskogar 
Lövtäkt till kreatursfoder 

Pollenanalyser visar på vete, 

korn och ogräs 

Ett halvöppet landskap; 

gläntor i skogen 

Yngre stenålder 
 

3 300-2 300 f.Kr. Grisekonomi (halvvilda svin) 
i kombination med jakt, 

fiske, fångst och samlande 

Lövtäkt 

Ökning av betade, 

kulturskapade låg- och 

skottskogar 
Ett halvöppet landskap i 

ständig förändring 

Säsongsvis betesdrift ett 

stycke från gårdarna? 

Yngsta stenålder-Äldsta 

bronsålder 

2 300-1 100 f.Kr. Ökat betestryck under 

denna period 
Bete över stora arealer, i 

skog och på strandängar 

Omfattande avskogning i 

södra Sverige 

Betestrycket medförde 

sannolikt ett behov av 
lövinsamling 
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Boskapen vallades 

säsongsvis ett stycke från 

gården (säterdrift) 
Ett landskap starkt präglat 

av bete 

Spår av bete även i 

Härjedalsfjällen  

Jordbruk i samspel med 

skogsträden 
Röjningsgödsling 

Skottskogar 

Fodertäkt på lövängar 

Vanligt med lövknivar som 

gravgåvor 
Ett föränderligt 

skogslandskap 

Foderinsamling och lagring 

Uthus och lador förekom 

Ett halvöppet landskap 

(gläntor i skogen) 
Flintskäror, malstenar och 

förkolnade sädeskorn i det 

arkeologiska materialet 

Yngre bronsålder 1100-500 f.Kr. Stenröjning 

Åkersystem 

Betesmarker med gräs, 
ljung och enbuskar 

Intensifierad 

mjölkberedning 

Långsam förändring av 

landskapet mot det 

nuvarande mer öppna 
landskapet 

Äldre järnålder 800 f.Kr.-200 e.Kr. Vinterfoderinsamling 

Fähus 

Stallning av kreaturen eller 

utegångsdrift med 

stödutfodring 
Användning av hö= hård- 

och sidvallsäng (torräng och 

våtäng) 

Gödslade och permanenta 

åkrar 

Kornet blir det förhärskande 
sädesslaget 

Järnet slår igenom i 

jordbruket, möjlighet att 

smida ut längre blad 

Kortlien börjar användas 
Höskörd 

Fodertäkt på lövängar 

Halvgräsen ökar i 

pollendiagrammen, andelen 

starrkärr ökar 

Kärren blir slåtter- och/eller 
betesmarker 

Slåttermarker med hamlade 

träd 
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Man börjar värdera och dela 

in marken 

Förromersk järnålder-äldsta 

folkvandringstid 

0-400 e.Kr. Lövknivar mindre vanliga i 

gravar (betyder att lövkniven 
minskar i betydelse) 

Ängsbruk (ängshö) 

Inhägnade ängar på våt- 

och fastmark 

Insamling av vinterfoder på 

utmarken 
Granen invandrar 

Fast järnåldersbebyggelse i 

Hälsingland 

Pollenanalyser visar på bete 

i Ängersjö socken i 
nordvästra Hälsingland 

(Karlsson 2001) 

Romersk järnålder-vendeltid 200-536 e.Kr. (?) Kombination av åkerbruk 

och boskapsskötsel 

Stallad boskap och gödslade 

åkrar 

Järnet slår igenom i skörd 
och slåtter 

Ängarna slogs med kortlie 

av järn 

Insamling av vass, starr, ag, 

örter, frön och frukter med 
skäror 

Folkvandringstid 536-600 cirka Ödeläggelsefas 

Markant och långvarig 

igenväxning av betesmarker 

i norra Hälsingland, 

Medelpad och andra delar 

av landet 
Långvarig 

återhämtningsperiod 

Vikingatid 700-1060 e.Kr. Åkerbruket får större 

betydelse mot slutet av 

perioden 

Åkern dock ännu en mindre 
del av kulturmarken 

Linodling 

Jordbruket ökar under sen 

vikingatid 

Ökad indelning i territorium 

Jordägandet ökar i 
betydelse 

Ökning av arealen på 

slåtterängarna 

Långliar används fr.o.m. 

700-talet och ger dubbelt så 
effektiv slåtter 

Ökat nyttjande av 

hårdvallsäng (torra, friska 

ängar på fast mark) 

Medeltid 1060-1521 e.Kr. Åkerbruket får en större 

betydelse 

Expansion av åkermarken 
tidig medeltid 
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Ökat utnyttjande av 

hårdvallsäng 

Mulbete i skogen 
Pollenprover visar på bete 

under 1300-talet i Hamra 

nationalpark (Nordström 

2001) 

 

Figur 13. Tabell över vad arkeologiska data och jordprover av olika slag visar om utnyttjandet 

av landskapet i vårt land under förhistorien. 

 

 

Namnen och byarna 
 

Ovanåkers socken har fått sitt namn efter en by eller en äga som låg ”ovanför åkern”. ”Åker” 

antas vara det äldre namnet på Alfta kyrkby. Åker-namnen tillhör de sakrala ortnamnen, 

vilka syftar på platser med en speciell religiös och politisk betydelse (Brink 1990:177). Älven 

Voxnan är uppkallad efter sin tendens att svämma över, med ett annat ord ”växa” (Brink 

1984:118). 

Edsbyn skrevs Edhe år 1276 (RA SDHK993). Namnet syftar på terrängen på den plats där 

byn ligger. Ett ed är en sträcka där man måste färdas på land förbi en fors, eller en ström, 

eller mellan två vatten (Flemström 1983:47f). Utifrån lägena och fornlämningsbilden kan det 

konstateras att Ed-namnen bör ha sina rötter i förhistorien. Efterleden –byn måste ha lagts 

till längre fram i tiden (Brink 1984:73). Knåda omnämns första gången som ”Knudhum” år 

1276 (RA SDHK993). Någon förklaring till namnet har inte påträffats. Möjligen skulle man 

kunna tänka sig personnamnet Knut i bynamnet. 

Gråsätter omnämns i skriftliga källor år 1276. Namn som slutar på ”–säter” förekommer på 

ett flertal platser i Hälsingland och brukar dateras till sen vikingatid – tidig medeltid. ”Säter” 

betyder ”skogsäng” eller ”utmarksäng” och syftar på platser för ängar och slåttermarker som 

givit hö. Förleden ”Grå”- har föreslagits komma av ordet ”gråda”, vilket betyder ”svagare 

fors” (Brink 1984:75ff). Enheten Östanå måste rimligtvis ha fått sitt namn efter sitt läge 

öster om Voxnan. Byenheter med namnformer som sannolikt har sina rötter i järnåldern är 

Edsbyn och Gråsätter. Byn Viken ett stycke österut var troligen den centrala bebyggelsen i 

området, med gårdsgravfält och blästerugnar. Ämnebo har en typiskt medeltida namnform 

(Brink 1984:27ff). Med tanke på övriga bod-namn i socknen kan man kanske anta att det 

ursprungligen var en fäbod. 

Sjön Sässman skrivs ”Sesman” i det historiska kartmaterialet. Någon förklaring till namnet 

har inte påträffats. Namnet är troligen mycket gammalt. Muckeltjärn däremot har sannolikt 

fått sitt namn i egenskap av den största tjärnen i området mellan Ullungen och Sässman. 

”Muckel-” kommer av ”mykil”, vilket betyder ”stor” (Ståhl 1982:80). Nästjärnen och 

Sävtjärnen måste ha uppkallats efter terrängens egenskaper samt förekomsten av säv.  

Gårdarna med namnformer med ändelsen -ra (Bytra, Ropra, Skomakra) framstår som 

ålderdomliga. Deras ursprung är okänt. En e-postväxling med professor Stefan Brink på 

Centre for Scandinavian Studier vid universitetet i Aberdeen gav resultatet att 

namnformerna sannolikt är mycket gamla, men att det är svårt att få fram fakta om just 
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namnen i Ovanåker (Brink, e-postmeddelande 2015-06-08). Det har inte varit möjligt att få 

fram mer information om de här namnformerna.   

 

 

Skriftliga källor och historiskt kartmaterial 
 

Ägorna kring sjön Sässman tillhör Knåda, Gråsätter, Kyrkbyn och Ämnebo. Den här 

ägandestrukturen syns också i kartorna över laga skiftet vid 1800-talets mitt (V41-20:1 

m.fl.). Tidigare fanns också en by som kallades Österbyn och bestod av hemman från Knåda 

och Östra Roteberg. Byarna kring Sässman omnämns första gången i ett gåvobrev daterat 

år 1276. Det är 38 personer från bland annat Gråsätter (”Grådhesäter”), Edsbyn (”Edhe”) 

och Knåda (”Knudhum”). I dokumentet skänker dessa personer ägan Prästnäset till 

Prästbordet i Alfta (Riksarkivet, SDHK993, Johansson 1937:244-251). 

I hjälpskattelängden från år 1535 ingår de äldsta byarna i Ovanåker i Grååsexther skjöll. En 

sköll var en skatteenhet innehållande ett visst jordtal. Gråsätters sköll utgjorde ett eget 

skatteområde. Den kan eventuellt ha uppkallats efter den äldsta bebyggelseenheten i 

skjöllen. Gråsätters by bestod av fyra hemman vid den här tiden, Knåda av sex hemman och 

Östanå av fyra (Johansson 1937:247ff).  

 

 

Figur 14. Detalj av storskifteskartan över Knåda år 1852 (V41-18:1). 
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I skatteboken från år 1542 redovisas byarna i Sässmanområdet under ”Alptta Tingslag”. Ed 

har 14 hemman. Gråsätter består av ett antal hemman samt kvarnar och ”ålekar”, det vill 

säga ålfisken. Även gårdar i Edsbyn, Vängsbo och Ämnebo nämns. Bara en bonde i en by 

kallad Ovanåker omnämns i skattelängden. Uppgifterna i Tiondeboken från 1559 visar att 

Ovanåkers by (eller gård?) och Ämnebo av gammalt räknades till Gråsätter (Johansson 

1937:253). 

I protokollet till laga skiftet i Knåda år 1852 (Lantmäteriets forskningsarkiv V41-18:1) 

beslutades vid sockenstämman att genomföra tre arbetsföretag. En av dem var att gräva en 

”afloppskanal till 10 alnars bredd från Örestjernen till Bromyrtjernen”. Bönderna i byn fick 

tillåtelse att använda sig av massorna från grävningen av kanalen. 

En annan åtgärd var att avsätta en ”linsänkningsplats inom hemmanets N:o 9 ägoskifte att 

begagnas under hemmanen N:o 8, 11, 12 och 13”. Platsen det talas om i protokollet är 

sannolikt samma plats som nu har beteckningen RAÄ 93:1 i Fornsök.  

Protokollet nämner också sjöfoderslog i Säftjern och Nästjern ”hvilken för närvarande är af 

så ringa värde”. Planer på att tappa nämnda tjärnar på vatten (”en framledes skeende 

vattenaftappning”) och ”förvandla dem till bördig äng” presenteras ingående. Det redogörs för 

hur den nytillkomna betesmarken sedan skall delas upp mellan intressenterna. Behovet av 

mulbete och slåttermarker är centralt i diskussionerna. 

Myrtagsplatserna inom byns marker behandlas särskilt i protokollet. Skifteslaget beslutade 

att avsätta platser för myrtag i Häxmyran, områden norr, sydväst och sydöst om 

Örestjärnen samt vid Ålkarsmyran på byns skogsmark. En myrtagsplats norr om 

Önstjernen omnämndes som mindre värdefull. Man avsatte även tre båthusplatser med 

”gångväg dertill”. Knåda by omnämns också som ”mycket sammanträngd” varför det fanns 

ett starkt behov av utflyttning av vissa gårdar. 

Det finns indikationer på att området användes av flera byar i Alfta före det att Ovanåker 

blev en egen socken. Troligen var det frågan om gammal hävd till marken. Denna hävd har 

inte ifrågasatts vid sockenbildningen utan Alftabyarna har fått fortsätta bruka de gamla 

ägorna. Vikens by, en by med flera lämningar och belägg från järnåldern, är en av de 

byenheter som har flest ägor i Sässmanområdet.  

Laga skiftesprotokollet över Vikens by omnämner myrtag vid Sässman. Kartan visar också 

en äga vid namn Ljustersved vid ”Mockeltjärn”. Namnet visar att marken svedjats vid någon 

tidpunkt. Ett utsnitt ur kartan över Vikens by år 1746 visar spridda ägor vid Nästjärn med 

namnet Gevallen (figur 20, V1-40:1). Samma karta visar att Viken, Malvik, Grängsbo och 

Böle hade del i Gewallen. Det är ett par saker som indikerar att ägan Gevallen 

ursprungligen kan ha varit en fäbodvall eller utmarksslåtter, använd av flera byar i Alfta. 

Gevallen omnämns som en sjö i kartan av år 1852, men det är inte ett vanligt namn på en 

sjö. I dag syns inga strukturer i form av ägogränser eller dylikt i terrängen. Flera av byarna 

som haft mark vid Gevallen går tillbaka till järnåldern. Ytan mellan Sävtjärnen och Gevallen 

kallas ”Döda myran” i karta från år 1874 (V1-40:3). Det framgår inte av protokollet varför 

den fått den benämningen. 

Uppgifterna i kartorna kan tolkas som att människorna i Vikens by började nyttja de här 

markerna före tillkomsten av Ovanåkers socken för att täcka behovet av mulbete och 

slåtter. Enligt kartmaterial från 1746, 1852 samt 1950-talet har Viken haft fullt ägandeskap 

till eller del i följande ägor i Sässmanområdet (V1-40:1 m.fl.) samt ekonomiska kartan från 

1957): 
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- Gevallen 

- ”Näbben” 

- ”Böle” 

- Ett ”Nyänge” vid Sässmans nordöstra strand 

- ”Ljustersved” vid Muckeltjärn, delades med Edsbyn och Tranberg 

- ”Utbys äng” vid Nästjärnen 

Vikens ängsmark på andra byars ägor omnämns som ”Ängar belägne uti Ofwanåker Sockn i 

Tegelag med sochnemännen” (V1-40:1). Det är lätt att förstå varför Vikens by hämtade föda 

åt kreaturen utanför de marker som hörde till byn utifrån en passage i kartprotokollet från 

år 1746. Om skogsmarken norr om byn skriver man: ”består av Bärg och Stenig mark ringa 

mulbete oc Skog allenast til Wedbrand”. Skogen söder om sjön omnämns ”Näset kallat 

Emellan sjön Grängen oc Wiksjön, äfwen sten oc Bärgig mark, bevuxen med Tall oc Gran, 

ingen Timmerskog, något mulbete för Hästarne om sommaren, samt Fångskog till Giärdsle och 

Wedbrand. Mulbetet om sommaren för Boskapen nyttias på Allmänningen, derest de hava 

sina Fäbodar, taga ok der sitt Timmer til Husbehof” (V1-40:1).  

Även Östanå by har och har haft delar i Sässmanområdet. Vid laga skiftet 1852 hade 

samtliga gårdar i byn markstycken vid sjön Sässman. Man hade också ”mulbete på myrorna 

i hemskogen” (V41-41:1). 

 

 

 

Bild 15. Ovanåkers kyrkby vid tiden för laga skifte 1863 (V41-20:1). 
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Bild 16. Norra Edsbyn vid laga skifte år 1851 (V41-26:1). 

 

 

Protokollet till laga skiftet över Kyrkbyn 1852 visar att varje hemman förutom delar i åker, 

svaljord och äng hade del även i slogmyrsskiften. Man hade dessutom del i Räkabo, Stafsbo, 

Timsbo och Södra Homna fäbodar. Kyrkbyn hade en äga vid Såptjärn, markerad som 

ängsmark (V41-20:1). Fäboddriften var etablerad och reglerad, vilket gör att det verkar 

troligt att ägorna i Sässmanområdet var rena slåttermarker. Kartan visar också att marken 

kring Kyrktjärn användes för sjöfoder.  

Grängsbo by hade enligt en karta över inägodelningen i byn från år 1782 ängsmark i 

Symyra, vid Sässmans nordvästra strand. Flera av gårdarna i Klon hade vid tiden för laga 

skiftet delar i Gevallen (V41-17-1). Sydöst om Lövtjärnen fanns också ängsmark som tillhör 

och tillhörde Alfta. Norra Edsbyn hade åker och äng på Ön i Voxnan vid laga skiftet år 1851. 

Ängsmarken låg som en remsa längs stränderna. Resten av ön utgjordes av åker. Edsbyn 

hade även myrtag söder om Ön (V41-26:1). 

Det finns en handfull samfällda ägor i Sässmanområdet. På den ekonomiska kartan från 

1950-talet är dessa: 

- En äga på västra stranden av Önstjärnen (för slåtter och/eller bete) 

- En del av Sävtjärnen, troligen för uttag av sjöfoder. 

- En äga strax väster om kyrkan, söder om älven, användning inte känd. 

- En äga vid Roprabäcken, belägen i våtmark, troligen använd för myrslåtter. 
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Figur 17. Äng tillhörande Klons by öster om Gevallen, år 1852 (V41-17:1). 

 

 

Figur 18. ”Döda myran” mellan Sävtjärnen och Gevallen i karta över Viken år 1874 (V1-40:3). 

 

 

Figur19. Vikens ängsmark vid Nästjärnen år 1746 (V1-40:1). 
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Figur 20. Vikens ängsmark vid Häxmyran år 1746 (V1-40:1). 

 

 

Bild 21. Vikens ”Utbys äng” vid Nästjärnen år 1746 (V1-40:1). 
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Bild 22. Vikens ängsmark vid Sässman år 1746 (V1-40:1) 

 

 

Bild 23. Vikens ängsmark på Stornäbben vid Muckeltjärnen år 1746 (V1-40:1). 

 

Ovanåker avskildes från Alfta som en egen socken år 1639. Kapelltomten uppläts av den 

dåvarande ägaren till Norrgårdshemmanet i Ämnebo (Johansson 1937:258-270). Troligen 

gjordes ingen omfattande förändring av ägoförhållandena i området kring Sässman i 

samband med detta. Vikens by i Alfta mutade sannolikt in mark i området kring Sässman 

tidigt, redan under järnåldern. Viken har också (och har haft) betydande markområden i på 

utmarken till Alfta och Ovanåkers socknar. Även kyrkbyarna i Alfta och Ovanåker har haft 

tillgång till större markområden. Att byarna i Alfta har del i området kring Sässman är 

sannolikt ett uttryck för gamla ägostrukturer, från tiden före 1639. 

Enligt 1639 års jordebok fanns då följande byar i den nyskapade Ovanåkers socken: Klon, 

Böle, Höjen, Gråsätter, Kyrkbyn, Ämnebo, Edsbyn, Roteberg, Knäda, Vängsbo och Östanå. 

Samtliga dessa byar har haft mark i Sässmanområdet. En jämförelse mellan jordartskartan 

över området och kartorna över laga skiftet vid 1800-talets mitt visar att de områden längs 

älven som bestod av sand och isälvsgrus har utgjorts av åkermark. Strandremsorna kring 

tjärnarna och myrarna vilka består av torv har däremot använts för bete och slåtter. 

Kartmaterialet från laga skiftet visar på i stort sett samma användning av marken nu som 

vid mitten av 1800-talet. Inga större förändringar hade heller ägt rum när de ekonomiska 

kartorna togs fram under 1950-talet. Det har skett en sammanslagning av mindre 

ägofigurer till färre och större, men inga större förändringar har ägt rum. Landskapet har 

hållits öppet. Endast remsor längs älven och vattendragen har tillåtits växa igen. I Google 
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Earth syns de gamla ägofigurerna i vissa ytor (figur 26). Man kan tänka sig att vissa 

ägofigurer avskildes genom smala diken eller trähägnader. 

Kartprotokollen vittnar om återkommande översvämningar. Protokollet till en 

dokumentation av en planerad vattenavtappning år 1860 berättar om ”vattendränkt eller af 

flöde skadade mark”. Grävarbeten var planerade av delägarna till den skadade marken, 

bland dessa ”ägaren till prästbostället i Ovanåker” (21-OVÅ-33). 

 

 

 

Figur 24. Kartöverlägg över del av Knåda by 1852 (V41-18:1). Överlägget visar på en i stort 

sett likadan markanvändning, men också på en sammanslagning till större markområden.  
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Figur 25. Kartöverlägg över området kring Näsgården, Knåda, 1852 (V41-18:1). Jämförelsen 

mellan kartorna visar på en sammanslagning av många mindre ägor till färre och större. 

 

 

Kulturhistoria och kulturvärden i Sässmanområdet 
 

Platser med tradition: sägenmaterialet 
 

Sägnerna om Ovanåkers jättar 

 

Det finns flera sägner om jättar i Ovanåker. Dessa skildras både i sockenboken från 1937 

och i en artikel i Hälsingerunor år xxx jättarna, Starkotter, Bock, Önne och Sibbe Karsk. 

Den sägen som direkt berör området kring Sässman är den om Sibbe, som bodde på platsen 

för en av gårdarna (nr 2 men nr 1 före laga skiftet) i Knåda, mellan de små sjöarna Nästjärn 

och Sävtjärn. Platsen kallas Sibbelin och anses vara Sibbes första boplats (RAÄ 63:1). Han 

flyttade emellertid sedan till platsen för nuvarande Kyans by. Sibbe hamnade i konflikt med 
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jätten Önne om jaktmarkerna och fiskevattnet. Önne slog ihjäl Sibbe på den sandiga heden 

mellan Fullen och Timsjön. Sibbes söner hämnades sin far genom att i sin tur slå ihjäl Önne 

och kastade honom i tjärnen intill, vilken efter det kallades Önnes tjärn, numera Önstjärn 

(RAÄ 64:1, Johansson 1937:112 f). 

 

 

Figur 26. Gevallen och området där omkring i Google Earth. De gamla ägogränserna från 1852 

års karta kan urskiljas i fotot. I åkern till vänster kan man också se spår efter en hage 

(gärdesgård). 

 

Flera sidor i sockenboken handlar om Starkotter som tidvis skall ha uppehållit sig i 

Ovanåker. Starkotter förekommer också i sägenmaterial i Västernorrland, enligt uppgifter 

på Länsmuseet Västernorrlands hemsida, Det finns flera platser i Tuna socken i Medelpad 

som är knutna till Starkotter. Bland annat finns det ett stort gravröse där han enligt 

traditionen ligger begravd. I Ovanåker ägnade Starkotter sig bland annat åt att besegra en 

annan jätte, Bock (Johansson 1937:125-134). 

Enligt folklivsforskaren Ebbe Schön har ordet ”jätte” ofta tolkats som ”storätare”. Jättar 

ansågs som onda, men det fanns undantag. De kan också symbolisera naturkrafter av olika 

slag. En grundläggande idé är att det var jättarna som skapade landskapet. Enligt folktron 

fanns de på jorden långt före människorna. Jättarna var ett mångkunnigt urfolk som hade 

lämnat tydliga märken efter sig: djupa grytor där de lagat sin mat, fördjupningar efter deras 

fötter, berg som de byggt upp med sina bara händer, flyttblock och jordhögar som de kastat 

och mycket mer. Jättarna kunde också kasta flyttblock mot kyrkor i raseri över 

kristendomens framväxt. De lyckades dock aldrig träffa kyrkorna. Sådana berättelser är 

vanliga från Skåne ända upp till Jämtland. Ibland har man också trott att det var jättarna 

som byggde gånggrifter och gravrösen och till och med kyrkor (Schön 2004:64,183ff, 230, 

235). Det var med andra ord ett sätt att förklara naturfenomen som var svåra att förstå sig 

på. Ofta använde man berättelserna för att visa på kristendomens starka kraft. Under 1600-



 
 

34 
 

talet kunde man också ge stormakten Sverige en mer imponerande historia att påstå att 

svenskarna var ättlingar till jättar av olika slag (aa:190). 

 

Önstjärnen  

RAÄ 64:1 
Önstjärnen kallas enligt traditionen så för att jätten Sibbes söner slog ihjäl jätten Önne och 

slängde honom i tjärnen. Det ligger annars nära till hands att anta att tjärnen heter 

Önstjärnen för att den har ansetts höra till Ön i Voxnan ett stycke väster därom. 

Traditionen om jättarna är dock intressant. Uppgifterna i Fornsök har lämnats av David 

Jonsson xxx. I protokollet till laga skifteskartan över Knåda skrivs namnet på tjärnen 

”Örestjärnen” (V41-18:1). Detta kan vara ett äldre namn på tjärnen. Namn där ”Ör-” ingår 

syftar ofta på steniga områden. Det kan också hänvisa till dialektordet ”örad”, bäcköring 

(Brink 1984:129,142). 

 

Sibbelin 

RAÄ 63:1 
Den här platsen, mellan Önstjärnen och Skräddra, var jätten Sibbes första boplats i 

Ovanåker. Efter det att Sibbe slagit ihjäl Önne blev han rädd att Önnes söner skulle 

hämnas. Därför flyttade han härifrån upp till Kyan. Uppgifterna i Fornsök har lämnats av 

David Jonsson i Knåda. 

 

Silverskatten i Risån 
I Helsingerunor från år 1921 kan man läsa om silverskatten i Risån, kyrksilvret, vilket 

gömdes undan under en orolig period och som aldrig blivit återfunnet. Silvret förvarades i 

en träkista i kyrkans sakristia. Några av männen i socknen drog kistan till en mindre å, 

Risån, vilken rinner mellan Sässman och Voxnan. De sänkte kistan på det djupaste stället i 

ån. Där ligger skatten än i dag. Den måste tas upp en midsommarnatt under absolut 

tystnad (Helsingerunor 1921:15ff).  

 

Långbåtån  
Långbåtån är en gammal kyrkbåtskanal. Man rodde kyrkbåtarna den här vägen från forsen 

längre västerut. Användandet av kyrkbåtarna varade ända fram till det att man började 

flotta på Voxnan. De största båtarna hade tio par åror och och tog ”halvannat tjog” 

kyrkobesökare. Enligt Lidman var ”båtränningarna” (kapprodderna) hem från kyrkan ett vilt 

spektakel, värt att komma ihåg. Det ansågs vara en ärofylld bragd att komma först till 

båthusen uppe vid forsen. Vid kyrkan fanns en båtlänning där man lade båtarna när man 

anlände till gudstjänsten (Lidman 1954:155ff).  
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Figur 27. Risån mellan Sässman och Vägnan. Ån är markerad med en blå linje. Här 

någonstans, på den djupaste sträckan, ligger en silverskatt begravd. Kartmaterial: Ovanåkers 

kommun. 

 

Den äldsta gården och odlade jorden i Ovanåkers socken 
Den tidigast odlade jorden i Ovanåker skall enligt uppgift vara den som ligger ”norr om 

kornladan på Norrgårdshemmanet”, gården Kyrkbyn nummer 1. Inga närmare hänvisningar 

finns till vilken äga det är frågan om. Det sägs också att den äldsta gården i socknen och 

den gård som först betalade skatt till fogden är Näsgården, det vill säga Knåda nr 2, 

ursprungligen Knåda nr 1 (Johansson 1937:134). Den första odlade jorden i Ovanåkers 

socken ligger enligt sockenboken från år 1937 norr om kornladan på Norrgårdshemmanet 

Kyrkbyn N:o 1. Det anges också att det första ”egentliga bondehemmanet” i socknen är 

”Näs”-gården, Knåda N:o 2, och att den var den första gården att behöva betala skatt till 

fogden. Knåda fick ett tunnland mindre jord än de västligare belägna byarna för att marken 

där var så bördig (Johansson 1937:134).  

 

 

Näs-Bertas-hålet 

RAÄ 90:1 
Näs-Berta var en kvinna som bodde på Näsgården. Enligt traditionen tilldrar sig denna 

historia på medeltiden. Berta hade fäbodar nedanför strömmen i Edsbyn vid Brogården (nr 

4 i Norra Edsbyn). På somrarna måste hon ro hela den stora kroken förbi Sävtjärn, 

Långbåtån och Gevallen för att komma in i älven och upp till bodarna, vilket hon tyckte blev 

en onödigt lång väg. Därför grävde hon ett ”hål”, en kortare kanal, genom älvbrinken vid 

Brunmyrtjärn, så att vattnet forsade in där och ned till Sässman. På det sättet blev 

avståndet att ro bara hälften så stort. Kanalen kallas sedan dess Näs-Bertas-hålet 

(Johansson 1937:135, Lidman 1954:58-62). Denna kanal finns med på kartan från laga 

skiftet 1852 och bör ha kommit till före det. I och med att det sedan grävdes ytterligare en 
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kanal mellan Önstjärnen och Brudmyrtjärnen gick det då ännu lättare att ta sig från 

Önstjärnen ut till Voxnan. 

 

Häxmyrtjärn 

RAÄ 46:1 
Häxmyrtjärn strax söder om Sässman sägs ha fått sitt namn efter det att man utfört 

häxbränningar här. Platsen omnämns som ”Haxmyran” i kartan över inägodelningen i 

Vikens by år 1746 (V1-40:1). I uppräkningen av ängsmarken till byn står det: ”Äng vid 

Sessman, Haxmyra, delas med Ovanåkers Prästbord”. Det kan inte uteslutas att sägnen om 

häxbränningen är sann. Möjligtvis kan sägnen också härröra från en förvanskning av 

namnet på myren. Det berättades tidigare också om en flicka som var känd för sitt lösaktiga 

leverne och som försvann i djupet när en av kyrkbåtarna stjälpte och hela båtlaget föll i 

vattnet. Hon hittades några dagar senare utanför Häxmyren. Denna händelse ansågs vara 

till varnagel för bygdens unga flickor (Lidman 1954:155). 

 

Gravplatsen på Dödholmen (RAÄ 95)) 
Dödholmen kallas enligt traditionen så därför att den användes som pestkyrkogård under 

digerdöden. Inga andra källor finns när det gäller detta. Om det finns någon sanningshalt i 

sägnen har platsen troligen valts ut på grund av sitt perifera läge. 

 

 

 

Lämningar/äldre strukturer i landskapet 

 

Gamla landsvägen med milstolpe samt uppgift om försvunnen milstolpe 

RAÄ 28 och 132 
Den gamla landsvägen som löper genom området och följer Voxnans lopp har gamla anor. I 

teorin kan den vara av samma ålder som älvfårans tillkomst. Milstolpen (RAÄ 28) vid vägen 

är daterad år 1785, som alla milstolpar i länet. Foton i Hans Lidmans bok ”Den sjungande 

dalen” visar att landsvägen tidigare var försedd med staket på bägge sidor (ex. 1954:110). 

Med tanke på arkeologiska fynd och fornlämningar i området kan man anta att den här 

farleden använts under en mycket lång tid. RAÄ 132 är en plats för en försvunnen milstolpe. 

 

Lindammen 

RAÄ 93:1 
Denna plats har tidigare använts som lindamm av bönderna i Knåda. Uppgiften styrks av 

kartmaterialet från laga skiftet. Inga fler uppgifter om detta har hittats.  
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Lintjärnen 
En mindre tjärn i den nordvästra delen av området kallas Lintjärnen, och har sannolikt 

också den använts som linsänkningsplats. 

 

 

Slussar 

Det finns slussar i områdets södra del. Slussarna fungerar och används i dag. Med hjälp av 

dessa kan man stänga av vattenflödet mellan älven och tjärnarna.  

 

 

Myrtag  

På myrorna slog man gräs och våtmarksväxter och lät djuren beta. Förutom det hade 

byarna myrtag, våtmarker där man täktade torv. Torven användes som strö till kreaturen. I 

området finns flera myrtag, exempelvis Sötmyran och områden vid Såptjärnen och 

Koltjärnen.  

 

 

Bild 28. Myrtag i skogsområdet mellan Acktjärnen och Koltjärnen. Foto: Katarina Eriksson. 

 

Röjningsrösen 
Röjningsrösen är sällsynta i området. Ett område med röjningsrösen finns emellertid på en 

höjd omedelbart söder om Acktjärnen. Lämningarna består av både runda och långa rösen. 

Rösenas placering överensstämmer med odlingsmark markerad i laga skifteskartan över 

Ämnebo år 1852 (V41-38:1, bild 29 och 30). Lämningarna kan inte dateras utifrån 
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kartmaterialet. De små, oregelbundna röjda ytorna och röjningsrösena ger dock 

sammantaget ett ålderdomligt intryck. 

 

 

Bild 29. Röjningsröse knutet till odlingsmark markerad i skifteskartan över Ämnebo år 1852. 

Foto: Katarina Eriksson. 

 

 

Bild 30. Område med odlingar på laga skifteskartan över Ämnebo (V41-38:1). Röjningsrösena 

ligger kvar i terrängen. Åldern på röjningen och uppodlingen är inte känd. 
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Äldre broar 
Flera äldre brolägen finns i området. De syns i det äldre kartmaterialet. De gamla broarna 

är till stora delar borta. Det ligger i kulturmiljövårdens intresse att bevara äldre 

brobyggnader i området. De äldre brolägena syns i figurerna 32-34. 

 

 

Lador och spår efter lador 
Ett antal hölador finns i landskapet. Ladorna är på väg att bli en raritet i det moderna 

odlingslandskapet. Ladorna har varit placerade xxx och ligger tätast kring slåttermarkerna. 

Ett tjugotal lador finns kvar i området i dag. Ladorna är ett viktigt inslag för att 

odlingslandskapet skall behålla sin traditionella karaktär. De är samtidigt en del i 

förståelsen av hur odlingslandskapet har fungerat. Ladorna har hört till de olika gårdarna. 

En jämförelse mellan ekonomiska kartan från år 1957 visar att ett tjugotal lador då hade 

försvunnit sedan tillkomsten av skifteskartan på 1850-talet (bild 31).  

 

 

Slåtterstugor vid gamla landsvägen 
Några slåtterstugor finns vid gamla landsvägen mellan Acktjärnen och älven. Stugorna är 

markerade på laga skifteskartan över Knåda )V41-18:1). Hans Lidman skriver år 1954: ”Vid 

slåtterstugan en bit bortom Acktjärn sitter Nöjdsmor och binder kvastar, grå och skrumpen”. 

Enligt Lidman arbetade Nöjdsmor med det medan maken och sonen sysslade med 

slåtterarbete på andra sidan ”dammrudornas grop” (1954:154). Det är troligtvis de 

slåtterstugorna som ännu står kvar som Lidman skriver om. 

 

 

 

Syntes 

 
Sässmanområdet är ett kulturlandskap, präglat av en intensiv och långvarig användning. 

Det består av betes- och fodermarker med en lång historia. Voxnadalens bördiga 

sedimentjordar har skapats undan för undan sedan havet drog sig tillbaka österut från 

högsta kustlinjen. Människor har varit bosatta i Voxnadalen i perioder sedan stenåldern. 

Betestraditionen går med stor sannolikhet tillbaka till yngsta stenålder – äldsta bronsålder. 

Även mångfalden i markanvändningen har långa traditioner. Landskapet var emellertid 

ännu mer mosaikartat och mångfasetterat före sammanslagningen av ett flertal ägor, och 

före det sena 1800-talets stora uppodlingsfas. Området har trots det behållit mycket av sin 

ursprungliga karaktär. De återkommande översvämningarna har emellanåt orsakat 

problem, men har också skapat en gynnsam grogrund på grund av de näringsrika 

sedimenten. 
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Bild 31. Lador kring Sässman år 1957. De lador som markerats med en röd ring står kvar i 

dag. De som markerats med en grön ring är borta. Den blå ringen markerar slåtterstugorna 

vid gamla landsvägen. 

 

 

Grunden till den mosaikartade landskapsbilden i Sässmanområdet är slåtter- och 

ängsmarker vilka bör vara av hög ålder. Landskapet har använts för betesdrift och lövtäkt 

åtminstone sedan bronsåldern. Det är inte osannolikt att de hävdade markerna har rötter i 

järnålderns markanvändning och bland annat kan knytas till den vendel- och vikingatida 

bosättningen i Viken i Alfta. Flera byar i Alfta har av gammalt haft ängsmark i 

Sässmanområdet. Traditionen är sannolikt också ännu äldre än så. Slåtter och lövtäkt bör 

ha förekommit åtminstone sedan tidig bronsålder. Den gamla landsvägen som följer älven 

har också gamla anor. 

Sässmanområdet kan mot bakgrund av ovanstående sägas vara ett kulturarv med en lång 

historia och långa traditioner. Som modell- och forskningsområde lämpar det sig väl när 

man vill studera de långa traditionerna i markanvändningen och det långsiktiga, hållbara 

brukandet.  
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Bild 32. Forn- och kulturlämningar samt ytor som under lång tid brukats av byar i Alfta. 

Kartan visar områdets nordvästra del. Siffrorna markerar tidigare kända fornlämningar. 

Gröna linjer markerar äldre ängsmark tillhörig Alfta. Orange linjer markerar äldre myrtag och 

myrslåtter. Röda ringar markerar slåtterstugor samt en fäbod. Lila ringar markerar 

linsänkeplatser. Mörkblå linjer markerar trolig äldre sjöfodertäkt. Svarta ringar markerar 

äldre brolägen. En reservation för eventuella fel i markeringarna av de äldre ängsmarkerna. 

Markeringarna är gjorda utifrån tolkningar av äldre kartmaterial. 
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Bild 33. Forn- och kulturlämningar samt ytor som under lång tid brukats av byar i Alfta. 

Kartan visar områdets nordvästra del. Siffrorna markerar tidigare kända fornlämningar. 

Gröna linjer markerar äldre ängsmark tillhörig Alfta. Orange linjer markerar äldre myrtag och 

myrslåtter. Röda ringar markerar slåtterstugor samt en fäbod. Lila ringar markerar 

linsänkeplatser. Mörkblå linjer markerar trolig äldre sjöfodertäkt. Svarta ringar markerar 

äldre brolägen. En reservation för eventuella fel i markeringarna av de äldre ängsmarkerna. 

Markeringarna är gjorda utifrån tolkningar av äldre kartmaterial. 
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Bild 34 Forn- och kulturlämningar samt ytor som under lång tid brukats av byar i Alfta. 

Kartan visar områdets nordvästra del. Siffrorna markerar tidigare kända fornlämningar. 

Gröna linjer markerar äldre ängsmark tillhörig Alfta. Orange linjer markerar äldre myrtag och 

myrslåtter. Röda ringar markerar slåtterstugor samt en fäbod. Lila ringar markerar 

linsänkeplatser. Mörkblå linjer markerar trolig äldre sjöfodertäkt. Svarta ringar markerar 

äldre brolägen. En reservation för eventuella fel i markeringarna av de äldre ängsmarkerna. 

Markeringarna är gjorda utifrån tolkningar av äldre kartmaterial. 
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Förslag till kulturmiljövårdande åtgärder 

  
Ett bevarande av kultur- och naturvärden i Sässmanområdet är förknippat med ett hållbart 

brukande och ett bibehållande av de långa traditionerna. Kulturmiljövård innebär 

- en kontinuerlig vård av det välhävdade landskapet 

- ett bevarande av de olika markslagens karaktär, vilket har ett högt kulturvärde i sig 

(skötsel i enlighet med föreskrifterna i Natura 2000) 

- vård av den bebyggelse som ännu finns kvar i området (lador, slåtterstugor, med 

mera), samt äldre broar 

- I de fall då detta inte går stick i stäv med naturvårdande åtgärder är det önskvärt att 

skapa fler siktgluggar ut i landskapet från den gamla landsvägen för att förhöja 

upplevelsevärdet och öka förståelsen för området (gallra och röja sly) 

- eventuellt ett starkare skydd av kulturmiljön, exempelvis i form av riksintresse 

 

Flera solitärträd står också kvar i området och kan vårdas som ett natur- och 

kulturarv. 

  

 

 

Framtida rekreation och besöksverksamhet 
 

Följande aktiviteter föreslås: 

- En lättförståelig och lättillgänglig folder om Sässmanområdet 

- En skyltad vandringsled innehållande både natur- och kulturvärden. Text och bild 

på skyltarna baseras på de rapporter som tagits fram. 

- En egen flik under kommunens hemsida om Biosfär Voxnadalen (informationstexter, 

bilder, foldern att ladda ned i pdf-format etc.) 

- Digitala informationsprojekt och interaktiva projekt som GIS-baserade appar, 

mobilbaserade audioguider och dylikt 

 

 

Kunskapsuppbyggnad 
 

Sässmanområdet innehåller många kulturhistoriska aspekter. Det finns utrymme för 

arkeologi, analyser samt kart- och arkivstudier för att få fram mer information om områdets 

historia. Det finns också utrymme för att ta fram fler projektiidéer under biosfärarbetets 

gång. Nedan finns en rad idéer om forskningsprojekt som kan ge en ökad förståelse för 

användningen av området ur ett historiskt perspektiv, och förståelse för ett hållbart 

brukande. 
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Forskningsområde Objekt Frågeställningar Åtgärd 

Markanvändning och 

odling 

Sässmanområdet Hur gammal är 

markanvändningen i 
Sässmanområdet? 

Finns det spår av 

svedjor och 

betesbränningar? 

Pollenprov 

Arkeologiska 
undersökningar av 

gamla markytor 

Äldre bebyggelse Sässmanområdet Hur gammal är den 

äldsta bebyggelsen 

kring området? 

Kart- och 

arkivstudier 

 

Äldre hägnadssystem Sässmanområdet Var i området kan de 
äldsta hägnaderna ha 

funnits? 

Sökschakt för att 
hitta fysiska spår 

14C-dateringar 

Makrofossilanalys 

Odling och slåtter; spår 

efter övergivna lador i 

Sässmanområdet 

Husgrunder och 

kulturlager efter 

övergivna lador 

Vilka spår efter odling 

finns i och utanför 

ladan? 
Hur gammal är 

ladan? 

Arkeologisk 

undersökning 
14C-dateringar 

Makrofossilanalys 

Äldre markanvändning 

och odling 

Sässmanområdet Har det odlats lin i 

området? 

När tog 

linhanteringen sin 
början? 

Pollenprov 

Makrofossilanalys 
14C-dateringar 

Skriftliga källor 
Kartstudier 

Äldre markanvändning 

och odling 

Röjda ytor och 

röjningsrösen 

söder om 

Acktjärn 

Hur gamla är 

lämningarna? 

Vad har odlats här? 

Arkeologisk 

undersökning 

Makrofossilanalyser 
14C-dateringar 

 

Agrarhistorien i kartor 

och arkiv 

Sässmanområdet Vad kan en ingående 

studie av kartmaterial 
och skriftliga källor ge 

för information om 

agrarhistorien i 

området? 

Kart- och 

arkivstudier 

Livet förr i 

Sässmanområdet 

Slåtterstugorna Vad har man gjort i 

stugorna och på 
tunet? Vilken var 

stugornas 

huvudsakliga 

funktion? Vilka 

sysslor har man 

ägnat sig åt? 

Arkeologisk 

undersökning av 
ytor vid stugorna 

 

Figur 35. Några åtgärder som föreslås när det gäller arkeologisk och kulturhistorisk 

kunskapsuppbyggnad i Sässmanområdet. 

 



 
 

46 
 

 

Figur 36. Detalj ur sockenkarta från år 1742 (V40-1:3). 
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