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Figur 1. Våsbo fäbodar ligger vid sjön Våsen cirka 10 kilometer norr om Edsbyn och 

hembyn Roteberg.  
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Sammanfattning 

Balder Arkeologi och Kulturhistoria har i samarbete med Våsbo Sambruksförening 

utfört en arkeologisk undersökning av en yta inom en lämning efter ett hus på 

Hagavallen, Våsbo fäbodar, Ovanåkers kommun. Undersökningen utfördes på 

uppdrag av och enligt beslut av länsstyrelsen. Uppdraget utfördes som ett led i att 

spåra fäbodens äldre historia. Fältarbetet skedde i samarbete med frivilliga 

deltagare ur Våsbovallarnas sambruksförening. Undersökningen utfördes även 

publikt som ett led i att sprida kunskap och information om Våsbo samt för att öka 

uppmärksamheten kring evenemanget Våsbodagen i juli 2014. 

Schaktet lades på var sida om husets västra långvägg. Jordarten på platsen för 

lämningen är sand. De kulturpåverkade och fyndförande lagren hade en starkt 

rödgul färg. På den yttre sidan om väggen påträffades avfall i form av fragmenterade 

brynen och delar av andra trasiga föremål. Där var även en del aska från spisen 

utslängd. I ytan på insidan av väggen påträffades också en rad fynd. De påträffade 

fynden härrör från 1600- och 1700-talen och består av fragment av en kritpipa, en 

del av ett stickat klädesplagg, en knapp, fragment av ett fat i yngre rödgods, brynen 

och skifferplattor med slipspår, ett stycke flinta, krossad kvarts, en hasp och en 

märla, en järnkrok, ett fragment av en kniv, glas, spik, brända ben, hästskosöm, 

lerklining och tegel. Dessutom påträffades fragment av olika bergarter vilka 

eventuellt kunde vara rester efter redskapstillverkning. En anläggning i form av en 

avfallsgrop påträffades i schaktet. Anläggningen innehöll inga fynd. 

Fyndmaterialet tydde på att husgrunden anlagts under sent 1600-tal eller tidigt 

1700-tal. Ett kolprov från en avfallsgrop på utsidan av den västra långväggen 

daterades med 14C-metoden till 195 ± 32 BP. Detta medför en datering till intervallet 

1723-1787 e.Kr. Kalibrerat ligger dateringen i 1640-1960 i sigma 2 (Ua-49454). 

Slutsatsen blev att den undersökta husgrunden sannolikt anlagts någon gång 

under första halvan eller mitten av 1700-talet. 

 

Inledning 

Balder Arkeologi och Kulturhistoria har i samarbete med Våsbo Sambruksförening 

utfört en arkeologisk undersökning av en yta inom en lämning efter ett hus på 

Hagavallen, kulturreservatet Våsbo fäbodar, Ovanåkers kommun. Undersökningen 

utfördes på uppdrag av och enligt beslut av länsstyrelsen (lst dnr 431-5054-14). 

Fältarbetet ägde rum 23-25 juli år 2014. 

Undersökningen utfördes som ett led i att spåra fäbodens äldre historia. Den skulle 

även utföras publikt som ett led i att göra Våsbo mer känt och för att öka 

uppmärksamheten kring Våsbodagen den 25 juli 2014, då en rad olika aktiviteter 

ägde rum och flera hundra besökare förväntades besöka fäboden.  
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Fältarbetet genomfördes tillsammans med frivilliga deltagare ur Våsbo 

Sambruksförening. Avsikten var att undersökningen skulle öka deltagarnas 

kunskap om fäbodens äldre historia och att de samtidigt skulle få insikt i hur en 

arkeologisk undersökning genomförs.  

 

 

 

Figur 2. Våsbo fäbodar är belägna norr om sjön Våsen, ungefär 10 kilometer norr om 

Edsbyn (inom den gröna cirkelmarkeringen). I kartan syns även de kända forn- och 

kulturlämningar som finns i närheten av fäbodarna. RAÄ 36 är ett minnesmärke vid 

vägen. Inskriften lyder ”Norrlands statsarbeten 1921-1922”. RAÄ 198 är ett 

fångstgropsystem, 500 meter långt och innehållande 16 fångstgropar. Fångstgropar 

kan vara flera tusen år gamla. © Lantmäteriet. 

 

 



[Skriv text] 
 

8 
 

 

Kulturreservatet Våsbo fäbodar 

Våsbo fäbodar består av sex fäbodvallar som ligger norr om sjöarna Södra och 

Norra Våsen i Ovanåkers kommun. Våsbo har sedan länge hört till byn Västra 

Roteberg vid sjön Ullungen i socknens centrala del.  

Fyra av vallarna ingår i kulturreservatet. Dessa vallar anses vara en god 

representant för det fäbodbruk som bedrevs under sent 1800-tal (Gustafson 

2009:4). Vallarna kallas från söder mot norr Olols, Haga, Skomakra och Lassas, 

efter namnen på gårdarna i Västra Roteberg.  

Fyra av vallarna blev kulturreservat år 2008. Syftet med reservatet är att bevara 

och utveckla Våsbo fäbodar som en välbevarad representant för fäbodbruket i 

Hälsingland som det såg ut i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 

Fäbodens höga kulturhistoriska och botaniska värden ska bevaras och gynnas 

genom ett fortsatt varsamt brukande. Vidare ska Våsbo vara öppet för besökare 

samt användas pedagogiskt och vetenskapligt. På Våsbo är alla de byggnader som 

var knutna till fäboddriften åskådliggjorda. Detta har ett högt pedagogiskt värde 

(Länsstyrelsen Gävleborg 2008).  

Under år 2013 gjorde länsstyrelsen en satsning på dendrokronologisk datering av 

några timmerbyggnader. Dateringar uppvisade en spridning från 1790–talet till 

1880-talet (Hårding, Barbro, skriftlig uppgift 2014-07-09). Den äldsta byggnaden 

inom kulturreservatet är dendrokronologiskt daterad till 1549-1544. Det kan 

emellertid inte beläggas att byggnaden står på ursprunglig plats. Det är vanligt att 

timmerbyggnader flyttats, ofta inte bara en utan flera gånger (Information om 

byggnadsvård 1999). 

På Våsbo finns också en flora med många olika växtarter som numera är mer 

sällsynta i jordbrukslandskapet. Denna flora har uppkommit genom slåtter och 

efterbete (Gustafson 2009:3). Marken består av lättarbetad sand i kombination med 

småblockig morän. På fäbodarna åskådliggörs även funktionerna i placeringarna av 

de olika byggnaderna, samt samspelet mellan skogen och de inhägnade markerna. 

 

 

Målsättning och metod 

Den övergripande målsättningen med undersökningen var att uppmärksamma 

Våsbos historia för ägarna och allmänheten, myndigheter och forskningen i nu 

nämnd ordning. En annan avsikt var att öka intresset för det årligen 

återkommande evenemanget Våsbodagen (den 25 juli innevarande år). På 

Våsbodagen förekommer flera olika aktiviteter och flera hundra personer brukar 
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besöka fäboden. Målgrupper för undersökningen är allmänheten, Länsstyrelsen, 

museerna i länet, forskningen och myndigheter.  

 

 

 

Figur 3. Våsbo fäbodar vid sjön Våsen. Läget är mycket lämpligt, vid en bäck 

mynnande ut i en sjö. Avgränsningen för kulturreservatet är markerad med en svart 

streckad linje. © Lantmäteriet. 

 

 

Undersökningen skulle även tillföra ny kunskap om sociala och ekonomiska 

förhållanden, om bebyggelsestruktur och om fäbodens äldre historia. Fäboden 

skulle även diskuteras i relation till omgivande fäbodar och till hembyn Västra 

Roteberg.  

Undersökningsytan torvades av och grävdes för hand, med skärslev. Samtliga 

massor genomsöktes på hackbord. Schaktet och en påträffad anläggning 

dokumenterades med hjälp av foton, plan- och profilritningar. Kolprover togs för 
14C-dateringar, och jordprov togs för makrofossilanalyser. Försök gjordes att hitta 

daterbart kol i ängsmarken, med hjälp av både spade och jordsond. Schaktet samt 

några referenspunkter mättes in digitalt. GIS-bearbetningarna har utförts i 

Mapinfo. 
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Topografi och fornlämningsmiljö 

Våsbo fäbodar ligger vid den norra änden av sjöarna Södra och Norra Våsen, i 

anslutning till en myr och till vattendraget Vallbäcken. Vallarna ligger i ett stråk i 

sluttningen längs myrens östra och nordöstra sida. Landskapet är brutet och består 

av sand samt blockig morän i varierande grovlek. Det är rikt på myrmarker, insjöar 

och vattendrag och är till största delen bevuxet av skog. I nordsydlig riktning löper 

två landsvägar. Den östra, vilken går förbi Våsbo, sträcker sig från Edsbyn till 

Färila över Öjungen. Den västra löper mellan Voxna och Los. 

Inom en radie av en dryg halvmil från Våsbo finns i nuläget följande kända 

fyndplatser samt forn- och kulturlämningar: 

- en minnessten (RAÄ 36) 

- ett vägmärke (RAÄ 37) 

- ett röse (RAÄ 40) 

- ett flyttblock med tradition (RAÄ 41) 

- naturbildningar med tradition (RAÄ 54 och 55) 

- en fornlämningsliknande lämning (RAÄ 66) 

- en fyndplats för två pilspetsar, med hullingar (RAÄ 75).  

- ett fångstgropsystem, 500 meter långt och innehållande 16 anläggningar 

(RAÄ 198). 

Lämningarna visar att det funnits bosättningar i området redan under stenåldern. I 

närheten av fäbodarna finns kända lämningar som berättar om en långvarig 

användning av utmarken. Fångstgropsystemet RAÄ 198, beläget sydsydväst om 

Södra Våsen, är hela 500 meter långt och bestående av 16 fångstgropar. Dateringar 

från olika områden i Norrland visar att fångstgroparna och fångstgropsystemen kan 

vara av mycket hög ålder (Ramqvist 2010:169). Den äldsta dateringarna i 

Gävleborgs län är av två fångstgropar vid Gårdberget i Arbrå. Den ena gropen 

daterades till cirka 1000 f.Kr., den andra till 650 f.Kr. (Björck 2007). Gårdberget 

ligger cirka 30 kilometer öster om Edsbyn, fågelvägen. 

Området kring Våsbo och Västra Hälsingland i stort uppvisar bosättningar från de 

flesta tidsperioder från mesolitikum och framåt. Mellersta och yngsta stenåldern 

representeras av ett flertal lösfynd och kända boplatser (ex. RAÄ 73, 78, 86 m.fl.). 

Boplatserna är i de flesta fall lokaliserade till sandiga områden vid sjöar och 

vattendrag. Bronsåldersbosättningar är – som alltid när det gäller Gävleborgs län – 

svåra att hitta, det är inte omöjligt att vissa av de boplatsindikerande 

skärvstensförekomster med fynd av kvarts och kvartsit som finns i området utgör 

lämningar efter bronsålderbosättningar. Till dessa hör exempelvis RAÄ 118, 141 

och 180 i Los socken.  

Enstaka rösen i utmarksmiljöer (så kallade skogsrösen) indikerar att människor 

använt området extensivt under järnåldern. I den sydvästra delen av kommunen, 
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på gränsen mot Dalarna, ligger insjögravfältet Getryggen, som delundersökts av 

Gustav Hallström och Inga Serning under två omgångar under första hälften av 

1900-talet. Fynden kan troligen dateras till folkvandringstid och yngre järnålder 

(RAÄ 38, Serning 1966). Från Los, vid sjön Notryggen, finns ett fynd av bredbladiga 

jaktpilspetsar i järn, utformade för storviltsjakt. Enligt en uppgift i Historiska 

museets samlingar härrör de från yngre järnålder eller senare tid och har troligen 

varit avsedda för älgjakt (SHM18818). 

Ovanåkers fäbodskog är också riksintresse för kulturmiljövården på grund av att 

några av länets mest välbevarade fäbodmiljöer med bebyggelse från 1700- och 

1800-talen finns där (K559). Riksintresset gäller även odlingsmarkerna. I området 

finns ett tiotal fäbodar. De miljöer som omnämns som särskilt goda exempel är 

Gräsbo, Torpet och Våsbo.  

De husgrunder (vid undersökningens början ännu ej anmälda till FMIS) som ligger 

övergivna inom vallrutorna kan representera en äldre fas då användningen av 

markerna på vallen var inriktad på skogsbete, slåtter och svalbruk. Det är inte känt 

när denna fas tog sin början. Både skogsbetet och slåtterbruket kan vara av hög 

ålder. 

Ovanåker kan ha fått sitt namn antingen efter sitt läge ”ovanför” bebyggelsen i Alfta 

eller efter den höjd området ligger på. Det första omnämnandet i skriftliga källor 

dateras till år 1542. Boda-namnen har bildats från tidig medeltid fram till våra 

dagar. Ibland är de ännu fäbodar, i vissa fall har de utvecklats till en regelrätt 

bybebyggelse. Våsbo har fått sitt namn efter sjön Våsen. I Hälsingland finns 85 

sammansatta boda-namn med ett sjönamn i förleden, och många har skriftliga 

belägg till 1400- eller 1500-tal (Brink 1984:81-85). 

 

 

Historiskt kartmaterial och arkivmaterial 

Det historiska kartmaterialet beskrivs relativt ingående av Gunvor Gustafson i en 

skrift om Våsbo fäbodar (2009:5f). Våsbo finns med första gången på en 

sockenkarta år 1742 (Lantmäteriets forskningsarkiv V41-1:1). Vallarna är då 

emellertid endast markerade som en punktmarkering, vilket inte säger något om 

bebyggelsen i detalj. En mer detaljerad karta är storskifteskartan av år 1794-95 

(V41:22:1). Våsbo fäbodar var väletablerade redan vid tiden för denna första 

kartering, och markerna var välhävdade. Marken bestod delvis av äng, delvis av 

trädbevuxna hagar.  

Nästa gång Våsbo karteras är i samband med laga skiftet åren 1852-1860 (V41-

19:1).  Då fanns det både svaljord och odlingsmark här. Markerna har utökats 

något sedan den förra karteringen. Markerna delades upp vid skiftet så att alla 

ägarna skulle få del i alla olika markslag. Dessa gränser är desamma än i dag 

(Gustafson 2009:7).  
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Det finns inte mycket material i Riksarkivet och i andra arkiv, varken när det gäller 

Ovanåker som socken eller Roteberg och Våsbo. Det mesta av materialet rör Voxna 

bruk och folkbokföringen i församlingen. 

 

                           

 Figur 4. Detalj av laga skifteskartan, färdigställd år 1860 V41-19:1). Passlavallen 

hade uppgått i Hagavallen och den undersökta byggnaden finns inte med i kartan. 

 

Fäbodväsendet i Hälsingland och Ovanåker 

Vissa skriftliga källor indikerar att fäbodväsendet i Hälsingland har gamla anor. Det 

finns några skriftliga uppgifter som berör medeltida fäbodar. Fäbodväsendet i 

Hälsingland omnämns i Hälsingelagen år 1329 (Holmbäck och Wessén 1940). De 

äldsta skriftliga beläggen för fäbodar i landskapet härrör från årtalen 1465, 1471 

och 1479. Ett av dessa gäller Gässlingsbodarna i Ovanåker (Brink 1994, Jonsson 

1965). Det finns också ett dombrev från sent 1500-tal som nämner ett antal 

fäbodar (”skogar”) i västra Hälsingland fyrahundra år tidigare, det vill säga sent 

1100-tal (Jonsson 1965). Vid tiden för de tidigaste historiska kartorna var 

fäbodväsendet väletablerat och utbrett. Det är okänt hur de tidigaste fäbodvallarna 

såg ut och vilka typer av aktiviteter som ägde rum där. Det troligaste är att hela 

hanteringen var baserad på bete på myrar, strandängar och på svedjad mark i 

skogen. 
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Fäbodarna har i många fall bytt läge. Det finns ett stort antal övergivna fäbodvallar 

och ett stort antal platser som kallas Gammelvallen respektive Nyvallen. Flytten har 

skett av olika orsaker. Troligen har många fäbodar flyttat till ett läge där det fanns 

bättre tillgång till odlingsbar mark. Ibland har vallen flyttat till en sjö. Då kan 

orsaken vara både efterfrågan på strandängsbete och att lättare kunna kombinera 

fäbodbruket med fiske. 

En handfull arkeologiska undersökningar har utförts på befintliga eller övergivna 

fäbodvallar i Hälsingland. Riksantikvarieämbetet undersökte på 1980-talet en 

lämning efter ett hus av mullbänkstyp i Arklo, Norrala socken. Det konstaterades 

att huset använts under medeltid och under 1500-talet (Broberg 1986). Länsmuseet 

och länsstyrelsen har tillsammans utfört mindre undersökningar av tre 

fäbodplatser i Ljusdals kommun. År 2000 utfördes undersökningar på 

Torkelsbovallen i Ljusdals socken. Det visade sig då att ytan hade svedjats 

(betesbränts) under vendeltid-tidig vikingatid och stenröjts och uppodlats under sen 

vikingatid-tidig medeltid. Kol från ett kokhus daterades till 1300-talets mitt, vilket 

sammanfaller väl med den agrarkris som rådde vid denna tid. En expansionsfas i 

röjningen och uppodlingen daterades till 1600-1700-tal. Det visade sig därmed att 

användningen av vallen uppvisar en mycket lång kontinuitet, och att brukandet 

också utvecklats och anpassats till de rådande behoven. 

År 2007 utfördes undersökningar av delar av de övergivna vallarna Mårdvallen i 

Färila (RAÄ 176) och Lambovallen i Ljusdal (i skrivande stund under anmälan till 

FMIS). Mårdvallen övergavs enligt ett dokument i bykistan i Ygsbo cirka år 1640. 

Vallen flyttades ett kort stycke, ned till Skålvallssjön. Lämningen består av 

åtminstone sex husgrunder. En härd i en grophusliknande husgrund daterades till 

1400-talets mitt. En brunnen och infallen takplanka i en annan husgrund 

daterades till 1200-talet mitt. Inga fynd gjordes. Denna fäbodvall har av den 

omgivande terrängen att döma baserats på myrbete och myrslåtter. Ingen mark 

som lämpar sig för odling finns i närheten av fäbodlämningen (Eriksson och 

Sundberg 2008:4ff). 

På Lambovallen undersöktes delar av en husgrund samt delar av ett 

röjningsröseområde. Platsen har karaktären av ett ödesböle. Kol från husgrunden 

daterades till 1400-tal. Det kunde emellertid inte uteslutas att kolet härrörde från 

en skogsbrand. Kolet överlagrade dock de fyndförande lagren. Fynden utgjordes av 

slagen kvarts, ett bryne, brända ben, spik samt starkt eldpåverkad kalkputs. En 

kol- och sothorisont i övre delen av ett av röjningsrösena daterades till 1600-tal, 

vilket gav en senaste tidsgräns för användandet (aa:7ff). Det är möjligt att denna 

bebyggelse från början var en permanentbebyggelse som senare övergått till att 

brukas som fäbod. 

I Ängersjöprojektet, ett tvärvetenskapligt projekt kring försörjningsstrategier i 

Ängersjö socken (i Hälsingland, men i Jämtlands län) har en rad olika insatser visat 

att markanvändningen är lång och på flera platser har rötter i brons- och järnålder. 

Där har man även utfört pollenanalyser och undersökt delar av fäbodarna 

Gammelvallen och Öjingsvallen och funnit spår av bete och betesbränning under 
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början av yngre järnålder och uppodling under tidig medeltid (Emanuelsson och 

Karlsson 2002). 

Ett tydligt drag i det hälsingska fäbodväsendet är flexibiliteten. Fäbodplatserna har 

ständigt omvandlats enligt nya ekonomiska strategier. Vissa platser har använts 

sedan järnåldern, vilket gravhögar och stensättningar med kantkedja på flera 

fäbodvallar visar, men graden och typen av användande av markerna kring fäboden 

har varierat under årens lopp (Gustafson, Eriksson och Welinder 2011).  

 

 

Våsbo och Roteberg 

Våsbo fäbodar har av gammalt hört till Rotebergs by i Ovanåker och ligger cirka 10 

kilometer norr om denna. Roteberg som bebyggelse bör ha anlagts senast under 

yngre järnålder. Mellan bybebyggelsen i Västra och Östra Roteberg och stranden av 

sjön Ullungen finns bland annat fyndplatser för slagg efter järnhantering. I området 

kring sjön finns lämningar från de flesta tidsperioder, från stenålder och framåt. 

Bynamnet Roteberg har ännu inte fått någon förklaring (Brink 1984:35,94f). 

Fornlämningarna antyder dock att bebyggelsen har rötter åtminstone i yngre 

järnålder. Det är ingen omöjlighet att systemet med beten och bodar i utmarken 

etablerades samtidigt som den fasta bebyggelsen. Våsbo omnämns i samband med 

Roteberg i det äldsta kartmaterialet från 1700-talets slut (enligt en karta i Edsbyns 

museums samlingar), och inga uppgifter har påträffats om att vallen tillhört någon 

annan by eller varit permanentbebyggelse dessförinnan. Roteberg har även haft 

fäbodmark vid Öjungen (skifteskarta V41-1:5).  Det kan inte ses som en omöjlighet 

att marken på Våsbo mutats in mycket tidigt, redan under järnålder-medeltid, även 

om inga byggnader fanns där i den initiala fasen. 

 

 

Husgrunden 

Två övergivna husgrunder var kända i Våsbo före undersökningarna: en på 

Hagavallen, sydöst om vallstugan, och en på Olols. Det fanns även uppgifter i 

sambruksföreningen om att vallstugan på Skomakra hade flyttats längre upp i 

backen vid något tillfälle. Vid ett förberedande besök på platsen gjordes en 

överenskommelse med länsstyrelsen och fäbodägarna att lämningen på Hagavallen 

var lämplig att delundersöka.  

Husgrunden mäter 11x4,5 meter i ytan och är orienterad i sydöst-nordväst. Den är 

0,3-0,5 meter hög. I den norra delen finns ett spisröse, cirka 5 x 4 meter och 0,6 

meter högt. I den sydöstra delen finns en källargrop, cirka 5 x 2,5 meter i ytan och 

1 meter djup från marknivå sett. Vid källargropen växer en tall. Ett borrprov togs  
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ur tallen av Erik Nyberg (medlem i sambruksföreningen) i samband med 

undersökningen. Borrprovet visade att tallen är cirka 125 år gammal. 

När huset var i bruk hörde det till Passlavallen, vilken inte finns kvar på Våsbo 

numera utan uppgick i Hagavallen vid tiden för laga skiftet. Hälsingegården Passla 

ligger i västra änden av Roteberg, vid Ullungsfors. Huset flyttades enligt en uppgift 

från sambruksföreningen till Hagavallen, till en plats nedanför vallstugan (figur 5). 

Detta medför att vi kan studera i detalj hur huset såg ut (figur 6 och 7).  

 

 

Figur 5. Plan över den undersökta lämningen. Schaktets avgränsning är markerat 

med blått. 

 

Frågeställningar 

Uppdraget var förknippat med en rad frågeställningar, presenterade i 

undersökningsplanen. Det var angeläget att försöka få fram dateringar av den 

äldsta fasen i byggnaden och av den äldre markanvändningen på vallen. Detta är 

nödvändigt för att kunna diskutera Våsbo i ett kronologiskt och ekonomiskt 

sammanhang. Olika försörjningsstrategier kan knytas till olika tidsperioder. Det var 

angeläget att hitta kol som lämpar sig för datering, och då i en kontext som lönar 

sig att datera. Exempelvis var det av stort intresse att öka kunskapen om det äldsta 

ängsbruket.  
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Figur 6. Stösslängan på Hagavallen, den byggnad som sägs vara flyttad från den 

plats där den undersökta husgrunden ligger. Byggnaden sägs ha placerats så att 

mannen som byggde upp stugan skulle kunna sitta vid ett av fönstren och titta på en 

boajänta som han var förtjust i (Gustafson 2009:25). Foto: Katarina Eriksson. 

 

Det är fullt möjligt att vallen har en längre användning än vad som syns i 

kartmaterialet. Fornlämningar och fynd visar att de västra områdena av Ovanåkers 

och Ljusdals kommuner använts extensivt under äldre järnålder och möjligen ännu 

längre tillbaka. Fångstgropssystem, fynd av jaktpilspetsar vid Los och enstaka 

insjögravar är yttringar av detta. Hur användes området kring Våsbo under denna 

tid? När började Våsbo som plats användas mer intensivt? Om frågor som dessa 

kan besvaras skulle kunskapen om landskapets äldre användning i Västra 

Hälsingland öka avsevärt.  

Från början användes sluttningen ned mot myren för bete och ängsmark. Delar av 

ängen odlades senare upp till sval. Det finns dock delar av ängen som fortfarande 

aldrig odlats upp. I dessa ytor kan det finnas daterbara spår av den ursprungliga 

markytan eller av betesbränning.  

Förhoppningen var att fyndmaterialet skulle ge information om vilka aktiviteter som 

ägt rum på vallen till vardags. Det kunde eventuellt säga något om användningen 

över året och om vilka personer från gården som vaktade vallen och kreaturen. 

Fynden kunde eventuellt också berätta om de olika delarna av försörjningen. 
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Figur 7. Gunvor Gustafsons uppritning av stösslänga som skall ha flyttats från 

Passlavallen till Hagavallen vid mitten av 1800-talet. 

 

Det var också av intresse att använda arkeologin i en jämförelse mellan 

fyndmaterial och analysresultat å ena sidan, och kartmaterialet å andra sidan. Vad 

är det för information arkeologin tillhandahåller som inte finns i de historiska 

kartorna?  

De skogsfinska gårdarna i västra Hälsingland kännetecknas av lägen över högsta 

kustlinjen och röjningsrösen som är mycket stora i jämförelse med röjningsrösen i 

övrigt i länet. Odlingsmarkerna bryter tydligt av mot andra typer av odlingar i länet. 

Det finns ett fåtal röjningsrösen på Våsbo som visar likheter med det skogsfinska 

sättet att lägga upp rösena. Rösenas karaktär gör att det är av intresse att försöka 

klargöra om Våsbo har något med den skogsfinska invandringen att göra. Detta är 

av vikt både för fäbodforskningen och den skogsfinska forskningen. 

Skulle dateringarna visa att Våsbo är anlagd först under postreformatorisk tid 

kunde anläggandet av fäbodarna ge information om försörjningsstrategierna under 

en period som också är relativt väldokumenterad i skriftliga källor. Eftersom 

fäbodväsendet har varit så utbrett och välhävdat i Ovanåker är detta av intresse för 

en stor del av områdets historia. Vallen har av gammalt hört till Rotebergs by. Det 

är av intresse att försöka utröna hur byn och fäbodarnas etablering förhåller sig till 

varandra i tid. 
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Det finns uppgifter om att Våsbo skulle kunna vara en skogsfinsk bosättning från 

början. Den byggnad på Olols som daterats till 1500-talet anses ha använts av 

tidiga skogsfinska inbyggare (Gustafson 2009:23). Att klargöra detta förhållande är 

av vikt för diskussionen om vallens historia. Flera röjningsrösen på vallområdet är 

förhållandevis stora och har samma karaktär som rösena på finnbosättningarna i 

västra Hälsingland. En förhoppning är att fyndmaterialet skall kunna utesluta eller 

bekräfta detta. 

Följande specifika frågeställningar presenterades i undersökningsplanen: 

- Hur gammal är den tidigaste markanvändningen på Våsbo? 

- Vilka olika typer av markanvändning kan man urskilja i de äldsta skedena 

på Våsbo? 

- Vad kan man säga om det äldsta ängsbruket på Våsbo? Föregicks det av 

svedjande/betesbränning? Kunde man hitta spår av sådan aktivitet genom 

att använda jordsond eller att göra provstick med spade? 

- Vad berättar undersökningsresultatet om det vardagliga livet på Våsbo 

fäbodar? 

- Vad säger den grävda ytan om val av byggnadsmaterial och byggnadens 

konstruktion? 

- Kan man knyta den äldre bebyggelsen på Våsbo till den skogsfinska 

kulturen? 

- Finns det spår av odling i den grävda ytan, spår som inte syns i kartor och 

arkivmaterial? 

- Finns det spår av äldre aktivitet och markanvändning under den undersökta 

husgrunden? 

- Hur relaterar verksamheten på Våsbo till andra företeelser och aktiviteter i 

området vid samma tid? 

 

 

Undersökningen 

Till att börja med togs fem kvadratmeterrutor upp i och utanför husgrunden. 

Schaktet lades till hälften i husgrunden, nära spisröset, och till hälften omedelbart 

sydväst om denna, på den plats där det var troligt att ingången till huset varit 

belägen. Undersökningsschaktet lades i anslutning till spisröset, strax sydväst 

därom, över den västra vägglinjen. Tanken med detta var att fånga upp 

fyndmaterial som kastats ut genom dörren och föremål som tappats framför spisen. 

Av pedagogiska skäl numrerades de undersökta rutorna 1-5. Det visade sig att 

materialet var mycket lättgrävt och att ytan endast innehöll två nivåer i 

kulturlagren. Ibland arbetade också två deltagare i samma kvadratmeterruta. 

Därför grävdes de första fem kvadratmeterna snabbare än förväntat. Efter 

diskussion med länsstyrelsen beslutades om att ta upp en kvadratmeter till under 

den sista dagen i undersökningen, i schaktets västra förlängning.  
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Figur 8. Schaktet i plan i nivå 1. Den turkosa linjen representerar vägglinjen. Den 

turkosa cirkeln motsvarar anläggningens utbredning i plan. I nivå 2 hade samtliga 

stenar plockats bort och ytan var homogen förutom anläggningen. Ritning och 

renritning: Katarina Eriksson. 
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Figur 9. Profilritning av schaktets västra vägg. Ett cirka 0,2 meter tjockt lager aska 

låg mot vägglinjen. Ritning och renritning: Katarina Eriksson. 

 

 

 

Figur 10. Profiltritning av schaktets östra vägg. Ritning och renritning: Katarina 

Eriksson. 
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Med undantag av en rad med mindre syllstenar påträffades ingen tydlig gräns 

mellan golvet i och utsidan av huset. Materialet i lämningen utgörs av sand. Direkt 

under grässvålen låg ett kulturpåverkat sandlager med jordinslag. Dessa 

kulturpåverkade lager har en starkt rödbrun eller rödgul färg, medan den sterila 

(orörda) sanden är ljust gulbrun. Kulturlagret inuti och utanför huset var av 

samma tjocklek, drygt 0,2 meter, och båda ytorna var fyndförande. Materialet i ruta 

1 uppfattades som lösare packat än i den övriga ytan och att det innehöll en större 

andel jord (mylla). 

Hela ytan grävdes för hand, med skärslev. Materialet genomgicks på hackbord. 

Ytan och lagren får beskrivas som homogena, med undantag för en nedgrävning 

med stensatt kant i schaktets nordvästra del (ruta 1), vilken snittades och grävdes 

ur. Anläggningen innehöll inga fynd, endast en fyllning vilken utgjordes av sand, 

kol, sot och aska samt ett rostat mindre järnfragment, vilket inte tillvaratogs. 

Anläggningen bedöms som en anlagd grop med oklar användning. 

Husets västra långsida löpte diagonalt genom schaktets västra del, på diagonalen 

genom ruta 2 och 3. Syllen syntes som glest lagda stenar (figur 8). Varken någon 

tröskelsten eller något annat spår av en ingång kunde iakttagas. Skillnaden mellan 

ytorna innanför och utanför vägglinjen syntes dock på sandmaterialet. Materialet 

innanför väggen var rödare och mer kulturpåverkat.  

I profilritningen över schaktets norra vägg syns att ytan i schaktets nordöstra del, 

närmast spisröset, var kraftigt bemängd med gråvit aska från spisröset. Askan låg i 

två svackor eller nedgrävningar i anslutning till spisröset. Lagren låg emellertid 

utanför vägglinjen. Möjligtvis har askan kastats ut mot knuten av byggnaden, i 

närheten av den påträffade och undersökta gropen. Det kunde inte avgöras om det 

var frågan om nedgrävningar eller berodde på ojämnheter i den ursprungliga 

markytan. I denna profil saknades ett blekjordslager, vilket är svårt att förklara. Det 

kan kanske bero på någon typ av tidigare markarbete (figur 9). Profilen i schaktets 

södra vägg uppvisar homogena och okomplicerade lager samt ett blekjordslager på 

0,05-0,1 meter under kulturlagret. Det fyndförande sandlagret förefaller påfört. Det 

har troligen lagts på som ett utjämnings- och anläggningslager. 

Kolprov togs ur övre och undre delen av den undersökta anläggningen. Kolet från 

den undre delen sändes till datering.  

Med tanke på att hagmarken med växtlighet på vallen får betraktas som 

skyddsvärd skars torven bort i rutor före undersökningen och lades under markduk 

för att inte torka ut. Torven lades sedan tillbaka i ursprungligt läge efter 

undersökningen. 

Provstick med jordsond och provrutor med spade togs upp längs hela sluttningen 

nedanför fäbodstugorna, i de ytor som inte föreföll stenröjda. Inget kol efter 

svedjande eller betesbränning påträffades dock. 
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Figur 11. Anläggningens position och utbredning i ruta 1. L= lerinfodringen till gropen. 

Gropen var fylld med sand, kol, sot och aska. Ritning och renritning: Katarina 

Eriksson. 

 

                          

 

Figur 12. Anläggningen i profil från öster. Gropen var lerinklädd med någon sten i 

botten och innehöll sand, kol, sot och aska. Ritning och renritning: Katarina Eriksson. 

 



[Skriv text] 
 

23 
 

Fynden 

Följande fyndkategorier påträffades vid undersökningen: 

- en del av en kritpipa, med klacken och nedre delen av skaftet 

- en del av ett stickat klädesplagg i brunt ylle (en tröja eller livtröja) 

- en knapp i metall, med en ögla på baksidan 

- tre skärvor av en spillkum (ett fat) med mossgrön glasyr 

- flera fragment av olika brynen med slipspår 

- ett stycke flinta, troligen till eldslagning, möjligtvis bössflinta 

- krossad kvarts i mindre bitar, kanske avsedd för eldslagning 

- en hasp och en märla 

- en järnkrok 

- ett fragment av en kniv 

- hästskosöm 

- glas efter två olika typer av buteljer 

- en grövre och flera finare spikar 

- fragment av sandmagrad lerklining 

- brända ben efter ett mindre djur eller möjligtvis en skogsfågel 

- några större skifferbitar med slipmärken 

- ett fragment av något som eventuellt kan vara en mejsel i sten 

Pipskaftet påträffades i ruta 3, på insidan av väggen, mot eldstaden. Skaftet är inte 

av den grovlek som var vanlig under 1600-talet, utan något finare. Avsaknaden av 

huvud gör det svårare att datera pipan. Utifrån formen på klacken förefaller det 

dock som om tillverkningen kan placeras i 1700-talet (Åkerhagen 2012).  

De fragmenterade brynena låg vid vägglinjen, på utsidan. Det är sannolikt att man 

suttit på tunet vid husväggen och slipat liar och knivar, och sedan slängt de 

kasserade brynena ovanpå avfallsgropen. Fyndspridningen på lämningarna efter 

den högmedeltida gården Björka i Hälsingtuna socken visar att trasiga brynen till 

största delen påträffades på gårdstunet, mot husväggar i söderläge (Lagerstedt 

2004). Folket på fäboden har suttit vid väggen i solen och slipat sina liar och 

knivar. Fragmentet av klädesplagget påträffades i avfallsgropen, i dess övre del. Det 

är troligen frågan om någon enklare typ av livtröja, möjligtvis en del av ärmen.  

Det glas som påträffades är av allt att döma buteljglas. Den ena buteljen har bestått 

av ett grönsvart glas. Eventuellt kan det härröra från en så kallad Losflaska, vilka 

tillverkades vid Sophiendals glasbruk i Los under 1700-talet. Det transparenta 

glaset är sannolikt en skärva av en butelj med fyrkantig buk. 

En del av föremålen vid vägglinjen, i ruta 1 och ruta 2, har koppling till byggnaden 

och materialen i den, som exempelvis spik och tegel. Det har inte varit självklart att 

använda tegel i spismurar på fäbodarna. Enligt medlemmarna i 

sambruksföreningen slog och brände man emellertid sitt eget tegel i Roteberg. Att 

man hade tillgång till eget tegel hemma i byn förklarar troligen att man kunde kosta 

på tegel även uppe på fäboden. Teglet är magrat med sand och krossad kvarts eller 

med kvartsrik sand. Även en del av en hasp och en märla hittades vid väggen. 
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I fyndmaterialet ingick ett flertal mindre fragment av slagen eller skärvig sten, vilka 

påminde starkt om den typ av avslag som vanligen påträffas på mesolitiska 

boplatser. Det kunde vara frågan om skörbränd sten, men det kan inte uteslutas 

att det är frågan om stenåldersartefakter. Med tanke på det lämpliga topografiska 

läget kan det inte betraktas som en omöjlighet att spår efter en 

stenåldersbosättning kan finnas där.  

 

Figur 13. Kritpipan. Foto: Katarina Eriksson. 

 

 

Figur 14. Yngre rödgods med grön glasyr. Foto: Katarina Eriksson. 
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Figur 15. Fragment av bryne i röd sandsten med slipspår. Foto: Katarina Eriksson. 

 

Resultat och utvärdering 

En relativt liten undersökt yta har på det hela taget givit goda resultat. Fynden och 

kulturlagren säger en del om byggnaden. Det förefaller inte som om huset haft 

inlagt plankgolv, utan att det rört sig om ett stampat jordgolv (sandgolv). 

Kulturlagret innehöll en del fynd och var kraftigt kulturpåverkat. Spisröset har 

utgjorts av tegel och natursten. Det kunde inte avgöras i undersökningen om tegel 

ingått i byggnaden redan från början eller om det tillhörde en upprustningsfas.  

Ett mycket vanligt fynd på sentida bebyggelselämningar är fönsterglas. I 

undersökningen påträffades inget fönsterglas trots att schaktet lades vid vägglinjen. 

Detta kan kanske betyda att byggnaden haft någon typ av fönsterluckor i stället för 

glas. Det skulle också kunna vara så att ett eventuellt fönster suttit längre bort 

längs väggen. 

Det vardagliga livet speglas i de personliga tillhörigheterna och vardagsföremålen. 

Vi vet nu att personerna som arbetade på vallen rökte pipa, slipade knivar och liar 

och bar stickade plagg. Vi har kommit människorna ett steg närmare. 
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Inga spår av äldre aktiviteter på platsen kunde iakttagas i schaktet. Inga spår av 

odling påträffades heller. Inget kol efter svedjor eller betesränningar påträffades 

någonstans i ängen trots att provrutor och provstick gjorts i samtliga vallrutor. Det 

äldsta ängsbruket på Våsbo kan i nuläget inte dateras längre tillbaka än till 1700-

talets första hälft. Den undersökta husgrunden kan sannolikt dateras till tidigt 

1700-tal. 

Våsbo är sannolikt samtida med ett flertal andra fäbodplatser i området. Kanske 

har de sin bakgrund i en medeltida bebyggelseexpansion. Det finns spår efter flera 

ensamgårdar och torp i socknens västra och nordvästra del som även de kan härrör 

från samma period. 

Vissa av frågeställningarna kunde inte besvaras. Tiden före sextonhundratalet syns 

inte i undersökningsmaterialet. Resultaten gav heller ingen information om 

huruvida den tidiga bebyggelsen kan kopplas till den skogsfinska invandringen eller 

ej. Det är emellertid möjligt att utveckla strategier för att få fram mer information 

om detta i framtiden. 

 

 

Våsbo i fäbodskogen 

Det finns ett stort antal stående och övergivna fäbodvallar i Ovanåkers socken, 

både i den så kallade fäbodskogen och i andra områden. Dessa är bland annat 

Andtjärabo, Bergsbo, Gräsbo, Homnabo, Loftsbo, Morabo, Torrbergsbo, Norsbo, 

Västbo och Västvallarna. Det kan inte uteslutas att flera av dessa vallar har en lång 

historia. De är emellertid dåligt representerade i skriftliga källor. De syns oftast 

enbart i det historiska kartmaterialet, och de nämns då bara i sammanhang som 

har med ren skiftesförrättning att göra. Uppgifter i Riksarkivet är så gott som 

obefintliga. Oftast omnämns vallarna för första gången i kartprotokollen. De allra 

flesta är upptagna i skifteskartan över skogen från år 1850 (V41-1:5), men mer 

information än så är svår att få fram. Eftersom de skriftliga källorna är få krävs det 

dendrokronologiska dateringar och arkeologiska undersökningar för att få 

information om de olika platserna.  

På Ovanåkers hembygdsförenings hemsida 

(www.hembygd.se/ovanaker/annorlundautflyktsmal) nämns en rad övergivna vallar 

som nu ligger som fornlämningar. Där nämns bland andra Brobo, Brynåsbo, 

Erskjansbacken, Fullsbo fäbodar, Gymåsbo, Kallbergsbo, Lenabo, Lövrisbodarna 

och Njupavallarna. Dessa vallar har övergivits av olika anledningar. Även dessa 

platser kan ha hög ålder. 

I undersökningsplanen anges att en jämförelse i användningen skall göras mellan 

Våsbo och omkringliggande vallar. I nuläget kan man göra jämförelser av den 

sentida markanvändningen och av byggnadsskicket. Andra aspekter på fäbodarna 

kräver dock mer ingående fältinsatser. 

http://www.hembygd.se/ovanaker/annorlundautflyktsmal
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Informationsinsatser och publik verksamhet 

Informationen om Våsbo, Våsbodagen och de arkeologiska undersökningarna 

spreds på följande sätt i samband med fältarbetet: 

- information och inbjudningar på bloggen www.balderarkeologi.blogspot.com 

samt på Facebooksida tillhörande Balder Arkeologi 

- blogginlägg varje dag under fältarbetet och Våsbodagen samt även före och 

efter fältarbetet 

- en presskonferens 23 juli då regional TV (GävleDala) och Hälsingetidningar 

deltog och som resulterade i ett inslag på regionalnyheterna och i en artikel i 

tidningen Ljusnan 

- tre visningar under evenemanget Våsbodagen 

- uppvisande av fynden för samtliga besökare under Våsbodagen 

 

 

                   Figur 16. Affischering om aktiviteterna på Våsbodagen 2014. 

 

 

http://www.balderarkeologi.blogspot.com/
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