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Skog & Historia: ett inventeringsprojekt
om skogliga kulturminnen

Värmland är ett skogslän. Skogsmarken la sedan förhistorisk tid. Jakt- och fångst-
upptar 1,3 miljoner hektar eller 77 % av stenålderns boplatsspår berättar att vi röjt
länets yta. I norr, väster och öster råvaran, för säsongsbosättning i sjökanten kanske
skogen. I söder industrin. Skogsbygd är
glesbygd - idag långt mer än för 100 år
sedan. Tidigare verksamheter lämnar spår
och det som följer är en berättelse om en
kulturminnesinventering i Värmlands
län. I berättelsens början tänker du dig
själv på vandring en höstdag utefter en
skogsbilväg i den norra länsdelen. Där
träffar du få eller ingen. I skogen ser du
husgrunder, källargropar, en sälg vid röj-
ningsröset. Vid myrkanten: hässjestänger
och lutande myrhus. Lämningarna berät-
tar om det som tagit slut - bosättning,
kossornas bete, starrgrästäkt på myren.
Skogen är avfolkad, de tama mularna
borta, men skogen är inte oanvänd. Det
du möter är i hög grad ett människopräg-
lat landskap. Ett produktionslandskap.
Historien har inte tagit slut. Vi lämnar vi-
dare liksom gårdagens brukare gjorde.

Fornminnesinventeringen och annan
kartläggning av kulturlämningar har visat
att skogen varit arbetsplats och råvarukäl-
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redan då skogen kom tillbaka efter att
isen försvann. Arbetsplats, råvarukälla
och boplats - temat känns igen över tid.
För bonden, torparen och daglönaren var
skogen alltid en viktig resurs.

Dagens skogsbruk skapar sin egen kul-
turmiljö. Problemet med dagens spår är
deras tydlighet. Fel planerade kan de fy-
siskt utplåna tidigare generationers fotav-
tryck. På sikt försvinner då möjligheten
att förstå föregångarnas verksamhet och
villkor. Här vill jag ge några exempel på
vad en lokalt förankrad kulturminnesin-
ventering har gett vad gäller ökad kun-
skap och bättre verktyg för bevarande.

dominerar registreringar av fasta forn-
lämningar och många lämningar är re-
gistrerade i öppen bygd eller i bygdenära
lägen. I Skog & Historia dominerar sen-
tida lämningar och registreringar i den
öppna jordbruksbygden är fa. Detta be-
ror delvis på att Värmland norr om Vä-
nern idag i mycket består av mark i olika
stadier av igenväxning eller återbeskog-
ning. En stor grupp av registreringar är
de som förutsätter en levande traditions-
bärare. Det gäller namn på platser, tradi-
tioner knutna till platser och verksamhe-
ter som inte avsatt några synliga spår -
t.ex. plats för dansbana. Tidsdjupet i tra-
ditioner eller namn eller i vilken mån tra-
ditioner speglar verkliga händelser eller
verksamheter skulle naturligtvis kunna
undersökas, men låt oss här i stället ta
materialet som en ögonblicksbild från
dagens värmländska skogsbygd. Det ger
oss en glimt av meddelarnas bild av sin
historia och av vad de vill berätta om sitt
landskap. I vardagspraktik och föreställ-
ningsvärld tar oss detta material påtagligt
långt från herrgårdarnas Värmland.

Ett lokalt förankrat
inventeringsprojekt
Hösten 1995 startade en kulturminnes-
inventering i Skogsvårdsstyrelsens regi
över hela Värmlands län med Länsarbets-
nämnden som främsta uppdragsgivare.
Arbetet utfördes av amatörer bosatta i el-
ler nära sina inventeringsområden, med
arkeologer som handledare och Länssty-
relsen, Länsmuseet och Riksantikvarie-
ämbetet som rådgivare. Nu, 5 år senare,
ligger drygt 23.000 nyregistreringar in-
lagda i kulturmiljöskiktet på Skogsvårds-
styrelsens digitala kartor tillsammans
med Riksantikvarieämbetets Fornmin-
ncsregister (drygt 18.000 registreringar).
Det är många mantimmar fotarbete och
skrivarbete som ligger bakom de nya re-
gistreringarna. Vad har arbetet gett oss
tillbaka?

Vi kan säga att Skog & Historia-regist-
ret i Värmland är Fornminnesregistret
ställt på huvudet. I fornminnesregistret

Fysiska spår av arbete,
bosättning och kommunikation
Omkring 10 % av materialet har utgjorts
av förmodade fasta fornlämningar, hu-
vudsakligen lämningar som tolkats som
järnframställningsplatser, kolningsgro-
par, fångstgropar för älg, förhistoriska
boplatser, förhistorisk åkermark (röj-
ningsröseområden) och förhistoriska gra-
var. Dessa granskas av Riksantikvarieäm-
betets personal. Vad vi kan säga om de
fasta fornlämningar Riksantikvarieämbe-
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skogen, hade att ta över. Och att vi behö-
ver denna samlade kunskap lör att förstå
hur resursen idag skall kunna förvaltas på
bästa sätt.

De resterande 90 procenten av nyre-
gistreringar ger tillsammans en bild av
det som var skogsbygdens liv i helg och
socken fram till för bara ett halvt sekel se-
dan och en inblick i hur detta värderas av
dagens inbyggare. Samtidigt skall vi
komma ihåg att ett kulturminnesregister
speglar inte bara vad som försiggått i giv-
na områden utan också var inventerarna
faktiskt gått och vad de letat efter. Detta
gäller givetvis också Fornminnesinvente-
ringens tidigare arbete. Inte någon inven-
tering ger en bild av det totala kultur-
landskapet; från iskanten till idag.

Att stora delar av landskapet för inte så

tet sedan besökt och registrerat är att
kunskapen om var jakt- och fångst sten-
ålderns människor bodde har ökat betyd-
ligt, att vår kunskap om var äldre järnål-
derns befolkning begravde sina döda har
utökats, att vi fått ytterligare kunskap om
lokalisering och omfattning av järnål-
derns åkerbruk och att kunskapen om
bruket av skogsråvara i förhistorisk tid
och tidig medeltid har ökat vad gäller
dess lokalisering och omfattning. Till-
sammans får detta material betydelse när
skogens historia före brukens och sågver-
kens tid skall skrivas. Det har blivit tyd-
ligt att vi måste ha kunskap om skogens
bruk i förhistorisk tid för att förstå den
resurs som 1600-talets svedjebrukare och
1600-, 1700- och 1800-talens kolare,
timmermän och torpare med kossor på

Spismuren i Långtjärnstorpet Eda kommun. Foto Björn Ehrenroth.
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Dammvallen till spånhyvel i Klättbäcken, Sunne kommun. Foto Björn Ehrenroth.

och förädling av skogsråvara domineras
av kolbottnar och koj grunder (3.013).
Vad gäller registrering av kolbottnar vet
vi att inventerarna varit mer noggranna
med att registrera alla fynd i de områden
där de är relativt fa än vad de varit i

länge sedan varit bebott och brukat på
annat sätt än idag framgår av att mer än
hälften av Skog & Historia-materialet ut-
görs av lämningar efter bebyggelse, od-
ling och boskapsskötsel, däribland som-
marladugårdar (193)*, myrodlingar (52),
vårdträd (27), våtslåttermark (14) och
hamlade träd (4). Den avgjort största

gruppen är lämningar är torp, gårdar, fä-
bodar och backstugor (" jordkulor") över-

under sent 1800-tal och under

Värmlands bergslagsområde där milbott-
narna ställvis ligger tätt. Antalet registre-

alltså inte en bild av utbred-ringar ger
ningen av nu synliga lämningar av resmi-
lor. De äldsta spåren av resmilor bör fin-
nas just i bergslagsområdet och utgör
minnesmärken över Sveriges första indu-
strialisering. De äldsta dateringarna bör
vara från senast 1600-tal. Med dagens
praktik kan vi räkna med att det i första
hand är 1900-talets milbottnar och ko-

givna
1900-talets första hälft. De utgör tillsam-
mans mer än 10.000 registerposter. Kvar-
nar (165), skvaltkvarnar (147) och ben-
och vadmalsstampar (14) hör ihop med
åkerbruk och boskapsskötsel och är ex-
empel på investeringar som sparade mus-
kelkraft. Vi kan räkna med att huvudde-
len av de registrerade skvaltkvarnläm-
ningarna anlades under 1800-talet.

Gruppen lämningar av sentida bruk

larkojor som blir kvar efter skogliga för-
yngringsåtgärder. Andra typer av läm-
ningar efter råvaruförädling hör mer lo-
kalsamhället till. På tjärframställnings-

* Inom parentes anges antal junna lämningar.
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platser (298) och vid lämningar av spån-
hyvlar (47) i länet producerades främst
för arrendemottagaren eller den enskilde
brukaren, även om viss avsalu av tjära
förekom. Vissa såglämningar (286) och
flottningslämningarna (137) speglar i
högre grad länets tidiga industrialisering-

tober 1913. Vid en väg i Ekshärads soc-
ken står en sten utan text eller symboler.
Om denna berättas idag att den rests till
minnet av en av vägbyggarna, en 24-årig
AK-arbctare som tog sitt liv den 3 fe-
bruari 1934 genom att fästa en tändhatt
under mössan. Om en sten berättas idag
att den rests av en bonde i Storåsen på
den plats där hans ko blivit slagen av
björn. En cirkel är inhuggen i stenen,
men den saknar text. En sten i Ransäters
socken berättar om att en brukspatron
Kolthoff sköt en björn julafton 1717. En
minnessten vid Klarälven visar högsta
vattenlinjen vid vårfloden 1916.

En grupp av lämningar och platser kan
ses som exempel på lokalsamhällets civila,
kollektiva investeringar: plats för dansba-
na och dansbanor med synliga lämningar
(128), lämningar av missionshus, nykter-
hetsloger och liknande (26) samt jaktstu-
gor (15). Skjutbanelämningarna (64) bör
också kunna räknas till denna grupp. Re-

en.
Kommunikationslämningar som stigar

(539), broar (422) hålvägar (60), vilste-
nar med och utan ristning (63) och kavel-
broar (35) minner om transporter innan
motorfordonens tid. Väghållningsstenar
(40) påminner om 1800-talets satsning
på det lokala vägnätet medan de stora
milstenarna och kilometer stenar och
-stolpar (29) är minnesmärken över mer
storskaliga investeringar från senare delen
av 1700-talet och framåt. Vissa av dessa
lämningar betraktas idag som fasta forn-
lämningar.

Fritid, minnen, lek och traditioner
Ristningar på resta minnestenar, på na-
turstenar, hällar och annat material (170)
och i träd (6) är ett intressant material.
Det visar bl.a. att det fanns åtminstone
rudimentärt skrivkunniga personer i
skogsbygden från slutet av 1700-talet. De
äldre inskriptionerna består av initialer
och ett årtal, ibland också ett datum. Inte
så sällan är de ristade på vilstenar utefter
sätervägen. Minnestenarna från 1800-tal
och 1900-talets första decennier är ofta
resta till minnet av väg- eller brobyggen.
Dramatiska händelser kan också ligga ba-
kom tillkomsten. En sten i Töcksfors soc-
ken är rest efter en 13-årig skolpojke som
vådasköt sig på väg till skolan den 30 ok-

Vallsten med ristningar utefter en säterväg
i Lysvik, Sunne kommun. Foto Björn Ehrenroth.
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gisterposterna lämning av lek (40) och
plats för lek (6) representerar oftast
idrottsanläggningar av skilda slag, främst
fotbollsplaner och skidhoppbackar över-
givna senast under 1950— 60-tal. I den
här gruppen finns också en plats för kä-
gelbana, en plats för zigenarläger där det
också varit marknad, fyra platser med
lvftarstenar där män fortfarande har

möjlighet att demonstrera sin styrka och
19 borrhål efter salut för kung Karl XV
när han kom för att inviga en kanal i
Trankils socken år 1868.

Det finns en grupp av registreringar
som liksom ” plats för” inte avser fysiska
spår av tidigare verksamhet i dagens ter-
räng. Detta är registreringar av naturföre-
teelser som till exempel källor, träd, flytt-

block, grottor och platser med namn och
eller tradition knutna till sig (315 styc-
ken). Bland dessa registreringar finns
också ” smånamn” på platser. Inte så säl-
lan berättar uppgiftslämnarna hur de och
deras bekanta i bygden förklarar namnet
och ibland ger de en berättelse om hur
man idag menar att platsen använts. I vis-
sa fall kan vi inte utesluta att meddelarens
uppgifter ursprungligen hämtats från en
nedskriven tradition i t.ex. hembygdslit-
teratur. 1 några fall berättar de vad de själ-
va gjort: ” Skrattarbergen” och ” Grötste-
nen” var fram i nutid plats för gökotteut-
flykter. ” Trollbordet” ä r ett flyttblock av
bordsform i skogen dit man ännu på
1950-talet gjorde utflykt för att dricka
kaffe. Exempel på en ung tradition är
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turföreteelser. Myren ” Brittashålan” skall
ha fått sitt namn av märren som gick ner
sig och omkom i myren. Vid "Gubbsten”
påträffades år 1872 en av bygdens torpare
ihjälfrusen enligt dagens lokala tradition.
En namnlös plats pekas ut för att en tat-
tarkvinna och hennes nyfödda barn där
skall ha hittats ihjälfrusna. ” Dalkarlsha-
get” är en plats om vilken man idag berät-
tar att här blev den kringvandrande för-
säljaren Bondjers Anders Nilsson från
Malung mördad år 1859. Ned i myren
” Nämnkärshålan” välte nämndemans
kärra och här tappade han då också med-
havda spritbuteljer. Det berättas att två
nämndemän skall ha dränkt sig vid
” Nämnkärshalla” .

I någon mån speglar namnförklaring-
arna skogsbygd och glesbygd: "Roparber-
get” och ” Roparudden'1 är namn som
idag förklaras med behovet av att med

” Tomtestenen” under vilken barnen
också idag lägger sina önskelistor till
tomten.

I andra fall gäller traditionen vad
1800-talets och det tidiga 1900-talets in-
byggare skall ha gjort. Vad gäller "Tomt-
ens predikstol” berättas om en namngi-
ven person som använt stenen som talar-
stol. Vid "Doktorhalla” (-häll) höll dok-
torn mottagning för enklare behandling-
ar såsom tandutdragning. Ett flertal
tandvärkstallar, sjukdomstallar och en
sjukdomsbjörk, d.v.s. träd som kunde an-
vändas för bot genom att däri "sätta fast”
tandvärk och andra fysiska besvär, ä r re-
gistrerade. En meddelare hade prövat ett
av dessa träd för bot mot vårtor, men
utan framgång. En suptall har också pe-
kats ut. Vid ” Festepigsten” samlades byg-
dens ungdomar. ” Kyrksten” och "Predi-
kosten” var landmärken och vilstenar ut-
efter kyrkvägen. Ett flertal viloställen för
dem som bar likkistor till kyrkan är ihäg-
komna. "Kråkmartenssten” var så formad
att man kunde stödja geväret mot den då
man var på kråk- och skatjakt. På dessa
fåglar var det skottpengar. Aktiviteten är
inte närmare tidfäst än att patronerna vid
tidpunkten kostade 28 öre styck, medan
betalning för skjuten kråka var 75 öre och
för skjuten skata 55 öre. Traditioner
kring platser och företeelser kan också av-
se vad man inte skall göra. Om man inte
ville råka ut för olycka skulle man inte
spränga "Hultsten” . Stenen är idag delvis
sprängd. Olydiga barn i Björkvik skräm-
des med ” Ostengubben” som sades bo i
en utpekad grotta.

Dramatiska händelser anges också som
orsak till namngivning av platser och na-

En ko i östra Värmland. Hon är på väg
hem en eftermiddag i slutet av 1990-talet.

Foto Jan Bengtsson.
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hjälp av rösten kommunicera över stora

avstånd. Skogens djur har fatt ge namn
åt stenar och bergsformationer: ” Vargste-
nen , Varghalla , Grabenryggen > njor-
nehaget” . Vid "Per Grinus Halla” ropade
man för att skydda sig och kreaturen mot

vargen. Om möten med skogens djur be-
rättas också. ” Titt-Ola-sten” är ett stort
flyttblock. Det berättas att Titt-Ola klätt-
rade upp på blocket för att undkomma
björnen. Väl uppe slog han mot björnens
ramar med baksidan av sin yxa. Vid
” Björnstenen” skall en Olof Olsson skju-
tit ” storfar” någon gång på 1820 talet.
” De gamle på Finnskogen” visste att be-
rätta om ett otillgängligt klippöverhäng
att där gömdes tjuvskjutna älgar. För
många grottor och klippöverhäng finns
traditioner om att det där bodde fattiga

äldre kvinnor ” förr” eller, i västra Värm-
land, att grottorna använts som matupp-
lag eller tillflyktsort i ” ofredstid” . Vad gäl-
ler de senare refereras ofta till gränskrigen
mot Norge (d.v.s. Danmark). Områden
med traditioner kring ” finngravar” och
"bagg- eller danskgarvar” har också pe-
kats ut. De förra, enligt dagens tradition,
gravlagda i skogen p.g.a. avståndet till
kristna begravningsplatser, de senare of-
fer för gränskrigen. Från Värmlands syd-
västra gränsland finns idag motsvarande
traditioner kring myrar där liken efter
tyska soldater skall ha sänkts. Denna tra-
dition har man dock inte velat kartfästa.

Påfallande ofta finns traditioner i norra
Värmland kring mönster på berghällar
och flyttblock. De tolkas som avtryck av
barnfötter, jättar, klövar eller hästskor. På

Riktiga yxor! Smidda av Gränsfors Bruks
skickliga smeder. Varje yxa har
smedens initialer som garanti
för kvalitet. Med yxorna följer
Yxboken och 20 års garanti.
Gränsfors Yxmuseum och smedja
kan du besöka varje vardag.

Skicka oss namn, adress och 2 brevfrimärken så sänder vi
på valfritt språk.

36 sidor yxkunskap, t ex hur
man bör klyva och lagrar ved,

tiniringsteknik, regler för
yxkastning, hur slipa en yxa,
hur välja rätt yxmodell, litteratur.

YXBOKEN Y XSvenska
Engelska
Tysk

III m
a

franska
Japanska

Namn &
Adress GRÄNSFORS BRUKS AB

Yxsinedjaii, 820 70 Bergsjö
Tel 0652-71090 Fax 0652-14002

yxlH»kcn@gransfors.coniTel
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en sten skall klövavtrycken kommit till
” innan stenen stelnat” . Traditionerna fö-
refaller ha rötter i åtminstone 1800-tal.
Marit, född 1881, skall ha visat sitt barn-
barn Alli just avtryck av en barnfot i ett av
de registrerade flyttblocken i Norra Ny
socken i Torsby kommun. Utöver detta
finns gängse traditioner kring stenar som
vrider sig då kyrkklockorna ringer, flytt-
block som kastats av jättar mot kyrkan,
men missat sitt mål, flyttblock som jättar
kastat mot varandra i strid.

Några namn berättar om tidigare verk-
samhet på skogen. På ” Lullsten” stod pi-
gorna när de kallade på kreaturen. Om
” Ståaråsen” berättas att här stod kreatu-
ren och vilade när de var på skogsbete.
Vid sydändan av ” Lemyra” var det tidi-
gare stängslat (ett ” led” ) för betande krea-
tur. Namnet ” Hackatall” avser idag en
plats. Tidigare betecknade namnet en
(numera avverkad) tall och idag berättas
att skogsarbetarna högg fast sina yxor i
” Hackatall” efter dagens arbete. ” Plants-
ängen åt hon Gertrud” är idag namnet på
lämningar från en liten plantskola som
sålde till skogsbolagen. ” Klyvsten” höggs
för att fa flata block för trappstenar och
liknande ändamål.

Andra företeelser och platser pekas
idag bara ut med ett namn utan att tra-
ditionsbäraren har mer att säga om det:
” Rotstenen” , ” Gaterudsstenen” ,
ommen” (-ugnen), ” Rövarkulorna” , ” Rö-
varommen” (-ugnen” ), ” Brännelannet” ,

Vaggluseberget , ljuvberget .
Här skall jag inte försöka reda ut när

namnen och traditionerna tillkommit el-
ler i vilken mån de speglar faktiska hän-
delser eller verksamheter i länet under det

senaste seklen. Det spännande är att de
fortsatt används idag. Platser vi aldrig
kommit till eller haft anledning att tala
eller på annat sätt kommunicera med an-
dra om namnges ju inte. Att namnet lever
visar att platsen i någon mening är bru-
kad och de traditioner man fortsatt
minns kring dem säger väl något om vad
traditionsbärarna idag tycker är viktigt
att berätta. En intressant fråga är vem
som är dagens och framtidens namnbru-
kare och -givare. Älgjägarna, bärplocka-
rna, drivningsledarna och skördarförar-
na? Orienterarna, turisterna och turist-
byråns anställda genom kartfästa namn i
tävlingsområden och utefter vandringsle-
der och besökspunkter?

Vad inventeringsarbetet gett oss
Förutsättningarna för att fysiska spår
skall bli kvar för ögat och för att kunna
användas i kunskapsuppbygge också efter
slutavverkning och återbeskogning blir
naturligtvis större då planeringsinstru-
ment som digitala register och kartor in-
nehåller också kulturhistorisk informa-
tion. Skog & Historia-inventeringen har
betytt mycket för att förbättra plane-
ringsinstrument och rutiner inom myn-
digheterna och dessa erfarenheter har
” spillt över” till hanteringen också av fas-
ta fornlämningar. Så har vi t.ex. gjort
fornminnesregistret tillgängligt i digital
form, med koppling mellan kartmarke-
ring och beskrivande text, för Skogs-
vårdsstyrelse och Länsstyrelser i Värm-
land och Örebro. Detta är inte minst vik-
tigt för Skogsvårdsstyrelsen eftersom
fornminnesregistret också innehåller

” Troll-
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många registreringar av de övriga kultur-
historiska lämningar som Skogsvårdsla-
gen stadgar skall visas hänsyn vid skogliga
åtgärder. Registren är naturligtvis offent-
liga och flera stora markägare är i färd
med att skaffa motsvarande digitalt mate-
rial över sina skogsområden.

Samhällsuppdraget att värna kultur-
miljön formuleras som allas ansvar. En
påtaglig nytta med den lokalt utförda in-
venteringen är att drygt 1.000 invente-
rare i skogsbygden haft möjlighet att
skaffa sig kulturhistorisk kunskap. Dagis-
fröknar, skogsarbetare, hårfrisörskor, bil-
mekaniker, affärsbiträden och kontoris-
ter. Tidsdjupet i skogslandskapet blir tyd-
ligt då man vistas sex månader på stigar
och i obanad terräng. Jakt- och fangst-
stenålderns människor levde kring sjöar-

na i vad som idag är Hagfors kommun
långt innan någon brukspatron ens var
påtänkt. Deras verkstadsplatser för flint-
och kvartsredskap väcker intresse liksom
spåren av vikingatidens järnframställare i
det som senare blev Värmlands Finnbygd
och bosättningslämningarna från de
1800-talets torpare och skogsarbetare
man ibland känner till namnet. Många
minns kossorna på skogen och det biolo-
giska kulturarv som betet och höskörden
lämnat efter sig är uppenbart för dem
som sett krontaket sluta sig över det igen-
planterade torpet. Inventeringen har ock-
så lärt oss att det skogliga kulturlandskap
som dokumenterats är fortsatt brukat,
dels för råvarutäkt och försörjning, dels
som rum att bygga, bo, jaga och plocka
bär i. Och för att berätta om.

FÖRENINGEN
SKOGSTRÄDSFÖRÄDLING
Föreningen är ett stödjande organ för skogsträdsförädling och
beståndsförnvelse i Sverige liksom för skogsbrukets verksamhet för
ökad avkastning genom förbättring av skogsmarken. Föreningen
innehar ett kapital vars avkastning långsiktigt kan stödja biologisk
forskning genom att ge stöd och bidrag i olika former till främst
aktiviteter inom skogsträdsförädlingens område.

Både privata och juridiska personer kan vara medlemmar i Föreningen.
För mer information om bidragsvillkor och / eller medlemskap kontakta
Föreningen under adress:

Föreningen Skogsträdsförädling
Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala
Fax 018-18 86 00
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