O.p
Ink

2012 -06- 1 ~

Ristningar i träd- nya perspektiv på vallkullornas
landskap
slutredovisning av projekt med FoU-bidrag från
Riksantikvarieämbetet
Dnr: 353-3162-2010
Vetenskaplig rapport

Rolf Lundqvist
Joachim Regneli

Innehållsförteckning
Förord ............................................. ... .. ................. ................................................................. .................. 3
Sammanfattning ....... ........................................... ................ .. .. ............... ............................................... .. 3
Bakgrund ................................................................................................................................................. 4
Syfte ......................................... ................ ............... ............................ .. ......... ........ ..... .......... .... ......... . 4
Teori och material ............................................................................ ................ ........................................ 4
Resultat ............... ........................... ............. .................................... ........................................................ 6
Releva ns för kulturmiljön, kulturarvet och kult urm iljöarbetet ............. ................................................. 6
Resultatspridning ....... ............... .. .............................. ............. .. ..................... ....... .. ............ .............. .... 7
Kvarst ående arbet sinsatser ............................. ........................................................................................ . 8
Litteratur och artiklar i urval. ... .......... .. ......... ..... .......... ....... ... ............................................................... .... 9

Förord
Denna rapport är en slutredovisning av projektet Ristningar i träd - nya perspektiv på vallkullornas
historiska landskap, som erhållit stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-bidrag under 2011.
Arbetet har f rämst utförts av Rolf Lundqvist, naturvårdare, fotograf och författare bosatt i Enviken i
Dalarna. Till projektet har varit knuten Lars Östlund SLU Umeå som medsökande och en referensgrupp
bestående av
Malin Blomqvist, Informationsavdelningen, RAÄ
Gert Magnusson, Kulturarvsenheten, RAÄ
Mats Mogren, Kulturmiljöenheten. Länsstyrelsen i Skåne
Jan Raihle, Dalarnas museum
Stig Welinder, Mittuniversitetet

Projektledare var Joachim Regnell, Högskolan Kristianstad

Sammanfattning
Naturvårdaren och författaren Rolf Lundqvist har under trettio års tid dokumenterat ristningar i
träd i skogarna i norra Dalarna. Ristningarna har lägesbestämts samt beskrivits i text, skiss
och/eller foto. Ri stningarna är likt många andra fornlämningar i skogen av den karaktären att de

lätt förbises av skogsbruket. Det var därför projektets ena syfte att inrapportera ristningarna i
FMIS för att chanserna att undgå exploatering skulle öka. Projektets andra syfte var att
sammanställa och fOrbereda materialet för vidare forskning. Projektet har resulterat i att insamlat
och GPSinmätt material rapporterats i FMIS. Material har också lagts in i en databas, som
möjliggör sökning för kommande forskning.

Bakgrund
Biologen, fotografen och fårfattaren Rolf Lundqvist har under närmare trettio års tid
dokumenterat trädristningar kopplade till vallgången under fäboddri ften framförallt i Dalarna.
Särskilt har en socken, Ore i Rättviks kommun, inventerats på träd och stubbar med utförda
ristningar, då Ore är sällsynt rikt på sådana. Ristningar finns även dokumenterade från en rad
andra dalasocknar, där Älvdalen fortfarande har tämligen många sådana. Från Ore finns
dokumenterat ca 750 träd eller stubbar med en el ler flera ristningar, det rikaste kända materialet i
Europa. Ca. 500 nummer från Ore-materialet har studerats närmare (Andersson R 2005).

Sylt e
Projektet syfte var att närmare studera resterande Ore-material och efter inventering i Älvdalen ,
även dessa ristningar. l första hand avsåg projektet att möta det akuta hotet från
skogsavverkningar mm genom
-registrering av befintliga GPS-inmätta och dokumenterade ristningar i Riksantikvarieämbetets
fornminnesregi ster, FMIS.
-återbesök och inmätning av dokumenterade men inte GPS-bestämda ristningar. Därefter
inläggning i FMI S.
-kompletterande inventering, inmätning, dokumentation och inläggning av resterande material
från Ore och Älvdalen.

Teori och material
fäbodbruket beskrivs som "en starkt specialiserad och välorganiserad mjölkhushållning, som har
till ändamål att förse bygdens innevånare med vinterföda, genom att med boskapen som
hjälpmedel förvandla den rikli ga gräsväxten på sommarbetena t ill hållbara
mjölkprodukter."(Frödin 1925) Praktiskt taget all tillgänglig areal kommer därvid att utnyttjas
och o lika metoder används för att också förbättra betet på skogen, betesbränning, röjning och
ringbarkning, särskilt av granar, sk taxning. (Veirulf 1937)
Arbetet med djuren på fäbodarna förbehöll s kvinnor, ofta helt unga flickor, barn. En förordning
drevs igenom av kyrkan, som förbjöd fertila män av valla djuren, motiverad av ri sken för tidelag.
Unga pojkar, i Norrland ofta kallade "getare" utförde dock vallgång, liksom mer sällsynt gam la
män, tex "vallvaktarna" i Hälsingland. Därför är majoriteten "fäbodristningar" utfårda av
kvinnor, tredje intialbokstaven i det ristade namnet namnet är därfår "D"= Dotter, medan tredje
bokstaven i ristade mansnamn är "S" = Son. Getarna kretade sina namn med kniven, och ute på
slogmyrarna högg också männen ute på myrslåttern in s ina namn med "S" som s ista bokstav i
namnet. Minnena av epoken är därfår oftast färgad av komb inationen grå gamla hus ute på
skogen, ett myller av kreatur och en mängd kvinnor hårt sysselsatta med allehanda syssl or och

göromål. Fäbodbruket har skapat många berättelser och tätt många skildrare, ofta romantiserade,
medan andra skildrat det fa ktiska, tex Lars Levander i olika arbeten. Det vetenskapliga arbetet
hanterade tex byggnadskulturen (S Erixsons arbeten). På somliga fåbodar finn s fortfarande våra
äldsta bevarade hustyper i användn ing, rökhusen , "stersen" på oremål. Av lättförklarl iga skäl tillgängligheten - stannade dock s kildrarna och deras skildringar ofta i den byggda miljön.
Kunskapen om det omgivande landskapet och kullornas vallgång är mera sällsynt. l somliga fall
fi nns kvinnornas munt li ga berättelser nedskrivna och återgivna av olika s kildrare, men de finns
faktiskt också, vi lket är mi ndre känt, nedskrivna av kvin norna själva. Kvinnorna använde träden
ute på skogen och stockarna i fåbodhusen för att "teckna ned" s ina egna berättelser. Där använde
de kn iven eller sin lilla vallyxa, "gässelyxan", fö r att hugga in sina texter, ofta gjort med stor
skicklighet, si na fåbodristningar eller vallkulleristningar. Texter kunde också huggas in i sten.
Dessa texter är enhetligt gjorda, innehåller fram förallt uppgifter om ristarens person, namn och
datering, oftast årtal. Någon gång finn s namnet på hem byn inhugget, ibland finn s besked om
vallgången skett under vår- eller höstfåbodperiod, ofta inleds en ristning med ett "Sl", ett "OBS"
och avslutas ibland med ett intygande "SANT". Här kan även fi nnas uppgift om
vallgångsperiodens kvali tet: "BRA" ell er motsatsen "LETT". Ute på skogen i stubbar och träd ,
nästan alltid i tallar, mycket mera sällan i björk eller gran, katades ytterbarken först av och texten
höggs eller ristades in. Dessa texter är mestadels korta och koncisa, innehåller ofta också system
av tecken, som ännu inte kunnat tolkas.
Då skogarna idag är kraftigt omvandlade genom framförallt modernt skogsbruk är majoriteten
ristade träd borthuggna. l Dalarna finns dock uppseendeväckande många ristade träd kvar där.
Här skildrades också företeelsen tidigt av K E Forsslund . l fl era av hans böcker i verket "Med
Dalälven från källorna till havet" finn s enstaka träd med speciella inhuggningar beskrivna (tex
"GU DVARELOVTA LLEN" vid Mörkret i Särna). Här fi nns också uppgiften att vallkullorna i
Ore varit särskilt ivriga att göra sådana inhuggningar. l hans Bodaski ldring finn s uppgift om en
inhuggning med dateringen 1698. l övrigt saknas i stort sett uppgifter om trädristningar i böcker
eller artiklar. Lyckligtvis fi nns dock fortfarande ett tämligen stort antal ristade träd kvar på sin
plats i skogen!
Skogarna i Ore socken är i detta avseende en form lig skattkammare. Under 25 års
dokumenterande av sådana ristade träd har Lundqvi st förtecknat närmare 800 ristade träd eller
stubbar, över 750 enbart i Ore. Trädristningar finn s därutöver dokumenterade från Särna, ldre,
Älvdalen, Transtrand, Lima, Malung, Mora, Yåmhus, Orsa, Rättv ik, Boda, liksom enstaka från
Malung, Rättvik, Enviken och Hedemora. Fäbodristningar i sten finn s därutöver från Särna,
Älvdalen, Transtrand, Lima, Grangärde, Hedemora, St. Tuna och St. Kopparbergs socknar. l
Älvdalen är somliga ristningar av särskilt intresse då ibland också da lrunor använts. Sådana finn s
skurna i början på 1900-talet! Från angränsande län finns mer enstaka fåbod ristningar uppgivna
från Värmland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland och Västerbotten.
Idag räknas fåbodristningarnajuridiskt som "fasta fornl ämningar", men i praktiken är skydd av
ristade träd probl ematiskt, då dessa är förgängliga. Många ri stningar i stubbar är idag halvt
bortvittrade, många träd och stubbar riskerar att fa lla omkull osv. l några fall har stubbar försetts
med s kyddande "tak" i en hel del fall har ristningar tag its hem och hamnat på en husvägg e ll er
liknande (särskilt i Ore). Ett stort antal träd med ristningar finn s idag registrerade (GPS-kod) hos

kulturmiljöenheten på länsstyrelsen i Falun. Halva Ore-materialet har använts som underlag får
en uppsats i en doktorsavhandling på SLU i Umeå (Andersson 2005).

Resultat
Drygt 300 ristni ngar från Oreområdet har sammanställts och rapporterats till FMIS. Utöver dessa
har ett femtiotal nyinmätnin gar gjorts i Ore och Älvdalen. Dessa kommer att rapporteras till
FMIS under andra halvåret 20 12.
En GIS-baserad databas i SWEREF99 TM har konstruerats. Den är åtkoml ig med gratisversioner
av t.ex. ESR I's programvara. Sökning kan ske i karta eller efter attribut så som arbetsnummer,
RAÄ-nummer, bevarandestatus; trädegenskaper, som art, diameter, trädstatus samt
terrängaspekter som t.ex. myrmark. Vidare också enskilda ri stningselement t.ex. inristade
initialer, platsnamn, årtal, värdeord och dekorristningar. Även varianter av specialbokstäver och
småtecken ges sökbara koder. Övrig information, som t.ex. stämpelmärken, brandljud och
varglavsfdrekomster mm. kan inkorporeras. l mån av indata kommer även relationer, som
områdesnamn, stigar/rastplatser och fäbodstillhörighet registreras och vara sökbara. Till varje
ristning kommer foton och avritningar att knytas.

HclcVtlllS Hu· lmlturmiljon, kulturarvet och kulturmilj,}arhetl•l
Projektet är relevant för kulturmi ljövården, då ristningar klassats som fast fornlämning helt
nyligen och därför i endast ringa utsträckning finns registrerade i fornminnesregistret Skall
skogsbruket kunna ta hänsyn till ristningarna är registrering ett måste. Överhuvudtaget är skydd
av ristade träd i ved problematiskt, då dessa ju är förgängliga. Träd med allehanda kulturspår, tex
vallkulleristningar, men även dödsrunor, magiska träd, värktallar, vägvisare, ämnesträd osv.
fOrefaller tid igare ha funnits i alla skogsområden; i skogarna runt bondbyarna, i finnskogama, på
utsiktsberg, i fjällskogarna, där mestadels av samisk typ, tex spår av barktäkt, osv. Träd med
kulturspår är även kända från Norge, Finland , Ryssland och Nord-Amerika Genom avverkningar,
särskilt under de senaste hundra åren, har dock majoriteten ristade träd huggits bort och
försvunnit. Det är snarast förvånande, att så många, trots allt fortfarande går att återfinna. Somligt
är dessutom "hemtaget", kanske av anhöriga, som igenkänt gam la anförvanters namn i inhuggna
texter etc. l de flesta skogsområden finns ännu kvar ett " brus" av sådana kulturspår. l några
områden finns dessutom fortfarande häpnadsväckande många, men troligen bara för en kort tid,
då de moderna avverkningsmetoderna verkar förödande och den normala "hänsynen" inte fdrs lår.
Starkast sticker vallkulleristningarna i Ore ut, genom sitt stora antal, som dessutom innebär en
stor uppvi sad variation i såväl utförande som innehåll. Unikt formas här hela berättelser, via de
inhuggna texterna i träden. Idag finns utställd en tidigare "hemtagen" ristning från oreskogen på
länsstyrelsen i Dalarnas Naturum i Siljansnäs, utförd av en kulla, daterad i mitten av 1800-talet,
med texten: "JAG ÖNSKAR JAG HELLRE VORE DÖDER ÄN JAG VORE HÄR''. En
effektivare dementi av tidigare fäbodromanti ska föreställningar, samtidigt en kommentar till
fäboddriftens nyttjande av barn i arbetet, torde knappast stå att få, därtill mycket vackert inhugget

med vallyxan! l Älvdalen (där ytterligare inventeringar återstår att göra) finn s också dalrunor
med i somliga texter, oftast skurna med kniv. Många ristningar i träd och stubbar är idag i olika
grad bortvittrade, överväxta med lavar, delvis skadade av yxhugg och många träd och stubbar
riskerar att falla omkull etc. l ett okänt antal fall har ri stn ingar tagits hem av anhöriga eller andra
intresserade och hamnat i ett garage, på en husvägg eller liknande (Figur l).

Figur l. Hemtagna ristningar från Ore socken, Dalarna

Projektet har relevans för kulturmiljöarbetet, eftersom upplevelsevärdet av ristningarna i
fäbodskogen är stort. Spåren av djurens bete i sig kan vara svåra att urskilja, även för en initierad
biolog, men om man låter handen stryka över ri stningarna och fantasien släppas lös, frammanas
bilder av en "vildmark" huvudsakligen befolkad av fli ckor och äldre kvinnor. De lotsar kor och
getter till de bästa betena, hindrar djuren att komma ut på slåttermyrar och andra vallarelags
områden, är på vakt mot angrepp av vilda djur som björn eller varg... Samtidigt är detta ett
omfattande, ofta mkt hårt barnarbete med många hundra års varaktighet, där skriv- och
läskunnigheten ofta var mycket spridd långt före folkskalestadgan och skickligheten att "texta"
med kniv och yxa mycket stor. Konturerna av denna kultur kan idag bara anas, men detta tidigare
försummade och närmast okända källmaterial till förståelsen av fäbodkulturen börjar nu
tillgängliggöras.
Projektet ger också nya perspektiv på kulturmilj ö och kulturarv. Med ristn ingarna vidgas
fäbodmi ljön på ett påtagligt sätt från fäbodvallen till att också omfatta det som var fäbodens bas,
nämligen betesområdena. Att fäbodva ll en utgör en väsentlig del av det svenska kulturarvet
behöver knappast påpekas, men för en förståel se för fäbodlivet och den landskapsomvandling
som det industriella skogsbrukets intåg inneburit måste hela landskap inkluderas.

Resultat sprid ni ng
Res ultatspridning har skett genom dagspress (Bilaga l och 2), föreläsningar/bildvisningar,
exkursioner mm. En föreläsning"Ristade träd" hölls för föreningen Gävle-Dala Finnkultur,

Enviken, 2 april. En två dagars undersökning 14 - 15/ 9 2011 , tillsammans med T Ljung, Falun,
av ett fäbodom råde på Solleröskogen, beskrivet i Nordiska Museets "Gruddbo-undersökning
(Gran lund 1938), kompletterat med intervjuer av aktuella kullor över vallgångarna i området
(Nordiska Museets arkiv)- ett så detaljerat material att liknande knappast existerar(!) resulterade i noll funna spår av den tidigare hanteringen, visserligen ett preliminärt resultat, men
ändå en varning för den massaker på kulturspår, som sker genom det moderna skogsbruket. En
redovisning är under bearbetn ing. En vandring i det ristningstäta skogsområdet S Halganberget
genomfördes för Rättviks Naturskyddsförenings räkning, 18/9 2011. Två doktorander till L
Östlund SLU i Umeå och en amerikansk universitetsstipendiat och fotograf exkurerades 25 och
26110 i olika ristningsmiljöer i Ore. En undersökning av fäbodmiljön inklus ive dit hemtagna
ristningar hos O Nordkvist i Gisslarbo fäbod , Ore, skedde 2/ 11 20 Il. Dalarnas
hembygds förbunds tidskrift, " Dagsverket" hade i sitt julnummer, nr 4, 20 Il , med temat
"Skogen" på sitt mittuppslag ett upprop efter tips om hemtagna ristningar under rubriken: "En
kör av ristade röster tystnar inom kort." Föreläsningar/bildvisningar på temat " Ristade träd och
vallkullornas landskap" har skett bl.a för Naturskyddsföreningen i Borlänge 23/2 20 12 och för
"Senioruniversitetet" i Falu n 13/3 2012. Under en "svensk-norsk fält-work-shop" i Dala-Floda, 4
- 5 juni, 2012. arrangerad av Centrum för Biologisk Mångfald , Uppsala, och Länsstyrelsen i
Falun och med deltagande från RAÄ m. fl. visades ett bildspel på temat "T rädristningama och
deras landskap".

Kvarstående arbetsinsatser
Rolf Lundqvist kommer att fortlöpande rapportera in nyinmätta ristn ingar i FMIS från områden i
norra Dalarna, framförallt i Älvdalen.
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ler ~oadel oodio ~ J vlrt lind.

.... ~. vb9 ...

- tlalda'OII fall t.- clodt huS ~>ev--, som det ..kti9Mt* rnlnnot . . ..,.,un. Ula pi ftoOin k - d-av doet tldlgate comfMtande-.., ~.stiger och-. kall$lte clodt me!t tom
k-.lo6jAnde , . . . _,

ttallvll

HANS OLAHDUl

!yns.o!!nc!erOc!ys
~ O.lerNS~. Allt ..-1al pi~ lr skvddM av ui'PI-S.fr'

http://www.dtsefnybeterldalama/article943252.eoe?service=print
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Rolf letar efter skogens historia
- - 2!111.()3.31 05:50

Rolflundqvist i Emrilten U"i 30lr inwntent ris1nillprl trid gjonla.wfilloctulor. Nu söbrKristi~
hög5klQ300 OOII!niGortrån~iil:nDetoltliir åtAI\sblw-fortsitt1~
~l.undqwi.st lwideti!$P13 fiJfttlget T~luft uppdragoottiJilfäoflindra illl~ta..,nerwänlefl.t
skog.
- ~ huggerdeuJUrt..ttd•Ur~ O. huggerbort 5k0Qilfl5 twslcriaoch~denså den blirwiratt lisa.
säger han.
Men delheb böiPde ulänsslynlls.~ 111711 gavhonomuppdr3gottallgår.lm unt~. Han behåvd•~och
Idertflån Knub-HasS~>IiaMs<ln i RI!Wik. Det~I.Miåsen l Boda. Då-fanns~~ ~filri11l
uppf)tade~ lt!Uriem;afönnlog. ,_, härfanns~.
-.lag ir~slcrtact~igsom~ mig på deth.Jr. Efto!rdet böljo1clepgtill3ebrrislningama.
~Rocll Lundqvist.

httpi lwww.dalademol:raten.se/sidalid/161783/
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