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En vendeltida skida från
Vålberget i Malung
Av fil. dr Joakim Wehlin, arkeolog,
Dalarnas museum
I januari 1940 meddelade dåvarande rektorn vid Malungs Folkhögskola
Gunnar Furuland att en gammal skida lämnats in till honom. Skidan hade
påträffats vid utdikningen av en tjärn nära Vålberget i Malung. Exakt
när skidan påträffades vet vi inte, men sannolikt var det under vintern
1939/40. Riksantikvarieämbetet ville omgående att skidan skickades
till Stockholm för undersökning, men det dröjde till 1947 innan detta
skedde.
Den stora frågan rörde hur gammal skidan var? Utifrån jordmaterial
på skidan genomfördes pollenanalyser, men dessa var osäkra och kunde
endast visa att skidan var yngre än 3 000 år. Senare genomfördes en
provtagning på fyndplatsen vid Vålberget, vilken också den var mycket
osäker. Provet från skidan jämfördes med provet från myren och
resultatet visade en datering till yngre bronsålder, ca 700 f.Kr.
Med anledning av den mycket osäkra dateringen genomfördes nyligen
en 14C-analys på skidan. Resultatet av den nya dateringen visar att
skidan brukats för omkring 1 500 år sedan, men till vad?

Skidan från Vålberget, Öje. Fornlämning 433:1 i Malungs socken. Skidfragmentet
finns idag på hembygdsgården i Malung, inventarienummer 1117.
					
Foto Joakim Wehlin, Dalarnas museum.

Skidfyndets biografi
Efter att skidan påträffats lämnades den in till Gunnar Furuland vid
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Malungs Folkhögskola som direkt kontaktade Riksantikvarieämbetet.
Furuland ville veta hur han skulle gå tillväga för att kunna genomföra en
pollenanalys och på så vis klargöra hur länge skidan legat i torvmossen.
Svaret kommer omgående från Karl Alfred Gustawsson som vill att
skidan packas och skickas till Stockholm för närmare analys (ATA dnr
447/40). Det skulle dock dröja över fem år innan ärendet om skidan
återupptas, sannolikt är det kriget som vållar förseningen.
I slutet av november 1946 skriver Furuland återigen till Riksantikvarieämbetet om skidfyndet och nu är det Erik Floderus som
svarar. Floderus skriver att skidan genom Furulands försorg ska skickas
till Stockholm och att fyndplatsen ska märkas ut och skyddas så att
en pollenanalys skall kunna genomföras. Då inget svar kommer från
Furuland skriver Floderus och Gustawsson till Svante Svärdström,
dåvarande landsantikvarie vid Dala fornsal, och ber honom bevaka
ärendet och om så påfordras besöka platsen (ATA dnr 5426/46).
Med anledning av detta brev besöker Svärdström Malung den
18:e november 1947 och hämtar skidan som omgående skickas till
Stockholm. Framme i Stockholm besiktades skidan av Carl Larsson
vid Sveriges geologiska undersökning (SGU). Larsson konstaterade
att det fanns för lite jordmaterial på skidan för att genomföra en säker
pollenanalys. Prov togs dock från tre ställen och ett av dem verkade mer
pålitligt än övriga. Pollenanalysen av detta prov visade att skidan var
yngre än 3 000 år och utifrån fynddjupet antog man att skidan sannolikt
skulle dateras till järnålder-medeltid. För att närmare klargöra saken
föreslog Larsson att en provserie skulle tas på fyndplatsen i samband
med de fältundersökningar för jordartskartan som SGU vid denna tid
genomförde i Dalarna (ATA dnr 5218/47).
I slutet av augusti 1948 genomfördes fältundersökningen. Fyndplatsen
pekades ut av Sveds Erik Larsson och Gubb Viktor Halvarsson, båda
från Öje i Malung. Larsson var bror till den då avlidne upphittaren av
skidan. Den exakta platsen var dock svår att hitta, men av rapporten
framgår att man var tämligen säker på att man var inom tio meter från
fyndplatsen. Provserien utgjordes av 63 prov som togs ned till ett djup
om 3,10 meter (ATA dnr 3999/48). Resultatet av pollenanalysen finns
redovisad i SGUs Beskrivning till jordartskarta över Kopparbergs
län. Provserien jämfördes med den som Carl Larsson genomfört på
jordmaterial på skidan vilken stämde mest överens med förhållandet på
0,65 meters djup i provserien från myren. Skidan antogs därför kunna
dateras till yngre bronsålder och tiden omkring 700 f.Kr. (Sveriges
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geologiska undersökning 1951:118-120).
Efter att skidan avbildats, registrerats och analyserats så skickades den
i november 1948 tillbaka till Malung (ATA dnr 617/48, 3999/48). Vid
fornminnesinventeringen i Malung år 1971 registrerades fyndplatsen
som fornlämning nummer 433. Skidan fanns vid inventeringen på
hembygdsgården med inventarienummer 1117 och där finns den i gott
skick ännu idag.
Öjeskidan faller i glömska
Under 1920-talet växte ett intresse för skidfynden som gjorts i myrar
och torvmossar runt om i Norden. I Sverige initierade Skidfrämjandet år
1927 ett projekt om skidans historia. Projektet leddes av professor Karl
Bernhard Wiklund vid Uppsala universitet som tidigare hade publicerat
några artiklar i ämnet. Artiklarna följdes upp och utvecklades i tidskriften
På skidor åren 1928, 1929, 1931 och 1933. En metod utvecklades där
man använde pollenanalyser för att datera skidorna och skidfragmenten.
Wiklund föreslog att denna studie var av sådant vetenskapligt intresse
att den borde publiceras på engelska. Denna idé mottogs positivt och
resultatet blev boken Finds of skis from prehistoric time in Swedish bogs
and marshes, som ligger tryckfärdig redan 1941, men kommer ut först
1950. I boken finns en katalog med samtliga då kända skidfynd i Sverige.
På grund av fördröjningarna med Öjeskidan kom denna inte att
finnas med i katalogen till nyss nämnda bok. Skidfyndet nämns dock
i förordet och omskrivs som tämligen intressant. Samma år som boken
om de svenska skidfynden kommer ut i handeln så publicerar Gösta
Berg (1950) en kompletterande lista över de fynd som påträffats under
krigsåren och som inte finns med i boken. I denna lista finns Öjeskidan
med och benämns som en av de viktigaste av de senare gjorda fynden.
Boken om de svenska skidfynden fick som Wiklund antog ett bra
genomslag i forskarvärlden. Eftersom Öjeskidan endast omnämns i
förordet blev den med tiden bortglömd och skidorna från Färnäs i Mora
och Ärnäs i Älvdalen är de som återkommande omnämns i senare
litteratur (ex. Serning 1966; Manker 1971).
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Fyndplatserna för de tre förhistoriska skidfynden i Dalarna (stjärnor) och sträckningen
för Vasaloppet.

Den nya dateringen
Med anledning av skid-VM i Falun 2015 uppmärksammade Dalarnas
museum det äldsta kända skidfyndet i Dalarna. Denna skida är funnen
nära byn Ärnäs i Älvdalen och är omkring 2 000 år gammal (Wehlin
2014a-b). I samband med efterforskningar kring Ärnässkidan och
den yngre skidan från Färnäs i Mora blev jag uppmärksammad om
skidfyndet som gjorts vid Vålberget i Malung. Med anledning av den
osäkra dateringen söktes medel för att genomföra en 14C-analys på
Öjeskidan. Analysen har bekostats av Berit Wallenbergs Stiftelse.
Resultatet av analysen (Ua-50456, 1491 BP +/- 32) visar att trädet
som skidan tillverkats av är från tiden omkring 546-607 e.Kr. (med ett
sigmas sannolikhet, 68,2%). Detta betyder inte att skidan är så gammal
eftersom trädet i sig kan ha varit relativt gammalt när det höggs ned.
Av den anledningen behöver man lägga på upp till 100 år och skidans
datering blir därför 600-700 e.Kr. Denna tid i Sverige kallas Vendeltiden
och exempel på lämningar från denna tid är de kända gravhögarna i
Gamla Uppsala.
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De kalibrerade värdena för de tre förhistoriska skidfynden i Dalarna; Ärnäs i Älvdalen,
Färnäs i Mora och Öje i Malung. I kalibreringen är inte trädets egenålder medtagen
och därför bör dateringarna skjutas framåt i tid. Kalibreringen är gjord i OxCal 4.2
(Bronk Ramsey 2009) med kalibreringskurvan IntCal13 (Reimer et al. 2013).

Liknande fynd
När man ser Öjeskidan så slås man direkt av att den är relativt kort. Den
ursprungliga längden är svårt att veta exakt eftersom skidan gått av, men
eftersom ena spetsen och bindningen är kvar går det att komma relativt
nära svaret. Utgår man från att bindningen är placerad ungefär på mitten
så borde den ursprungliga skidan ha varit 130-150 centimeter lång. Det
är också storleken som skiljer Öjeskidan från de två andra förhistoriska
skidfynden i Dalarna. Båda skidorna från Ärnäs och Färnäs har varit
över 200 centimeter långa.

Teckning av Öjeskidan (efter Berg 1950:184). Längden på skidan är idag 76 centimeter
och bredden är 12,2 centimeter. Ursprungligen har skidan sannolikt varit 130-150
centimeter lång.
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Ser vi utanför länet så är längden inte ovanlig och det finns ett par fynd
som i flera avseenden liknar Öjeskidan. Det ena exemplet är från Strand
i Ströms socken i Jämtland. Denna skida är 156 centimeter lång och 16
centimeter bred. Bindningen är indragen och liknar den på Öjeskidan.
Skidan från Strand är baktung och spetsig i båda ändar. Dateringen är
högst osäker (Finds of skis…1950:141-143, Pl. X). Ytterligare ett fynd
likt Öjeskidan har gjorts i Ströms socken i Jämtland. Skidan är funnen
i Lövberga och består av tre delar som tillsammans mäter strax över
en meter och har en största bredd på 12 centimeter. Lövbergaskidan
har daterats med 14C-analys till 540-665 e.Kr (Orviste 1973; Johansson
1979; Sørensen 1995:48).
En annan skida som liknar Öjeskidan har påträffats vid Kveberg i
Alvdal, Hedmarks fylke, i Norge. Kveberg ligger ca 220 kilometer
nordväst om fyndet för Öjeskidan och därmed geografiskt närmare än
fynden från Strand och Lövberga. Skidan från Kveberg har daterats till
600-talet e.kr. och är därmed samtida med Öjeskidan. Kvebergskidan
är nästan helt bevarad och har varit omkring 140 centimeter lång och
nästan 15 centimeter bred. I likhet med Öjeskidan så är den väldigt lätt
och har två grunda fördjupningar på undersidan (Lid 1931; Sørensen
1995).
Fokus under den tidiga skidhistoriska forskningen var att dela in
skidfynden i typer och till detta koppla geografiska områden och
kulturgrupper. Det diskuterades om skidor av bottnisk typ, centralnordisk
typ, skandinavisk typ och sydländsk typ (Berg 1933; Find of skis…
1950:20-29, 40-43). I ett sådant hänseende är de ovan nämnda korta,
breda och lätta skidorna från Öje, Strand, Lövberga och Kveberg en
egen typ av skidor. De har också en relativt avgränsad geografisk
spridning till det sydliga och inre skogslandskapet i Fennoskandia.
Fynden av dessa skidor ligger således söder om utbredningsområdet
för de så kallade bottniska skidtyperna. Detta är ett område som i
princip tangerar utbredningen av kända sydsamiska bosättningar och
därför är det inte konstigt att dessa skidor tidigare tolkats som att höra
till en sydsamisk typ (Berg 1933; Sørensen 1995:50). Idag förefaller
det relativt ointressant att diskutera huruvida det var samer, människor
influerade av samer eller andra som utvecklade och använde denna typ
av skidor. Sannolikt har olika skidor använts för olika syften och vid
olika tillfällen. En same vid namn Torkel Tomasson skall exempelvis
ha uttalat sig i frågan på 1930-talet. Tomasson menade att samer hade
olika skidor för olika ändamål, vid lössnö hade man bland annat bredare
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skidor än vid skarföre (Johansson 1979:106). Det är dock intressant att
merparten av de ovan nämnda skidorna daterats till samma förhistoriska
period, Vendeltid 550-800 e.Kr.
Vendeltid i Malung
Ska vi försöka sätta in Öjeskidan i dess samtid finns tyvärr inte mycket
att gå på. Från Malung finns nämligen få kända fynd från Vendeltid,
550-800 e.Kr. Det finns dock en mycket fin samling järnföremål kallat
Kvienfyndet som är från just denna tid. Kvienfyndet har en märklig
bakgrund och inte minst beror detta på att fyndet länge fanns på
Göteborgs museum. Idag finns Kvienfyndet på Dalarnas museum, men
exakt var det är hittat vet man inte. De enda uppgifter som finns om
fyndet är att de har påträffats vid sjön Kvien i Malung. När, var och av
vem fyndet hittades vet vi inte (Lannerbro Norell 1998). Fyndet är unikt
så till vida att det är väldigt välbevarat. Utifrån liknande fynd i Dalarna
kan vi anta att fyndet kommer från en grav. Denna typ av fynd påträffas
vanligen i så kallade insjögravar, vilket är små runda eller triangulära
flacka stensättningar. Dessa stensättningar ligger ofta tillsammans och
bildar gravfält på uddar och näs intill större sjöar (Serning 1966). Ett
känt sådant gravfält ligger vid Busjön i Äppelbo ca 15 kilometer nordöst
om Kvien. Att det funnits ett eller flera insjögravfält vid Kvien är högst
sannolikt.
Insjögravar finns förutom i Dalarna även i Gästrikland, Hälsingland,
Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland. De förekommer
också i motsvarande område i Norge, främst i Hedmark och Oppland,
där de kallas fjellgravar eller fangstmarksgraver. I Norge har man med
andra ord tagit fasta på den äldre och gängse uppfattningen att gravarna
inte verkar ha legat i anslutning till jordbruksmarken utan i marker där
försörjningen kan antas ha varit baserad på jakt och fångst.
Kvienfyndets innehåll antyder att den ursprungliga ägaren, om det
nu var en person och inte flera, sysslat med jakt och någon form av
finhantverk, möjligen i trä eller ben/horn. Pilspetsar är vanligen
förekommande i insjögravar i Dalarna, men spjutspetsar är däremot
mycket sällsynta (Serning 1966). Att jakt varit viktigt under denna
period är tydligt, vilket inte minst alla pilspetsfynd i gravarna vittnar
om. Det är också påtagligt att den lokala järnframställningen i Dalarna
tar fart under Vendeltiden. Vid den tidiga järnframställningen är det sjöeller myrmalm som nyttjats.
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Delar av Kvienfyndet (Dalarnas museums inventarienummer 19040). Hela fyndet
består av en holkyxa, en lancettformad spjutspets, en rasp, en fil, en syl, ett remspänne,
två knivblad och sju pilspetsar. Foto Pär K Olsson, Dalarnas museum.

En jaktskida
Vad har då Öjeskidan använts till och varför hamnade den i myren
vid Vålberget? Med tanke på att sjö- eller myrmalm börjar användas
under denna tid går det inte att utesluta att skidan använts vid
aktiviteter kopplade till upptagandet av malm från myren. Dock är det
större sannolikhet att skidan använts vid jakt. Från stenålder fram till
1800-talet har man använt fångstgropar och fångstgropssystem för att
fånga villebråd, men man har också mer aktivt jagat älg och ren. På
hällristningsbilder i Ryssland som daterats till stenålder finns exempelvis
jägare på skidor som är utrustade med pilbåge och spjut som jagar älgar
och björn (Savvateev 1984).
De korta, breda och lätta skidorna av den typ som Öjeskidan tillsammans
med de från Strand, Lövberga och Kveberg är exempel på borde kunna
förklaras som jaktskidor. En bred och lätt skida underlättar åkning i
lössnö (Manker 1940). Jakt på skidor används fortfarande och även om
det idag finns gevär som med ackuratess kan avfyra på ett relativt långt
avstånd krävs att man kommer nära bytesdjuret. Med pil och båge rör
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det sig om 20-30 meter. Denna typ av jakt kräver med andra ord sin
jägare (Blehr 2014:234).
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Fyndplatsen för Öjeskidan (stjärna) tillsammans med registrerade fångstgropar och
fångstgropssystem (prickar). (FMIS)

Att jaga med hjälp av skidor kräver rätt väderförhållanden. Är det för
lite snö har man inte någon fördel gentemot älg och ren eftersom deras
rörelse inte hindras nämnvärt. Det en jägare söker är ett förhållande då
skaren bär för en skidåkare men inte för älgen. Temperaturen spelar
också roll. Är det exempelvis under 15-20 minusgrader gör knarrandet
i snön att jägaren hörs på långt avstånd och de jagade djuren kan ta till
flykten. Naturligtvis underlättar snön oavsett väderförhållande spårandet
av djuren och en förflyttelse på snö görs enklare med skidor. Genom att
finna djurens rörelsemönster genom spåren i snön går det att genomföra
en jakt med stationerade jägare (Nelson 1973:100-102, 107-108; Blehr
2014:234-235).
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Hällristning som visar vinterjakt av älg från Vyg i Nordvästra Ryssland. Foto Jan
Magne Gjerde.

Hur hamnade då skidan i myren? Med tanke på att det rör sig om
endast en skida så finns möjligheten att det är en oturlig skidlöpare som
under en vårjakt klivit ned i mossen, fastnat, och helt enkelt förlorat sin
ena skida. Det mesta talar dock emot en sådan teori. Majoriteten av de
skidfynd som gjorts i Sverige och Norden har påträffats i myrmark eller
torvmossar. I några fall har båda skidorna återfunnits och ibland även
tillsammans med en stav. Från etnologiska källor vet vi att det var vanligt
att man lade ned skidor i mossar över sommaren. Detta gjorde man för
att de skulle behålla spänsten och inte torka. Vissa skidor glömdes bort
och vissa lämnades kanske medvetet, vilket gjort att ett stort antal skidor
från flera tider bevarats för eftervärlden.
Om skidan hamnat i mossen genom nedgrävning för sommarförvaring
betyder det att lagerföljden i mossen rubbats och skidan hamnat längre
ned. Skidan borde då vara yngre än man tidigare trott, vilket också
stämmer i fallet med Öjeskidan. Rör det sig om sommarförvaring kan
man också tänka sig att ägarens bostad eller jaktstuga inte låg långt från
fyndplatsen.
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Avslutande reflektion
Det är avslutningsvis av intresse att kort diskutera skidfynden av
samma typ som Öjeskidan i relation till Kvienfyndet och insjögravarna.
Spridningen geografiskt av skidfynden av denna typ och insjögravar
överensstämmer. Båda företeelserna har också tillskrivits ett samiskt
ursprung, men det är tydligt att kulturyttringar från annat håll finns i
detta område under perioden. Det är exempelvis intressant att det
sker en förändring i fyndsammansättningen i insjögravarna precis vid
övergången till Vendeltid. De äldre gravarna innehåller fynd som mer
tydligt kan kopplas till jakt- och fångst emedan de yngre gravarna i
större utstäckning kan kopplas till jordbruk och den norröna ideologin
och samhällssystemet. Beror detta på en expansion och att den norröna
kulturen, som var jordbruksanknuten, gör inbrytningar i de samiska
områdena? Från 500-talet e.Kr. dyker statusföremål av metall upp
i samiska gravar och jakten tycks ha övergått från hushållsbehov till
”stordrift” för handel med hudar och skinn. Importföremålen i gravarna
visar kontaktnätverk mellan de sydskandinaviska och samiska områdena.
Det finns egentligen tre olika tolkningar av insjögravarna. Det finns de
som förespråkar att gravarna hört till en grupp människor som livnärt sig
på jakt- och fångst. Vissa menar att denna grupp rent av var samer. Denna
tolkning bygger på att gravarna ligger inom traditionellt samiskt område
och innehåller föremål som är av samiskt ursprung. Förespråkare för det
andra huvudspåret vill istället koppla ihop insjögravarna med människor
från de mer sydskandinaviska (norrönt) präglade områdena i söder och
längst med den norrländska kusten. Det tredje och sista huvudspåret
kan sägas ligga mitt emellan, då man menar att gravarna är svåra att
tillskriva någon etnisk tillhörighet då dessa människor inte kan sägas ha
varit en homogen social och ekonomisk grupp.
Med tanke på att den skidtyp som Öjeskidan kan sägas höra till har
en liknande geografisk spridning samt datering som insjögravarna
är det möjligt att dessa kan kopplas till varandra. Dock går det i min
mening inte att tillskriva Öjeskidan och insjögravarna någon etnisk
tillhörighet. Sannolikt fanns det människor med olika livsstrategier och
identiteter i denna region under denna tid. Människor som interagerade
och influerades av varandra. Kanske är det rent av regionens lokalitet,
emellan jordbruksbygder, skogsmark och lågfjäll, som givit upphov till
dessa säregna lämningar som insjögravar och en särskild typ av skidor?
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