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1979-02-20 

Till Utredningen om överledning för vattenkraftändamål 

av vatten från Piteälven och Vindelälven 

2448/78 

Riksantikvarieämbetet får härmed överlämna rapporten Kulturlandskap 

,i älvdalar III, som underlagsmaterial för utredningens bedömning av 

ifrågasatta överledningars inverkan på kulturhistoriska värden. 

Riksantikvarieämbetet erhöll i april 1978 bostadsdepartementets uppdrag 

att genomföra vissa utredningar ur kulturminnessynpunkt av berörda äl

var. Undersökningsområdet begränsades av utredningen till Vindel- och 

Piteälvens dalgångar, samt berörda delar av mottagarälvarna, främst 

området kring de stora sjöarna Hornavan-Uddjaur-Storavan och Juktån i 

dess nedre del. Utredningen uttryckte härvid som allmänna önskemål: 

att undersökningen så långt möjligt skall redovisa en fullständig kar

tering av kulturminnesvårdens intressen i berörda älvar 

att informationen blir jämförbar med tidigare älvundersökningar 

att älvsystemen indelas i för kulturminnesvården karakteristiska del

sträckor 

att den sammanfattande bedömningen belyser betydelsen för kulturminnes

vården av de naturliga vattenförings- och vattenståndsförhållandena. 

Utredningen ansåg att befintligt material så långt möjligt borde utnytt

jas för beskrivningen och värderingen av kulturmiljön. Utredningen 

framhöll härvid särskilt inventeringar och annat material som tagits 
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fram i samband med den fysiska riksplaneringen (Vattenöverledningen, 

utredningsprogram, juni 1978), 

Arbetet som omfattat två månaders fältarbete har bedrivits från mitten 

av april till början av december, Fältundersökningen har utförts av 

Skellefteå museum. Ansvar för arbetsledning har härvid åvilat antikvarie 

Pär Hallinder med biträde av antikvarie Jan Erik Tomtlund (raä). Vid 

inventering av kulturminnen har deltagit amanuenserna Per Holmgren, 

Magnus Holmkvist, Seth Jansson, Maria Löfgren, Sven-Olof Norman, Annika 

Sander, Lars-Olof Sandström och Bo Sundin. 

Forskningsprojektet Nordarkeologi, vars fältarbeten utförs som bered

skapsarbeten med 100 % statsbidrag, har genom tidigareläggning av plane

rade arbeten utmed Piteälven utfört inventeringen i denna del, Arbetet 

har utförts av fältarkeologerna Gunnar Holmström, Ing-Mari Lundqvist, 

Allan Lundström, Gunni Sköld och Herbert Wigenstam, 

Till stöd för museets inventerare har en samrådsgrupp upprättats med 

representanter för olika fackområden. I samrådsgruppen har deltagit tf 

landsantikvarierna Kjell Lundholm och Anders Huggert för länsmuseerna i 

Luleå och Umeå och samtidigt representerande berörda länsantikvarier, 

Umeå universitet genom professor Evert Baudou och docent Phebe Fjellström, 

forskningsprojektet Nordarkeologi genom docent Hans Christiansson och 

fältarkeolog Herbert Wigenstam, Nordiska museet genom intendent Jan Raihle 

och riksantikvarieämbetet genom antikvarierna Åke Hyenstrand, Christian 

Meschke, Jan Norrman och Klas-Göran Selinge. Samrådsgruppen har haft fem 

sammanträden, av vilka två har samordnats med besiktning av framkomna 

lokaler i nedre Piteälven och kring Tjeggelvas. 

Rapportarbetet har fördelats på olika experter inom samrådsgruppen vilka 

sammanställt underlaget för rapporten, Materialet har därefter redigerats 

och samordnats av ämbetet, Omfattande redovisningar som legat till grund 

för de olika avsnitten har lämnats av Baudou, Christiansson, Fjellström, 

Hallinder, Holmgren, Huggert, Lundholm, Raihle och L Sundqvist. Detta 

underlagsmaterial ingår i viss utsträckning i arbeten som författarna 

avser att publicera i annat sammanhang. Från ämbetet har främst Hyen

strand, Meschke, Selinge och Tomtlund deltagit. Kartor och rehskrift har 

, 
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framställts av S Hultman, U Larsson, A Löfgren och E Wahlström. Frågor 

om ämbetets deltagande i utredningsarbetet besvaras av Meschke. 
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Ämbetet har i andra sammanhang motsatt sig utbyggnad av Vindelälven bl a 

i remissyttrande över olika regleringsförslag i Vindelälven samt i ytt

rande över industridepartementets PM om de outbyggda norrlandsälvarna. 

Beträffande Pite älv ansåg sig ämbetet sakna underlagsmaterial för ett 

slutligt ställningstagande, Ämbetet ansåg dock att stort avseende måste 

fästas vid uppgifter som framkommit i litteraturen och olika arkivmate

rial. Ämbetet framhöll även att övre delen av Piteälvens dalgång syntes 

vara ett område av stor betydelse för forskningen om samernas äldre 

historia och att området därigenom har ett särskilt bevarandevärde, 

Den nu genomförda översiktliga studien av de kulturhistoriska förhållan

dena i de bägge älvdalarna har ytterligare styrkt ämbetets tidigare 

uppfattning om områdets betydelse för kulturminnesvården. I kap. 8 har 

ämbetet redovisat de kulturmiljöer som bedömts vara av den största bety

delsen och de förändringar i dessa som de föreslagna överledningarna -

enligt ämbetets tolkning av det tekniska underlagsmaterialet - skulle 

medföra. Enligt ämbetets mening är det angeläget att dessa miljöer skyd

das mot sådana ingrepp. Härutöver anser ämbetet att älvdalarna som hel

het har sådan betydelse för den arkeologiska och etnologiska forskningen 

liksom för att göra kulturarvet levande för allmänheten och för att be

hålla ett levande kulturlandskap att de bör bevaras i så ursprungligt 

tillstånd som möjligt. Ämbetet avstyrker följaktligen att överledning

arna får komma -till stånd. 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit riksantikvarien 

Roland Pålsson, beslutande, överantikvarien Margareta Biörnstad, byrå

cheferna Evald Gustafsson och Gustaf Trotzig samt avdelningsdirektö

rerna Hans Regner, Åke Hyenstrand och Christian Meschke, föredragande, 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

Roland Pålsson 
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1 P R E S E N T A T I O N A V

UN D E RSÖK N IN G  SOM RAD E T 

1.1 TOPOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN 
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Huvuddelen av undersökningsområdet, som omfattar i det närmaste 28.000 

kvkm, är beläget i förfjälls- och barrskogsområdet, Endast i de två sto

ra älvdalarna berörs de geografiska ytterområdena, högfjällen och kust

zonen med dess fluviala lämningar. 

Öster om fjällkedjan består området av flacka berggrundsplan av morän 

med bergåsar eller bergblock i större ansamlingar. Området är skogs

rikt med mossar, myrlänt mark och sjöar. 

Undersökningsområdet ligger inom det norrländska urbergsområdet med i 

huvudsak djupbergarter -i form av granit och gnejs. Bland jordarterna 

överväger moränen. Ställvis är den storblockig men uppträder också som 

flacka moränmoar med övervägande tallvegetation. Moränen förekommer 

även som drumlins och dödismorän, bl a i större områden mellan Tjeggelvas 

och Hornavan. Rullstensåsar och grusdeltan förekommer i stor omfattning 

utmed dalstråken. Sedimentavlagringarna är främst belägna under högsta 

kustlinjen men återfinns även ganska högt upp i älvdalarna, En påtaglig 

skillnad i utbredningen av sedimentmarkerna finns mellan de båda huvud

älvarna. I Vindelådalen förekommer de i stort sett redan från samman

flödet med Laisälven, där det finns ett vidsträckt sedimentområde, medan 

de i Piteälven med vissa undantag saknas uppströms vid Trollforsen, 

Piteälven har en längd av ca 370 km och ett nederbördsområde om 11.220 

kvkm, Älven rinner upp i trakten av Sulitelma. Piteälvens övre del redo

visar en hög sjöprocent och många forssträckor, Öster om fjällkedjan och 

i skogslandets övre delar genomflyter älven de stora sjöarna Tjeggelvas, 

Skierfajaure,Saddajaure och Vuolvojaure. Fjällsjöarna är relativt högt 

belägna. Pieskehaure ligger t ex 578 m över havet. Tjeggelvas avvattnar 

sjöarna Labbas och Rappens. Inom skogslandet faller älven kraftigt och 

formar de ansenliga forssträckorna Trollforsen, Benbryteforsen, Stor

forsen, Fäll forsen och Sikforsen , den sist nämnda Pi teäl vens enda utbygg

da fall. Älven faller ca 330 m på denna ea 6 mil långa sträcka,-
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Älven mynnar i en långsträckt havsvik, Infjärden. Från Storforsen till 

mynningen finns omfattande fyllnader av fjord- och älvsediment med mäk-· 

tiga nipbildningar, 

Piteälven kan karakteriseras som en skogs- och ödemarksälv. Dess lopp är 

mycket vildmarksbetonat med en stenig floddal.Förutsättningarna för bo

sättning är ogynnsamma. Antalet odlingslägenheter och nybyggen är få. 

Genom skogslandet ända ner till Bredsel är bebyggelsen mycket gles. Den 

odlade bygden uppträder först under högsta kustlinjen, i trakten av 

Älvsbyn och kring Infjärden i mynningen, 

Vindelälven är Umeälvens största biflod. Dess längd är ca 450 km 

nederbördsområdet är inklusive Laisälven 15.630 kvkm. Älven rinner upp 

vid norska gränsen på en höjd av ca 1.000 m över havet. Fram till 

Ammarnäs flyter älven genom fjäll- och ödemarksområden och uppvisar på 

detta avsnitt forssträckor, meandrar och sel. Vid Annnarnäs möter den 

första bebyggelsen. Fram till Sorsele är älven tämligen sjörik och ge

nomflyter de större sjöarna Gautsträsk och Storvindeln. 

Vid Storvindeln sammanflyter älven med Laisälven. Denna är till sin ka·

raktär en fjäll- och skogsäl v. Älvens huvudsakliga bosättning ligger 

uppströms Laisvall.sby tili Adolfsström och i älvens nedre del, ned

ströms Björkliden. Älven har i sin nedre del ett omväxlande lopp med 

flera sjöar och forssträckor. Längs Storlaisan förekommer ganska branta 

moränstränder. 

Från Sorsele till sanm1anflödet med Umeälven vid Vännäs by faller älven 

ca 260 m. På denna sträcka omväxlar långa sel med kortare forssträckor 

som Vormseleforsen, Mårdseleforsen, Renforsen m fl. Nedströms Strycksele 

till utloppet i Umeälven förekommer utpräglade nipområden, 

Vindelälvens dalgång är väsentligt bördigare än Piteälven, varför här 

funnits naturliga förutsättningar för en rikare bosättning. Endast i 

sitt övre lopp, ner till Ammarnäs kan Vindelälven karakteriseras som 

en ödemarksälv. Nedströms Ammarnäs öppnar sig älvdalen för en bosätt

ning och många mindre och större byar ger älvdalen en uttalad agrar 

prägel. 
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Förfjällsområdet mellan Tjeggelvas ned till Saddajaure och Hornavan 

är markant sjörikt. Förutom de större sjöarna Labbas och Rappen finns 

ett flertal mindre sjöar. Inom området ligger några mindre kalfjäll. 

Terrängen är mycket blockig och med inslag av vidsträckta myrområden. 

Dödismorän förekonnner. Sjöarna Hornavan, Kakel, Aisjaure, Uddjaure och 

Storavan bildar tillsammans ett vidsträckt sjösystem, som strä.cker sig 

från fjällkedjan ned till Slagnäs och Avaviken. 

1.2 DET ETNOLOGISKA FORSKNINGSLÄGET SAMT ETNISKA 

FÖRHÅLLANDEN INOM UNDERSÖKNINGSOMRÄDET 

Undersökningsområdet har anmärkningsvärt nog föga berörts av den etno

logiska forskningen. Vindelälvsområdet är företrätt i etnologisk veten

skaplig litteratur, främst genom Campbell (1948) och genom någon smärre 

artikel i Västerbottens museums årsbok. För tjeggelvasområdet finns 

några få studier som delvis tar upp viktiga etnologiska aspekter; 

Ruong 1943-44, 1960 och 1977, S:ommarström 1965 samt Nordberg 1975. I 

många avseenden kan även Bylunds kulturgeografiska arbete från 1956 

överföras på tj eggelvasområdet. 

Bland äldre reseskildringar kan främst nämnas Petrus Laestadius Journal, 

där man kan finna väsentliga noteringar om Tjeggelvasområdet samt Daniel 

von Hogguers, Reise nach Lappland und dem Nördlichen Schweden 1841. Vi

dare kan man även hänvisa till Graans arbete om 1670-talets Pite lapp

mark, Linnes Lappländska resa 1732 liksom till Janrik Bromees, Nasa

fjälls historia från 1923. 

Med största sannolikhet finns ett rikt och givande arkivmaterial som 

berör de aktuella områdena på Landsarkivet i Härnösand samt upptecknat 

folklivsmaterial på våra folklivsarkiv i Umeå (DAUM=Dialekt- och ort

namnsarkivet i Umeå); i Uppsala (ULMA=dialekt- och folkminnesarkivet i 

Uppsala) samt i Stockholm (Kulturhistoriska Undersökningen på Nordiska 

museet). 
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Att på forskningens nuvarande s·tåndpunkt söka klarlägga de etniska 

förhållandena inom undersökningsområdet, låter sig inte göras annat än 

i mycket grova drag. Den äldsta förhistoriska fångstkul turen ligger före 

alla möjligheter till säker kunskap om dess etniska bakgrund, Med undan

tag av att nomadkulturen alltid varit rent samisk, föreligger för när

varande mycket få indikationer för etnisk bindning av övriga inom under·· 

sökningsområdet ingående humanekologiska system. Under de århundraden, 

då den äldsta agrara kulturen successivt etableras med början i de södra 

älvdalarnas nedre delar - d v s  i stort sett järnålder och medeltid -

kan olika tolkningsmöjligheter föreligga beträffande kultursystemens 

etniska bakgrund (se senast Baudou 1974). Den fasta bondebygden i kust·· 

landet torde i allt väsentligt vara uppburen av skandinaver. Under nyare 

tid har inom undersökningsområdet förekommit både närmast ren fångst

kultur, ärjemarkskultur och andra marginella agrarkulturformer, som upp

burits av både samer och skandinaver. Genom undersökningar av arkivalier 

från 1500- och det tidiga 1600-talets arjeplogsområde framgår att områ

det då var samiskt. Det genomströmmades av samer och utnyttjades av sa

mer. Senare på 1600-talet kommer ett svenskt inslag in med nasafjälls

utvinningen, Huruvida den inflyttningen även berörde områdena kring 

Piteälvens dalgång kan för närvarande ej avgöras. Emellertid synes det 

som om det långt tidigare - 900- 1000-talet - funnits ett visst nordiskt 

(norsktn inslag kring Hornavan och övre Laisälven, 

Under 1600-, 1700- och 1800-talen torde en mycket intressant kulturför

ändringsprocess ha ägt rum inom det rent samiska kulturområdet mellan 

Hornavan och Tjeggelvas. I den västliga delen (ungefär från Norge, 

Saltdalen och fram till Arjeplog-Mattaure) var fjällsamerna förhärskan

de, öster därom skogssamerna. (Ruong 1943). 

Båda dessa grupper bedrev en intensiv renskötsel men under något olika 

former, De nomadiserande fjällsamerna rörde sig över vida områden och 

vandrade till norska kusten i väster och åt öster längs Tjeggelvas och 

Piteälven fram till Vagisträsk. Särsk:ilt de välbärgade barturtesamerna/ 
vandrade på sina flyttningar genom det av undersökningen berörda området. 

(Se fig 2) Skogssamerna rörde sig inom smärre regioner åt väster 

längst till en linje Storlaisan-Arjeplog-Mattaure (Ruong 1944), Ännu 
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på 1940-talet var detta fjäll- och skogss·amiska kulturmönster fullt 

urskiljbart. 

Redan under 1700-talet men framförallt under 1800-talets· senare del väx

te nybyggen fram inom skogssamiskt område, Samer blev bofasta och byggde 

timrade boningshus och bärgade hö, men här och var i nybyggarlandskapet 

fanns alltjämt tydliga spår av nomadkultur, t ex i form av en luöpte 

(förrådsställning) eller en timrad skogssamisk kåta. 

In i detta tidigare samiska bosättningsområde trängde så småningom 

svensk nybyggarkultur, Av allt att döma blev kulturmötet fredligt, ty 

de svenska nybyggarna anpassade sig till kulturmönstret och lärde av 

bofasta samer. Vi har här en klar ackulturationsföreteelse, dvs ett 

samiskt-svenskt bosättningsområde, som utgör en flexibel kulturzon 

som kan förläggas någonstans mellan Mattaure-Arjeplog. 

3. Bevarad förrådsställning, s k  skiejja-luöpte, som är typisk
för skogssamerna. I förrådsställningen torkades kött och
fisk. VästerfjäU (5.1: 713 Ji). Foto l978 Skellefteå
museum.

'' 
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Emellertid kompliceras kultunnönstret !:ring 'fjeggelvas av än fler lin

jer, som går s a s  på tvären av området, nämligen skiljelinjen mellan 

nord- och sydsamiskt, Här har särskilt Ruong visat på kulturskillnader 

i materialet som inkommit med den sena nordsamiska inflyttningen på 

1920-talet från karesuandoområdet till arjeplogområdet, som får räknas 

som sydsamiskt, men också på nordsamiska drag som måste vara långt äld

re än 1920-talets. Slutligen har vi så de samiska munarterna, sydsamis

ka och nordsamiska, som uppvisar olikheter inom undersökningsområdet, 

4. Fisket är idag den viktigaste näringen för bosättningarna
kring Tjeggelvas. Per Andersson i Västerfjäll lagar nät.
Foto l9?8, Nordiska museet.
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Det skulle vara av generellt etnologiskt intresse att utvälja tjeggel

vasområdet som objekt för en pilotundersökning, som har till syfte att 

bl a dokumentera de etniska variablerna. Förhållandena inom detta om

råde ger en unik möjlighet att verkligen nå fram till säkra etnologiska, 

arkeologiska, ekologiska och personhistoriska.resultat, Här krävs bl a 

en djupgående personhistorisk forskning t ex via kyrkböckerna, en forsk

ning som för övrigt ännu ej är utförd inom de andra nordsvenska älvdals

områdena och som har hög angelägenhetsgrad, särskilt då väsentliga per

soninformationer ännu kan lämnas av nu levande sagesmän, Alltjämt finns 

en levande kunskap om äldre näringsliv bevarad inom undersökningsområdet, 

som bör tillvaratagas så snart som möjligt, De etnologiska källorna kan 

också i betydande utsträckning bidra till förståelsen av de fysiska läm

ningar, som härrör från epoker som inte täcks av nu levande tradition. 

De kan således användas i ett vetenskapligt förklarande syfte för att bi

dra till förståelsen av det äldre kulturlandskapets framväxt. 

Vidare bör utnyttjandegraden inom undersökningsområdet under olika epoker 

belysas, liksom in- och utflyttningsvågor och deras påverkan på kultur-· 

landskapet, Samiskt, svenskt, norskt torde här ha blandats på ett sätt 

som har intresse även sett ur internationellt perspektiv. Undersöknings-

området kan i detta sammanhang jämföras med det nordamerikanska alaska-

området och det ryska murmanskområdet, där under tidernas lopp skilda 

etniska mönster utbildats och olika resursmönster framtonat. En etnolo

gisk helhetsundersökning av tjeggelvasområdet är synnerligen angelägen. 

Vid en eventuell framtida vattenöverledning kan stora förändringar för

väntas. 

1.3 FORSKNINGSLÄGET FÖR ARKEOLOGI 

Den arkeologiska forskningen inom större delen av undersökningsområdet 

befinner sig endast i ett begynnelseskede, Före år 1978 finns enstaka 

och begränsade arkeologiska inventeringar och utgrävningar inom Pite 

älvs övre lopp. Norrbottens museum har undersökt en medeltida handels-
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plats, Kyrkbyn, vid älvens nedersta del. Inom de stora sjöarna i 

Skellefte älvs övre lopp har däremot utförts omfattande arkeologiska 

inventeringar och även utgrävningar på ett 30-tal boplatser. Även ut

med älvens nedre del har omfattande inventeringar och undersökningar 

utförts bl a av Skellefteå museum och av forskningsprojektet Nordarkeo

logi (Christiansson 1974 och Broadbent 1978). Vid Storavan i Skellefte

älven har förutom de nämnda inventeringarna en kontinuerlig invente

ring utförts efter regleringen vid lågvattenstånd varvid omkring 350 

delvis starkt eroderade boplatser registrerats. I Arjeplog-trakten 

har undersökningar utförts av Norrbottens museum och av Silvermuseet 

i Arjeplog. Därtill kommer inventeringar, som utförts av Nordarkeologi 

på 1960- och 1970-talet. En del av Vindelälvens övre del samt hela 

mellersta delen har omfattats av riksantikvarieämbetets fornminnesin

venteringar för den ekonomiska kartan under 1970-talet. Inom en liten 

del av nedre Vindelälven har dessutom institutionen för arkeologi vid 

Umeå universitet bedrivit inventering och genomfört utgrävningar av 

några boplatser. Däremot är hela Umeälven, i mutsats till Vindelälven, 

i stort sett totalinventerad av riksantikvarieämbetet. Dessa inven

teringar skedde i samband med vattenregleringarna på 1950- och 1960-

talet och vid inventeringen för ekonomiska och topografiska kartan på 

1970-talet. På ett 40-tal boplatser från Lycksele och västerut har 

riksantikvarieämbetet också utfört arkeologiska utgrävningar. Inom det 

fjällområde, där källflödena till de nämnda älvarna ligger, har mindre 

inventeringar av samiska lämningar och några utgrävningar av s k stalo

tomter företagits av Nordiska museet. 

Av de nämnda inventeringarna och utgrävningarna har de äldre omnämnts 

i Jansons och Hvarfners översikt Från norrlandsälvar och fjällsjöar, 

utgiven av riksantikvarieämbetet 1960. För Pite-, Skellefte- och 

Vindelälven saknas översikter, medan Umeälvens boplatser, påträffade 

vid inventeringen för vattenkraftregleringen, har publicerats i vo

lymen Early Norrland 3 inom forskningsprojektet Norrlands tidiga 

bebyggelse (Meschke 1977). Ämbetets senare inventeringar har redovi

sats i uppsatser av Löthman 1976 och 1978. Järnålderns kända fyndma

terial inom hela det aktuella området har publicerats och bearbetats 

i övre Norrlands järnålder (Serning 1960) och i Early Norrland 10 

(Zachrisson 1976). Järnålderns fynd i Arjeplog har bearbetats av 
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Lundholm 1973. Av direkt arkeologiskt intresse är i detta sammanhang 

också Early Norrland 6, som behandlar jakt- och fiskemetoder i hist-o

risk tid i Norrland med uppgifter bl a från det nu berörda området 

(Henriksson 1978). Den äldre arkeologiska forskn:l.ngen om Övre Norrland 

har knappast berört det för undersökningen aktuella området, 

Inom de båda större arkeologiska forskningsprojekt, som f n arbetar i 

Norrland, Norrlands tidiga bebyggelse (NTB, Early Norrland) och Nord

arkeologi, pågår bearbetningar som ligger inom eller har anknytning till 

överledningsområdet. Särskilt det rika materialet från övre Skellefte

älven kan bearbetas med utgångspunkt från problemställningar rörande 

kronologi, säsongvandringar, samer-skandinaver. Publiceringen dröjer 

dock ännu. 

Inom NTB har utförts omfattande paleoekologiska undersökningar, som 

också är av betydelse för överledningsområdet, En tvärprofil från kust 

till fjäll längs Ume- och Vindelådalen har utarbetats. Den lokala land

skapsutvecklingen i ett antal områden har undersökts varvid särskilt 

har beaktats, hur människan påverkat landskapsbilden. Undersökningarna 

i Vindelådalen avses härvid kunna tjäna som en referensram för jäm

förande studier med resultaten från den utbyggda Umeälven. I första 

hand har torv och sjösediment analyserats .med avseende på pollen, dia

tomeer och kemostratigrafi men även studier av historiskt material och 

nutida vegetationsförhållanden har varit viktiga. Någon undersökt lo

kal finns inte inom det planerade överledningsområdet men däremot väs

terut vid Storuman och österut vid Umgransele, De generella regionala 

resultaten kan anses gälla också för överledningsområdet men för när

mare miljöhistoriska data krävs lokala paleoekologiska undersökningar. 

Undersökningarna har utförts inom NTB vid institutionen för ekologisk 

botanik vid Umeå universitet, Publiceringen sker i monografiserien 

Early Norrland. En volym som rör förhållandena vid nedre Umeälven, är 

redan tidigare publicerad såsom Early Norrland 9. 

Den förhistoriska fångstkulturens utveckling inom unders.fömingsområdet 

är föga känd. Det synes dock sannolikt att framtida unders1lkningar kan 

komma att påvisa likartade förhållanden som tidigare redovisats för 

andra älvdalar vars topografi mm svarar mot de två sins·emellan olika 
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huvudälvarna. Med hänsyn härtill har de två älvdalarna stor betydelse 

som referensområden för framtida forskning. Härutöver är det planerade 

överledningsområdet av arkeologisk betydelse främst ur två synpunkter. 

För det första finns inom området ovanligt många och välbevarade läm

ningar av fångstanordningar, som använts i sen tid, ända in i våra dagar. 

En utförligare bearbetning av detta material kan vara av betydelse för 

förståelsen av förhistoriska fångstmetoder. För det andra finns inom om

rådet många samiska lämningar från olika tider. Undersökning och bear

betning av en del av dessa lämningar skulle kunna ge väsentlig, ny kun

skap om den äldre samiska kulturens utveckling och kanske även om för

hållandet mellan den äldre sruniska kulturen och den inträngande skandi

naviska kulturen. 

Det planerade överledningsområdet kan således ge en ny kunskap om den 

äldre kulturutvecklingen i övre Norrland, som vi annars har svårt att 

nå. Ur den arkeologiska forskningens synpunkt innebär detta, att om

rådet helst bör sparas helt orört och att resurser bör satsas på de 

arkeologisk-etnologiska undersökningarna. Tillräckliga resurser måste 

också avsättas för de paleoekologiska undersökningarna. 

1.4 BEFINTLIGT UNDERLAGSMATERIAL 

Äldre utredningar 

Ämbetet har 1970-01-03 avgivit yttrande över industridepartementets ar

betsgrupps promemoria för de outbyggda norrlandsälvarna. Tidigare har 

ämbetet yttrat sig över två enskilda utbyggnadsförslag i Vindelälven, 

Långfors kraftstation (1966-01-27) och reglering av Gautojaure (1968-

08-13). Ämbetet underströk härvid att frågan om utbyggnad borde bedömas

mot bakgrund av en översiktlig kulturhistorisk inventering av hela älv

dalen. En sådan inventering kom emellertid i brist på medel icke till 

stånd. Inte heller inför ämbetets bedömning av de fyra outbyggda älvarna 

ställdes särskilda utredningsmedel till förfogande. Ämbetets ställnings

tagande byggde därför på befintligt arkivmaterial och tryckta källor. 
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Sammanfattningsvis anförde ämbetet bl a, att "Vindelälvens dalgång nume

ra hör till de fåtaliga sammanhängande delar av landet som kan uppvisa 

en särpräglad fångstkultur med rötter i stenåldern, en kultur som under 

mycket långa tidsskeden har präglat de utanför den fasta bosättningen 

belägna, nordligaste delarna av vårt land." 

Beträffande Piteälven anförde ämbetet bl a: "Den samiska kulturen är 

mycket rikt företrädd utmed piteälvsdalgången. Helt unik är storleken 

av ärjemarks- eller fiskelappskulturens bosättning vid Tjeggelvas och 

angränsande områden. En obruten kulturutveckling kan här spåras mycket 

långt tillbaka i tiden. Genom att landet är väglöst har den för området 

specifika kulturen konserverats i en omfattning som saknar motsvarig

het inom landet." 

Den fysiska riksplaneringen 

Vindelälven har i den fysiska riksplaneringen redovisats som ett större 

område av betydelse för kulturminnesvården. Inom detta större område har 

två miljöer av riksintresse för kulturminnesvården urskiljts, Vindelns 

kyrkplats (i Degerfors socken) och brukssarnhället Adolfsström. Samban

det mellan älven och bebyggelsen har särskilt framhållits i beskriv

ningen av miljöerna, Inom området kring kyrkplatsen finns två kyrkor, 

klockstapel från 1769 och äldre värdefull bebyggelse som tingshus och 

prästgård. Bruksmiljön vid Adolfsström som även omfattar sjöarna Yraf 

och Mittisjön består utöver 11ajorsgården och hyttlänmingarna från 1700-

talet och 1800-talets början även av den under främst 1800-talet till

komna bebyggelsen. 

Sorsele kommun har under programskedet föreslagit en komplettering med 

miljöer kring Gi llesnuole samekapell från 1740-talet belägen i övre 

delen av det "större området" i Vindelälven. 

Storumans kommun har under programskedet föreslagit att Gunnarns by 

och Juktåkoloniens kronotorp bör upptas bland områden av riksintresse. 

I byns östra del ligger Tjikkiträsket med en mycket väsentlig boplats, 

Lokalen undersöktes och återställdes år 1961. 
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Kring de stora sjöarna i Skellefteälven redovisar kulturminnesvården 

tre miljöer: Kurrekvejk med invallning av stor myrodling, Galtisguts 

med stenåldersboplatser i anslutning till en åssträckning och Arjeplogs 

samhälle med rester av 1600-talets stadsplan, De båda förstnämnda redo

visas som riksintresse. 

Utmed Piteälvsdalen upptas Älvsbyns och Öjebyns kyrkor och kyrkstäder 

samt det centrala Piteå som riksintressen för kulturminnesvården. 

Den sparsamma redovisningen av kulturhistoriska miljöer kan synas an� 

märkningsvärd, men får ses mot bakgrund av den begränsade kunskapen 

om de kulturhistoriska förhållandena vid tidpunkten för förarbetena för 

den fysiska riksplaneringen. Denna omständighet har också uppmärksammats 

vid länsstyrelsernas kommunvisa genomgång av områdena inför planerings

skedet, Länsstyrelsen i Norrbotten har bl a anfört att, "en för kultur

minnesvården föga beaktad typ av objekt är de orörda älvarna. Här kan 

finnas ett stort antal skyddsvärda miljöer som på grund av otillfreds

ställande underlagsmaterial aldrig har blivit beaktade", Den här redo

visade inventeringen kommer att medföra att förslag väcks om omfattande 

kompletteringar av den tidigare redovisningen, 

Fornminnes inventering 

Under 1970-talet har riksantikvarieämbetets fornminnesinventering för 

den ekonomiska kartan i Vindelälvens dalgång omfattat Sorsele nedanför 

odlingsgränsen och Lycksele kommun, storrutorna 22 I och J. Inom kust

socknarna i samtliga berörda älvdalar utfördes inventeringen under 1940-

och SO-talen, På grund av begränsade resurser för fältarbetet och av 

karttekniska redovisningsskäl omfattade inventeringen då främst forn

tida gravar och liknande fornlämningar med synlig begränsning ovan jord. 

Boplatser, vars avgränsning som regel fordrar arkeologisk undersökning 

redovisades ej. De tidiga inventeringarna utgör ett ofullständigt käll

material, En utförligare beskrivning av fornminnesinventeringen ges i 

riksantikvarieämbetets rapport Kulturlandskap i älvdalar Il • 

Särskilda kulturhistoriska inventeringar har utförts i Gautojaures och 

Långfors planerade regleringsområde i Vindeläl.ven och kring de stora 

sjöarna i Skellefteålven, Vid den senare inventeringen framkom omfat-
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5, Miljöer och större områden av betydelse för kulturminnesvården, 
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6. Stenåldersboplats i karakteristiskt skyddat läge på den
sydöstra stranden av Gautojaure. Foto 1967, Y'iksmitikvarie
ämhetet.
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tande boplatslämningar efter den förhistoriska fångstkulturen, Den kraf

tiga stranderosion som uppkommit som en följd av regleringen har blottat 

avsevärda mängder tidigare ej kända boplatser. Med bidrag från arbets

marknadsstyrelsen har Norrbottens museum i Luleå tillsammans med forsk

ningsprojektet Nordarkeologi utfört efterinventeringar av berörda strän-· 

der. 

Förekomst av omfattande boplatsområden har vidare dokumenter�ts genom

länsmuaeets i Umeå besiktningar t ex mellan Bjurselet och Ekorrsele. 

Byggnadsinventering 

En selektiv byggnadsinventering inom kulturhistoriska miljöer i 

Vindelådalen genomfördes 1971 av Västerbottens museum. Som ett led i 

museets nutidsdokumentation har även en kategoriinventering utförts av 

bebyggelse och liv på väglösa gårdar inom Sorsele kommun. I Lycksele 

kommun utfördes en kulturhistorisk bebyggelseinventering inför upprät

tandet av kommunöversikt. Genom länsstyrelsen i Västerbottens län på

går en översiktlig bebyggelseinventering inom hela Vindelådalen, I nedre 

delen av Pite älvdal (Piteå och Älvsbyns kommuner) har sommaren 1978 

utförts en översiktlig kulturhistorisk inventering och analys, 

Excerpter 

Genomgång av arkivalier, kartor samt lösfyndssamlingar har företagits 

vid Norrbottens museum i Luleå, Skellefteå museum samt Silvermuseet i 

Arjeplog, Vid den sistnämnda materialgenomgången bidrog Dr Einar 

Wallquist muntligen med flera uppgifter avseende lämningar inom 

Arjeplogstrakten. Vidare har ATA:s arkiv, fornminnesinventeringens 

register samt Nordiska Museets arkiv excerperats, Tidsbrist gjorde att 

Västerbottens museums arkiv i Umeå ej hann genomgås. Merparten av museets 

uppgifter vad gäller fornlämningar torde dock finnas i fornminnesinven

teringens register. Den skyndsamma genomgången medförde även att excerpe

ringen ej kunde täcka hela undersökningsområdet utan fick koncentreras 

till de 24 utlagda provrutorna samt deras närområde, Slutligen har l:e 

intendent Bo Sommarström lämnat uppgifter om samiska och förhistoriska 

lämningar, företrädesvis inom Piteälvens övre del, Excerperingens utfall 

blev endast ett mindre antal lokaler, varav de flesta var belägna i om

rådet utanför provrutorna, Genomgången bekräftar således ämbetets och 

övriga berörda museers begränsade kunskapsunderlag om undersöknings

området och då i första hand om de direkta provrutorna, 
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2 MAL 0 C H M E DE L 

2.1 KULTURMINNESVÄRDENS INTRESSEOMRÄDE 

Människan har för sitt uppehälle varit beroende av naturlandskapets 

resurser, De sätt på vilka hon under olika skeden anpassat sig till 

och utnyttjat sin omgivning har gradvis förändrat denna, Naturlandska

pet har genom detta successivt omvandlats till ett kulturlandskap. Eko

nomiska system kan rekonstrueras genom samspel mellan naturgivna för

utsättningar och bevarade fysiska lämningar. - Den av människan utnytt

jade och omformade miljön utgör därmed ett grundläggande källmaterial 

till vår förståelse av äldre tiders kulturmönster och därmed även många 

företeelser i dagens samhälle, 

Den förhistoriska fångstkulturen och de traditionella näringarna inom 

undersökningsområdet har som· regel inneburit relativt begränsade in

grepp i naturmiljön, Fångstnäringen utgjorde en skattning av naturens 

självalstrande produktion, Den spåras främst i dess fysiska lämningar, 

boplatserna och fångstgroparng mm, De olika formerna av den agrara kul

turen utmärks av olika åtgärder för att höja den naturliga avkastningen, 

för ärjemarkskulturen genom ianspråktagande av utmarkerna och för lant

bruket genom att inägorna uppodlades, Beteslandskapet är det kvantita

tivt mest omfattande bidrag som rennomaderna givit till naturlandska

pets omvandling, Flottningsepokens förändringar i vattendragen genom 

dämningar och olika anläggningar har som regel skett i sådan skala att 

ingreppen kan uppfattas som led i en kontinuerlig utveckling av kultur

landskapet. Dessa traditionella näringar fortlever ännu inom vissa de

lar av undersökningsområdet (jfr kap 4), 

Den norrländska fångstkulturen omfattar mer än sjutusen år och har sina 

äldsta belägg ca 6000 f Kr. Dess utveckling inom undersökningsområdet 

är föga känd och därför av stort intresse för forskningen. För såväl 

den arkeologiska som den etnologiska forskningen är vidare vissa tids

avsnitt i den äldre samiska kulturens utveckling inom undersökningsom

råd'et av stort intresse, t ex tiden för den skandinaviska kulturens in

trängande och dess förhållande till den samiska kulturen samt till 

j 
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olika samiska kulturformers möte under 1700- och 1800-talet liksom un

der vårt eget århundrade, Ärjemarkskulturens fångstmetoder och fällor 

har stor betydelse för den arkeologiska forskningen, Alltjämt lever kun

skapen om dessa i området, Ärjemarkskultur, renskötsel och vissa former 

av lantbruk är bärare av en lång odlingstradition. Genom att de repre

senterar kulturformer som under gångna århundraden varit förhärskande 

i hela eller delar av landet har or.irådet stor betydelse för forskningen 

och för upplevelsen av det gemensamma kulturarvet. 

Inom området vidmakthålls vissa äldre kulturmönster, Dessa förändras 

givetvis ständigt i takt med samhället i övrigt. De specialiserade nä

ringsformerna, det isolerade läget och vissa andra yttre omständigheter 

för emellertid med sig att förändringarna sker i långsammare takt än på 

andra håll. Genom livsformen upprätthåller man äldre brukningsmetoder 

som bidrar till att kulturhistoriska miljöer bevaras. Det ligger knappast 

inom kulturminnesvårdens kompetensområde att ta initiativet till beva

rande av speciella levnadsmönster. Att sådana bibehålls kan dock av olika 

skäl vara av betydelse för kulturminnesvården. Det skulle därför vara 

värdefullt att bättre känna till befolkningens inställning till sin egen 

levnadsmiljö, t ex hur man värderar fullständig tillgång till samhällets 

genomsnittsstandard i förhållande till att bo kvar i den invanda miljön, 

eventuellt med hjälp av stödåtgärder. En kartläggning av olika attityder 

till överledningen skulle kunna ,;e underlag för sådana bedömningar och 

även belysa behov av begränsade åtgärder för att underlätta boendet 

(jfr 10,1 och 10.5). 

Kulturminnesvården har två huvudsyften med bevarandet, ett vetenskapligt 

och ett socialt. Vetenskapligt grundade bevarandesynpunkter kan hänföras 

till områdets betydelse i sig, såsom att det innehåller värdefullt käll

material, att det på grund av yttre omständigheter blivit otillräckligt 

utforskat eller att det som representativt område bör reserveras som 

referensområde för framtida forskning (jfr 1.2 och 1.3). 

Den sociala aspekten i kulturminnesvården tillgodoses främst genom be

varandet av den historiska kontinuiteten i den fysiska miljön samt ge-· 

nom att göra kulturminnen och kulturmiljöer tillgängliga och levande. 
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En generell förutsättning för såväl vetenskaplig som social kulturmin

nesvård är att kulturmiljöerna hålls i sådant skick att objekten ej för

störs eller förfaller och att miljöerna bibehålles på sådant sätt att 

sambandet mellan objekten förblir uppfattbart. Det allmännas resurser för 

direkt vård av kulturminnen är begränsade.Med hänsyn bl a till kostna

derna för vården är det inte sannolikt att statens åtaganden för denna 

kommer att öka i avsevärd utsträckning. Den traditionella hävden av mar

kerna genom odling och bete samt underhållet av byggnaderna utgör för 

överskådlig framtid de kvantitativt mest omfattande åtgärderna för ett 

bevarande. Utan denna insats skulle kulturmiljöerna snart växa igen och 

ödeläggas. För kulturminnesvården är det väsentligt att förutsättningar 

för ett fortsatt underhåll bibehålles. 

För att kulturmiljöerna skall kunna upplevas på ett meningsfullt sätt 

fordras som regel avsevärda insatser för information och för att göra 

dem tillgängliga. Åtgärderna kan t ex utgöras av upplysningstexter, ut

ställningar, undersökning och återställande av ett urval fornlämningar, 

anordnade av rösade s k  kulturstigar, parkeringsplatser mm. Åtgärder 

för att göra kulturminnen åtkomliga bör dock förbehållas härför särskilt 

lämpliga miljöer. Vissa kulturminnen, t ex boplatser, är direkt känsliga 

för markslitage - andra kulturmiljöer kan riskera att förlora sin sär

art om de utsätts för ett alltför hårt slitage. 

Sammanfattningsvis kan kulturminnesvårdens önskemål och syfte anges som 

en strävan att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen i den fysiska 

miljön samt ett representativt urval kulturhistoriska miljöer. Urvalet 

kan gälla såväl levande som fossila miljöer. Därtill kommer önskemålet 

att vissa areella näringar bibehålls för att säkra miljöernas fortbe

stånd. Kulturminnesvårdens mål består således i 

o att den historiska kontinuiteten i den fysiska miljön bevaras

o att bevara kulturhistoriska miljöer av betydelse för forskningen

och för upplevelsen av kulturutvecklingen

o att bosättning och traditionella näringsfång av särskild betydelse

som förmedlare av det gemensamma kulturarvet bibehålls
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o att bosättning och näringsfång bibehålla som förutsättning för

fortsatt vård och underhåll av de kulturhistoriska miljöerna.

2.2 FÖRUTSÄTTNINGAR 
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Utredarnas önskemål o� undersökningens omfattning och den härför till

gängliga tiden har varit styrande för valet av metod och medel, Genom 

att ämbetets egna resurser för fältinventering var bundna genom tidiga

re planerade åtaganden rekr}'terades personal främst bland studerande, 

Huvudparten av dessa saknade tidigare erfarenhet av inventering, Viss 

tid fick därför tas i anspråk för undervisning, Fältsäsongen omfattade 

endast två månader, bl a beroende på väderleksförhållandena, 

Såväl forskningsläget (1.2 och 1.3) som äldre utredningar och invente

ringar (1.4) utgjordes främst av vissa punktinsatser. Resultaten av 

dessa kunde därför ej ge tillräckligt underlag för en översiktlig be

dömning av kulturminnesvårdens intressen. Det stod följaktligen från 

början klart att det befintliga utrednings- och forskningsmaterialet 

måste kompletteras med nya fältundersökningar. 

Undersökningsområdets storlek r.1 m gjorde det nödvändigt att begränsa 

fältarbetet till att omfatta ett representativt urval provrutor, Dessa 

ytor har en storlek om 4-19 kvkrn och har i katalogen numrerats 1-24. 

Mot bakgrund av det genom inventeringen framtagna materialet, komplet

terat med excerpter av äldre undersökningar och forskningsresultat har 

en helhetssyn över kulturförhållandena i älvdalarna byggts upp. I sam

rådsgruppen har provytornas representativitet diskuterats, Denna dis

kussion redovisas nedan (2.5). 

Målet för fältarbetena har varit att i görligaste mån redovisa en full

ständig bild av främst den äldre kulturutvecklingen och kulturminnenas 

bevarandetillstånd. I den mån äldre kulturmönster levt kvar har arnbi-
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tionen varit att visa hur dessa förändrats under påverkan av den all

männa samhällsutvecklingen, 

Utredningens önsker.iål om en fullständig kartering av berörda älvar kun-� 

de mot bakc;rund av redovisade omständigheter endast delvis tillgodoses. 

Vid fördelning av provytorna ino� undersökningsområdet har ämbetet i 

första hand prioriterat Piteälven och de områden av Vindelälven som är 

direkt berörda av planerade vattenföretag. Ämbetets bedömning av de sto

ra sjöarna i Skellefteälven och av nedre Juktån bygger till övervägande 

delen på äldre undersökningar och arkivalier. 

Resultaten från provinventeringarna har generaliserats för ämbetets be

dömning av kulturförhållandena i undersökningsområdet (6). Till stöd för 

dessa bedömningar har ämbetet låtit stereogranska härför lämpligt flyg

bildsmaterial, som ställts till förfogande av naturgeografiska institu

tionen vid Uppsala universitet. Ämbetets kunskap om kulturutvecklingen, 

som den framträder i äldre utredningar och specialinventeringar, har 

härvid dels kompletterat det nyframtagna materialet, dels fungerat som 

ett kontrollinstrument gentemot detta. 

2,3 URVALSPRINCIPER FÖR PROVRUTOR 

En selektiv dokumentation av kulturhistoriska lämningar kan göras en

ligt flera olika metoder. Ett sätt är att inventera statistiskt slumpa

de provytor, ett annat att empiriskt välja undersökningsytor med hän-

syn till bevarandeintressen. Ur rent vetenskaplig synpunkt kan det först

nämnda vara att föredra. I här aktuellt område gällde det däremot att 

täcka in intressen av olika art med så god representativitet som möj

ligt. En empirisk metod valdes därför vid selektionen av undersöknings

området. I det senare fallet styrs urvalet genom förväntad förekomst av 

kulturformer inom området och genom det motstående intressets art - dvs 

i detta fall projektets påverkansområde. 

De utvalda områdena skulle helst vara representativa för hela älvdalarna 
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- eller i varje fall för de av påverkan genom projektet hotade delarna

i minst tre avseenden: beträffande olika former av skadeinverkan, be

träffande topografiska, geologiska och klimatiska förutsättningar samt 

beträffande de inom området förekommande kulturtyperna. Sistnämnda av

seende är ur kulturhistorisk synpunkt det primära men samtidigt det mest 

svårbedömda p g a  det på förhand otillfredsställande inventeringsläget. 

Beträffande skadeinverkan borde provytorna täcka de sjösystem, som en

ligt planerna _skulle dämmas eller avsänkas, de vattendrag och marker ge

nom vilka avledningarna skulle föras i den mån de inte skulle ledas genom 

underjordiska kanaler samt recipienterna i Ume- och Skellefteälven i 

den mån dessa inte var totalskadade genom tidigare regleringar. 

Topografiskt borde områdena i stort täcka både fjällområden och skogs

områden, Mera i detalj borde dels större, öppna sjöar, dels mindre och 

sönderskurna sjöar samt älvsträckor med sel och strömmande vatten vara 

representerade, Klimatiska förhållanden är i stort avhängiga av höjden 

över havet och avståndet från kusten, varför både älvarnas nedre och 

övre lopp borde vara representerade, I geologiskt avseende torde älvda

larna vara typiska för norrlandsdalar i allmänhet, vilket vill säga att 

de i allmänhet är uppbyggda av morän i de högre delarna samt av isälvs

och älvavlagringar i de lägre. De sistnämnda jordarterna tycks av över

siktliga kartor att döma gå högre upp efter Vindelälven än efter Pite

älven. Båda dessa formationer borde vara representerade i olika lägen. 

Kulturhistoriskt kan man urskilja tre-fyra tänkbara huvudkomponenter, 

som kan vara företrädda i älvarna, Den i tiden mest omfattande av dessa 

är den förhistoriska fångstkulturen. Från historisk tid kan man ur etnisk 

synpunkt skilja på samisk kultur och nordisk nybyggarkultur på agrar el

ler pastoral bas. Den förstnämnda kan dels ha övervägande fångstkarak

tär och dels vara nomadiserande, och den sistnämnda kan särskilt i de 

övre dalgångarna - förutsättas ha stark extensiv prägel med bl a fångst 

och fodertäkt. Ärjemarkskultur kan användas som ett funktionellt be

grepp för ett dylikt kulturmönster, som kan ha bedrivits av både samer 

och nordbor, Av kartor och andra historiska källor framgår, att fångst

kultur och andra extensiva kulturmönster kunde förväntas vara betydligt 

bättre representerade i rumsligt avseende än mera bofasta kulturmönster 

(Jfr kap 4). 
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I huvudsak med utgångspunkt i ämbetets. fälterfarenhet av den rumsliga 

utbredningen av dessa kulturmönster i Norrland har ämbetet valt ut 24 

provrutor inom älvdalarna,. Det bör betonas, att ämbetets erfarenhet i 

huvudsak ligger inom andra älvdalar men att kulturmönstren normalt upp

visar stora likheter mellan olika älvdalar, Utan att de förväntade kul

turförekomsterna i varje enskilt fall kan preciseras i detalj kan några 

kortfattade kommentarer till prov�utorna här lämnas. 

Förhistorisk fångstkultur har förväntats vara representerad i större 

eller mindre utsträckning inom praktiskt taget samtliga provrutor -

dock med undantag för de lägst belägna i nedre Piteälven, Vissa lägen 

framstår dock som mer attraktiva än andra, Detta gäller särskilt de ned

re delarna av de större sjöarna, när dessa bildar flikiga stränder med 

grunda vattenytor av typ "översvämmad morän" (Selinge 1978:3,4), Dylika 

partier finns representerade it ex rutorna 3, 4, 7 och området vid 

Vuollesavon, Som en kontrast till dessa kan ruta 12 med liknande läge 

med branta och raka stränder anses. Ett annat erfarenhetsmässigt lämp

ligt läge är relativt öppna, lugna sel i de större älvarna, Vid ämbetets 

ordinarie fornminnesinventering för den ekonomiska kartan påträffades 

t ex 1976 ett boplatsrikt parti i Vindelälven nedströms här aktuellt om

råde i Lycksele socken mellan Vojmforsen och lappmarksgränsen. Det inven

terades under gynnsamma vattenförhållanden och kan anses jämförbart med 

provrutorna i detta sammanhang, På en sträcka av ca 30 km påträffades här 

över 30 stenålderslokaler, av vilka en är över 1 km lång, Sträckor av 

denna utformning finns t ex i rutorna 15 och 16 i Piteälven samt 24 i 

Vindelälven, En tredje vattendragstyp, som kan vara rik på boplatser 

(Selinge 1978:3,4) är små, sönderskurna sjöar i skogslandet med omgi

vande åsnät och moland, Dylika finns här t ex i rutorna 5, 8, 21 och 23. 

Även invid och särskilt nedströms forssträckor - t ex av den typ, som 

är representerad i rutorna 14 och 22 - kan s tenåldersbop latser före

komma. 

Inom�� av de nämnda provrutorna är också marker, som brukar kunna

innelfalla fångstgropar representerade, Dylika uppträder gärna utefter 

älvarna på moland av isälvsavlagringar av den typ, som synes vara före

trädd inom t ex provrutorna 15, 16, 18, 19, 21 och 24, De kan dock före

komma också invid bebyggelse från historisk tid. 
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Lämningar av samisk nomadkultur kan förekomma flerstädes utefter älvarna 

- framför allt i form av kåtahärdar utefter flyttningsvägar eller i vin

terkvarter. De uppträder gärna på moland av sist nämnda typ, 1 vissa fall

kan också topografiska namn tala för förekomster av denna typ, t ex i

ruta 24 och området vid Vuolvojaure. Äldre samiska fornlämningar - t ex

offerplatser och gravplatser -· är däremot svårare att förutse till läget,

men de kan förekomma särskilt inom de övre provrutorna.

Ärjemarkskultur från historisk tid kan likaledes finnas företrädd inom 

flertalet rutor. I detta sammanhang kan dock särskilt nämnas ruta 1 inom 

de övre delarna, Extensiv markanvändning för framför allt slåtter kan 

förväntas på alla myrmarker inom rimligt avstånd från fast bebyggelse. 

Närkontakt med fast bosättning av agrar/pastoral typ finns representerad 

i nedre dalförena i rutorna 17, 18 och 19 i Pi te dalen och i inlandets 

dalgångar inom rutorna 10, 11, 20, 21, 23 och 24 i Vindelälven. Inom el

ler invid dessa bosättningar kan man också förvänta exempel på använd

ningen av älvarna som kommunikationsmedel och kraftkälla under historisk 

tid. 

2.4 FÄLTINVENTERINGEN 

överledningsutredningens fältarbetsdel bestod i kulturhistorisk inven

tering inom på förhand utvalda provrutor. Avsikten var att genom denna 

erhålla underlag för en generell kunskap om fysiska lämningar och socio

ekono!"isk historia inom hela det berörda området, Målsättningen var så

ledes inte begränsad till en undersökning av de särskilda delområden, 

som skulle komma att direkt beröras av ingrepp i händelse av överled

ning. 

Några allmänna principfrågor kring fältarbetet skall framföras här, sär

skilt ,med hänsyn till den källkritiska bedömningen av resultatet, 

Fältarbetet kom att förena två tidigare beprövade inventeringsmetoder: 
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kulturhistorisk totalundersökning (under 1950- och 1960-talen ofta 

genomförd i samband med sjöregleringar och kraftverksbyggen) 

fornminnesinventering för ekonomisk karta (inledd år 1938) 

Den sistnämnda metodens grundprinciper är terrängrekognoscering (förut

sättningslös), exakt inmätning av påträffade företeelser på fotokoncept

karta samt beskrivning av desamma efter vissa mallar. Denna metod, som 

främst inriktas på fasta fornlämningar'med lagskydd och för redovisning 

på officiell karta, skulle  i det här aktuella projektet tillämpas på 

ett mycket brett material, i princip alla fysiska lämningar av kultur

historiskt intresse, även viss befintlig bostadsbebyggelse. Till detta 

skulle även en omfattande fotodokumentation knytas. Genom en intensiv 

terrängrekognoscering inom provrutorna skulle en total redovisning av 

de där befintliga fysiska spåren eftersträvas. 

?. Inventeringen innebar bl a att stränderna avsöktes till fots. 
Ibland var man ·tvungen at-t vada över mindre vattendrag. 
Saluojåkkå. Foto 19?8, Skellefteå musewn. 
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Fältarbetets tyngdpunkt blev därmed en förutsättningslös rekognoscering. 

Denna skulle föregås av en excerperingsfas och följas av en utvärderings

fas. Denna rapport är resultatet av sistnämnda fas. 

I detta sammanhang kan framhållas, att ett liknande arbete utfördes 

under 1977 avseende nedre Långan i Jämtlands län. Resultatet blev en 

omfattande nyregistrering av tidigare ej kända lämningar, trots att 

detta område tidigare inventerats i samband med ekonomiska kartans upp

rättande. Vad gäller överledningsutredningen har endast ett begränsat 

antal av de utvalda provrutorna tidigare inventerats. 

Excerperingsfasen kom att i viss utsträckning styras av provrutorna. 

Målsättningen var dock vidare. Excerperingen eftersträvade en struktu

rerad kunskap om Pite- och Vindelälvens nederbördsområden. Detta skul

le kunna innebära, att hypoteser om områdets socio-ekonomiska historia 

kunde formuleras, och att fältarbetet kunde innebära test av dessa hy

poteser. 

Det nämnda angreppssättet motverkades dock av två faktorer, dels den 

stora tidspress under vilken excerperingen måste genomföras, dels av 

att urvalet av rutor föregick hypotesbildningen. Det centrala källkri

tiska problemområdet var själva fältarbetet. Detta måste organiseras 

snabbt. Inventerare utan tidigare erfarenhet av arbetsmetoden måste an

ställas och snabbutbildas under några få dagar. Genom att personalen 

främst rekryterades från Skellefteå museum, Västerbottens museum och 

universitetet i Umeå kompenserades bristen på erfarenhet i viss ut

sträckning genom terrängvana och lokalkunskap. Inventeringskursen be

stod i en teoretisk del och i tillämpningsövningar i form av gruppar

bete med gemensam redovisning och utvärdering. Arbetsmaterial och ut-

rustning måste skaffas fram och en administrativ apparat byggas upp. 

Stora krav ställdes på arbetsledare och inventerare i ett arbete som i 

själva verket blev en process, där det gällde att snabbt vinna kunskap 

och erfarenhet för att successivt erhålla bättre resultat. En viktig 

förutsättning blev därmed ett fortlöpande utbyte av erfarenheter genom 

diskussioner och gruppsamverkan i fält. 
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2.5 RESULTATBEDÖMNING 

För att ta fram det efterfrågade - översiktliga - kulturhistoriska underlags

materialet kan olika tillvägagångssätt användas, t ex inventering av statis

tiskt sluc1pade ytor (2,3) eller av kontrollytor för att verifiera tidi-

gare uppställda hypoteser (2.4). Av ovan (2.3) redovisade skäl valdes 

istället provytor grundade på ämbetets erfarenhetsmässiga kunskap. 

Det kan nämnas ·att urvalet gjordes före excerperingen och sålunda utan 

genomgång av de för de båda huvudälvarna specifika källorna. Vidare 

byggde de topografiska övervägandena främst på granskningen av till-

gängliga kartor, En konsekvens härav var att man inte kunde tillgodose 

ev synpunkter på detaljtopografin. Stereogranskning av flygbilder kunde 

av tidsskäl ej genomföras på detta stadium, Även rutornas avgränsning 

hade kunnat styras genom stereogranskning, Som ex kan nämnas att en del 

av utmarkerna till bosättningen i Västerfjäll - vilka kan iakttas vid 

stereogranskning - kom att hamna utanför den valda rutan. 

Den begränsade kunskapen om de topografiska förhållandena i detalj har 

i något fall inneburit att ett område vid fältarbetet visat sig vara 

olämpligt t ex genom att terrängen varit oländig, Andra faktorer som kan 

påverka fältarbetet kan vara högt vattenstånd, otjänlig väderlek, älg

jakt m m. Genom att urvalsmetoden för rutorna varken var bunden till 

statistisk slumpning eller hypotesprövning, utan var flexibel kunde en -

eller en del av en - olämplig ruta under arbetets gång bytas ut mot ett 

lämpligare område. Så skedde också i några fall. Rutorna Vuollesavon 

och Vuolvojaure utgick bl a genom snöfall vid inventeringstillfället, 

Istället utökades provytorna - efter information från lokala sagesmän -

med holmen Suddumsuolo i Tjeggelvas och sjön Jäknajaur i Piteälvens 

huvudfåra. Ett "fynd"löst område ger givetvis i sig upplysningar för den 

slutliga sammanställningen. 

Ingen inventering kan bli fullständig. I detta särskilda fall utgjorde 

även långa avstånd, besvärliga kommunikationsmöjligheter och en svår 

terräng särskilda problem. Det visade sig också tämligen snart, att den 

begränsade ekonomiska ramen omöjliggjorde den fullständiga yttäckning 

som eftersträvats, I takt med ökad erfarenhet måste rekognosceringen 

bedrivas mera selektivt. Alla nämnda problem har medfört, att vissa 
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lämningar sannolikt ej påträffats. Däremot torde det vara uppenbart, 

att en god uppfattning om frekvensen av tänkbara lämningar erhållits. 

Omständigheter som påverkat fältarbetet liksom förändringar av det ur

sprungliga ruturvalet redovisas i katalogen för varje provruta under 

rubriken Källkritik. 

Slutbedömningen måste bli, att inventeringsmetoden enligt den ekonomiska 

kartan fungerade utmärkt även på ett mycket brett material. Grundförut

sättningen för ett gott resultat är dock engagemanget hos inventerarna 

själva och deras förmåga att snabbt omsätta ökad erfarenhet i praktiskt 

arbete� I detta särskilda uppdrag kom dessa krav att bli höga. Genom att 

de likväl kunde uppfyllas kunde projektet genomföras mot svåra odds. 

De i katalogen redovisade miljöerna och kulturmönstren bestyrker riktig

heten av de antaganden som låg till grund för urvalet. Inom områden där 

man av erfarenhet kunde förvänta kulturminnen har kulturminnen påträffats. 

Ämbetets undersökningar visar emellertid inte om det utanför provrutorna 

kan finnas kulturhistoriska lämningar i tidigare ej kända miljöer. Ämbe

tets helhetsbedörnningar kan sålunda - med utgångspunkt från ett ytmässigt 

betraktelsesätt - anses vara behäftad med en viss underrepresentation. 

Med beaktande av utredningsarbetets översiktliga karaktär och jämfört 

med tidigare undersökningar av denna art torde urvalet dock väl uppfylla 

de krav som rimligen kan ställas. 
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3 F Å N G S T K U L T U R T V A E X E MP E L

3.1 FÖRHISTORISK FÅNGSTKULTUR I RÅSTRAND 

Allmän orientering 

Fångstkultur är ett samlande begrepp för de skilda kulturformer vars 

ekonomi främst baseras på fångst och samlande. 

För Norrlands del spänner denna typ av ekonomi. över en tidsperiod på 

ca 7000 år. Den äldsta daterade boplatsen i Norrland ligger i Garaselet 

vid Byske älv. Den är daterad till ca 6000 f Kr (Sundqvist 1978:13 2 ). 

Den norrländska fångstkulturens geografiska utbredning och ekonomiska 

struktur varierar givetvis för den långa tidsperiod som det är fråga 

om. Vid tiden för den äldsta Garaselet-bosättningen var de ekonomi.ska 

(naturgivna) förutsättningarna i hela Skandinavien i huvudsak likar

tade. Fångstkultur i olika former var allenarådande. Skillnader i kli-

mat, växt- och djurliv medför dock att det arkeologiska materialet inte 

är enhetligt över hela området. 

Under fjärde årtusendet f Kr förändras ekonomin i södra delarna av 

Skandinavien genom att jordbruket successivt införs. 

Längs bottenvikskusten märks sporadiska odlingsföretag från ca 2500 

f Kr. Detta gäller enbart själva kustområdet och någon fast bondbygd 

framträder i Norrland först under århundradena närmast e Kr, då en 

fast agrar ekonomi kan spåras i södra Norrlands kustland. Följande 

århundraden sprids jordbruket norrut efter kusten och områdena innan

för kustzonen börjar också tas i anspråk för denna typ av ekonomi. Vid 

tiden 1000 e Kr förekommer fångstkultur av förhistorisk norrländsk typ 

enbart i det inre av norra Norrland (Königsson 1970, Huttonen-Tulonen 

1972, Engelmark 1976, 1978). 

Undersökningsområdet 

Den yta som inventerats är 8 km2. Området är be lä.get vid Vindelälven vid 
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byn Råstrand i Sorsele socken (jfr 5.23). Avståndet från Bottenvikskusten 

är ca 25 mil. 

Den geografiska bilden domineras helt av Vindel.älven. Den rinner i syd

östlig riktning, men viker inom området av mot NÖ, under ca 1,5 km, Här 

rinner också den mindre Gargnäsån ut i älven. Vid flödet åt NÖ :finns en 

kraftig fors, den sk Råstrandsforsen. Ät SÖ från stället där älven änd

rar flödesriktning, går en lång ava, Råstrandsavan. 

Älvens strandkonturer uppvisar stor f1 ikighet, med ett flertal uddar och 

vikar. I älven ligger ett tiotal holmar, varav den största, Åkerholmen, 

är ca 1,5 km lång. 

Marken i området består huvudsakligen av sandjordar. Terrängen är van

ligen flack, på sina ställen av sandhedskaraktär. Här och var avbryts 

sandmarkerna av lägre vattensjuka myrar. 

8. Ett va:nligt läge för stenåldersboplatser brukar vara i
anslutning till forsar. Här registrerades sporadisk skärv
stensförekomst på en sträcka av ca 60 meter längs stranden.
Råstrand (5.23: 615 F). Foto 1978, Skellefteå museum.
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9, Stenåldersboplatser påträffas främst i samband med erosion 
i det nedre strandplanet, men kan även komma i dagen genom 
annat markslitage, som här i anslutning till en skogsväg 
vid Råstrand. Till höger strax utanför bilden rinner en å. 
(5.23: 674 F). Foto 1978, Skellefteå museum. 

Inventeringen utfördes under en vecka i september 1978, av Maria 

Lövgren och Per Holmgren. 

Ett för årstiden extremt högt vattenstånd försvårade i viss utsträck

ning arbetet. 

Sammanlagt påträffades 37 lokaler som tillhör fångstkulturen. De fördelar 

sig enligt följande: 16 boplatser, 3 skärvstensförekomster, 8 lokaler 

med fångstgropar, 6 lokaler med härdar samt 4 fyndplatser, 

Ger dessa 37 lokaler en representativ bild av fångstkulturens lämningar? 

Som kartbilden fig 79 visar, är så gott som samtliga lokaler belägna i 

strandzonen. Detta kan förklaras bl a genom yttre omständigheter. Det är 

i denna strandzon som den senare 1700- 1800- och 1900-talsbosättningen 

lokaliserades, Som följd av detta kan ytlagren vara omrörda genom bl a 

markarbeten varvid lösfynd kan påträffas. Den naturliga erosionen i 

strandkanten kan blottlägga fynd från boplatsen varigenom de blir möj

liga att upptäcka. Raä 674 påträffades t ex därför att slitaget på en 
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mindre väg blottat boplatslämningar. Eventuella strandboplatser belägna 

på ställen som ej är så utsatta för erosion, upptäcks som regel ej. Bo

platsfrekvensen i Råstrandsrutån stämmer dock överens med den bild man 

känner från andra områden. 

Kronologi 

Det ytplockade materialet från områdets boplatser består i huvudsak av 

kvarts och kvartsitavslag. 

Från utgrävda boplatser vid Ångermanälven med stratigrafi d v s  lager

följd har konstaterats, att i de undre, d v s  äldre lagren dominerar 

kvarts och i 

övergång har 

de övre, överväger kvartsit som redskapsmaterial. Denna 
14 

genom C analys bestämts till omkring 2000 f Kr. En viss 

vägledning för kronologin ger också klassificering av avslagsmaterialets 

längd- och breddrelationer. Tunna avslag tenderar att få en yngre date

ring (Baudou, 1978:15). De tunna avslagen har ofta satts i samband med 

den tillverkningsteknik, som använts för en typ av spetsar, ·daterade 

till ca 2000-500 f Kr. Vid en preliminär granskning av fyndmaterialet 

från Råstrand verkar en övervikt för kvartsit föreligga, någon petro

grafisk analys har dock ej utförts. 

Ytplockning av fynd på boplatser är en undersökningsmetod som med fram

gång bedrivits av amerikanska arkeologer. Metoden skulle vara tillämp

bar på de norrländska frameroderade boplatserna, d v s  om materialet kan 

anses representativt för boplatsen som helhet. Undersökningar av först 

ytplockade och sedan utgrävda boplatser har dock visat en relativt god 

samstämmighet (Forsberg m fl, 1977:80). 

De redskap som påträffades på Råstrandsboplatserna utgörs huvudsakligen 

av skrapor, de flesta av kvartsit. Den enda datering de kan ge, är att 

de genom det petrografiska materialet tenderar att vara yngre än 2000 

f Kr. Mot en likartad datering pekar ett förarbete till en spets av 

kvartsit från nr F 674, samt några bitar keramik från nr F 135. Kera

miken är av en typ som kallas asbestkeramik. Leran magrades med asbest

trådar. Keramiken dateras vanligen till ca 1500 f Kr - Kr f (Baudou, 

1978:13). En mera avgränsad datering, ca 500 f Kr - Kr f ger en på 

1920-talet påträffad holkyxa av brons, nr F 146 (Lundholm, 1970). 
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Yxan är av en typ som hänförs till Ananinokulturen, vars centrum ligger 

i Ryssland, 

Ytterligare en fyndplats inom området kan nämnas, nr F 132. Fyndet be

står av en järnspjutspets, påträffad tillsammans med brända ben och en 

del icke tillvaratagna järnföremål. Spetstypen är svårdaterad då den 

förekommer från ca 600 e Kr och framåt i tiden. En liknande spets är 

påträffad i en samegrav i norra Finland, som dateras till 1500 -1600 

e Kr (Zachrisson, 1976:53), Det kan noteras att spetsEn från Råstrand 

troligen också härrör från en grav. 

Generellt kan sägas att många undersökta boplatser visat en mycket lång 

datering. Föremål som tidsmässigt skiljer sig flera tusen år, före

kommer tillsammans, ofta i samma lager, då stratigrafi i de flesta fall 

saknas. 

Den kronologi som är upprättad för norrländsk stenålder baseras i huvud

sak på utgrävningar gjorda längs reglerade älvar, då främst Ängerman

älven (Baudou, 1977). Bearbetningar har utförts främst av forsknings

projekten Norrlands tidiga bebyggelse och Nordarkeologi, Längs den ore

glerade Vindelälven är få arkeologiska undersökningar utförda, men allt 

talar för att den upprättade kronologin bör gälla även här. 

Ekonomi 

Som tidigare nämnts är det gemensamma draget för den s k  fångstkulturen, 

att ekonomin baserats på fångst och samlande, Vad som fångats och sam

lats skiljer sig givetvis mellan olika områden, på grund av skillnader 

i den fysiska miljön, Kusten har ett utbud, inlandet ett annat. Utbudet 

varierar också beroende på årstid. 

Beträffande Råstrand, får antas, att närheten till älven varit avgörande 

för valet av bosättningsmiljö. 

Fisket, då framför allt i Råstrandsforsen, har säkert varit betydelse

fullt. Stället anses fortfarande vara en bra fiskeplats, för bl a lax. 

Forsen ger också fördelen av öppet vatten även vintertid med möjlighet 

till fiske. 

·�· ... 

I ,·� 



I 
I 

I 
I 
I 

43 

Älven har även haft stor betydelse som kommunikationsled. Man brukar 

räkna med att naturresurserna inom två timmars färdavstånd från boplatsen 

nyttjades (Riggs, Vita-Finzi, 1970). Eftersom man under två timmar kan 

färdas en längre sträcka efter älven, än i skogsmark under samma tid, bör 

detta medföra att ett större område kund·e nyttjas, vilket i sin tur skulle 

kunna ge möjligheter att skatta resurserna för någon typ av överskottsut

tag, för att t ex möjliggöra byteshandel. 

Varuutbyte 

En del bronsföremål t ex den i Råstrand påträffade yxan av Ananinotyp, 

vittnar om långväga kontakter. Yxan behöver dock inte vara "importerad", 

gjutformar påträffade på boplatser visar att metallgjutning förekom. 

Råvaran, bronsen ,skaffades dock genom någon form av byteshandel. Spora

diska lösfynd av andra "främmande" föremål i inlandet förekommer också, 

t ex ett antal s k båtyxor vid Storuman (Meschke, 1977:171 f). De date

ras till ca 2000 f Kr och är av sydskandinaviskt ursprung. Av särskild 

betydelse är handeln med flintföremål. I Västerbottens fornkustland har 

ett stort antal flintyxdepåer påträffats. 

Dessa föremål är inte vanliga. De representerar ett främmande inslag i 

ett i övrigt homogent fornsaksmaterial. De får anses vara tillfälliga 

"lyxartiklar" och torde endast haft perifer betydelse för fångstekonomin. 

Bortsett från flintimporten under senare delen av stenåldern kan inte 

någon form av organiserat varuutbyte skönjas förrrän under slutet av 

järnåldern, då en förändring är märkbar. Genom historiska källor kan också 

ett ekonomiskt intresse för området utläsas och då huvudsakligen för 

pälshandeln. Många älg- och renfångstgropar är också daterade till denna 

tid, något som tyder på ett intensivt utnyttjande av området (Hvarfner, 

1971:83). 

Benmaterial 

Av benmaterialet på undersökta inlandsboplatser att döma har älgen varit 

det viktigaste bytesdjuret, sedan följer bävern (Baudou, 1977:126 ff). 

Det är huvudsakligen bränt benmaterial som är bevarat. 

Som felkällor kan anges olika bens bevarandegrad. Som regel bevaras sto-
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ra ben bättre än små, hårda bättre än porösa. Ben från feta fiskar bevaras 

sämre än ben från mindre feta. Detta kan vara förklaringen till att ben 

från lax är sällsynta, 

Förutom en artbestämmning kan också djurbenen ge upplysningar om vilken 

årstid en boplats nyttjades. Flyttfåglar kan t ex förekomma, Man vet att 

vissa fiskar, t ex braxen, under vinterhalvåret står passivt stilla på 

djupt vatten och torde därför vara svårfångad under denna tid på året. 

Älgkranier visar om hornen är fällda och därigenom kan jakttillfället 

preciseras. Äldersbestämningar av mycket unga djur kan också vara års

tidsbestämmande. 

Hällbilderna visar också att älgen varit det viktigaste djuret, Den är 

ojämförligt det vanligast förekommande djuret på norrländska ristningar 

och målningar. De flesta ristningar har daterats till bronsålder, ca 

1500 - 500 f Kr. Förutom älg avbildas fågel, hund och fisk troligen lax 

(Hallström, 1960:284 f). Det kan tyckas förvånande, att renar inte �r av

bildade och att renben i de flesta fall saknas på boplatserna. 

Näringsresurser-behov 

Ett sätt att komma närmare den ekonomiska basen, är att inom ett område 

försöka beräkna naturresurserna och sedan jämföra detta med ett antaget 

behov, som en grupp människor av en viss storleksordning har, avseende 

näringsbehov, tillgång till råmaterial för redskapen, vedbrand, kläder 

etc. Hänsyn måste också tas till graden av teknisk utveckling (Jochim, 

1976). Beträffande nyttjandeområdet kring boplatserna brukar beräkningar··· 

na göras med beaktande av den tidigare nämnda två timmars färdvägen. 

Tv har territorie/resursberäkningar inte utförts i Norrland. 

Undersökningar hos nutida jaktkulturer har visat att ett kaloriintag av 

ca 2000 kcal/dag är vanligt. Detta motsvaras av ungefär ett kg älgkött, 

Pollendiagram har visat att foderväxter lämpliga för älg, hade en stör

re utbredning under förhistorisk tid, än vad de har i dag (Roger 

Engelmark, muntligen). Som jämförelse kan nämnas att för närvarande 

skjuts ca 7000 älgar per år i Västerbotten. Varje älg väger i medeltal 

ca 400 kg. Dessa siffror visar på möjligheten för en rätt stor befolk

ning. Proteinbehovet har säkert kunnat tillfredsställas genom fisk och 
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köttdiet, Under viss del av året finns dessutom möjligheten att nyttja 

fågelägg. 

Brist på C-och D-vitamin har visat sig vanliga hos jägarfolk under lik

nande betingelser. För att fylla D-vitaminbehovet har troligen fet fisk 

som lax, eller möjligen sältran använts, Överskott av detta vitamin kan 

lagras i människans fettvävnader och därigenom kan en reserv byggas upp. 

För att få C-vitaminbehovet fyllt, kan bär, som lingon och hjortron ha 

använts, Kåda och späda tallskott innehåller också detta vitamin. 

Människokroppen kan inte lagra ett överskott på C-vitaminer, varför 

ett kontinuerligt intag är nödvändigt. Detta innebär att ett vinterför

råd måste ha samlats in. Vissa bär är lämpliga för detta, då de inne

håller bensoesyror, vilka förhindrar jäsning. 

Det är möjligt att tillgången på växtföda (C-vitaminer) varit mer be

gränsande för befolkningsstorleken än tillgången på kött och fisk. 

Årscykel 

En vanlig svårighet när det gäller att studera boplatserna i ett ekono

miskt sammanhang, är frågan huruvida bosättningen varit sammanhängande 

eller bestått av upprepade korttidsbosättningar, Det brukar allmänt an

ses att boplatserna är nyttjade under en speciell årstid och att de in

går i ett mönster, en årscykel, för att på bästa sätt nyttja naturre

surserna. Inom vilka områden man rörde sig är svårt att fastställa. De 

kända boplatserna visar en entydig lokalisering till vattendragen. Men 

andra områden t ex myrar kan under en viss tid på året. erbjuda så goda 

förutsättningar för försörjningen att man uppehållit sig där en viss 

tid. En vandring mellan kust och inland kan ha ägt rum. Längs botten

vikskusten finns flera undersökta boplatser som endast innehåller djur

ben av säl. Benen tillhör vikaresäl och antas ha fångats med nät på hös

ten, då den går in i flodmynningarna, Dessa "sälfångarboplatser" behö

ver kompletteras rent näringsfysiologiskt. Möjligen med boplatser inne 

i landet, (Baudou, 1977:127 f, Broadbent, 1975:122), 

För Råstrandsbosättningen, belägen ca 25 mil från kusten är dock tvek

samt om en liknande säsongförflyttning ägt rum. 

_j, 



46 

Samhället 

Frågor om hur stora grupper som levde tillsammans, om det fanns någon 

social hierarki inom gruppen eller någon yrkesspecialisering är svåra 

att besvara utifrån det arkeologiska materialet. Främst genom studier 

av etnografiska paralleller kan teorier härom bildas. 

En gruppstorlek på ca 25 personer, bestående av 3-5 familjer har visat 

sig vanlig för samhällen som lever under liknande betingelser (Gräslund, 

1974:4). Gruppen är då av den storleksordningen att exempelvis kollektiv 

jakt kan bedrivas. En enhet bestående av endast en familj, är sårbar ge

nom att huvudförsörjaren kan förolyckas. Etnografiska studier har också 

visat att dessa 25-personersgrupper oftast ingår i en större enhet om 

ca 500 personer. Denna större enhet träffas kanske under någon tid på 

året, för att byta kunskaper och erfarenheter och för val av äktenskaps

pärtners. En grupp på 25 personer torde som regel vara för liten för att 

möjliggöra en biologiskt god produktion (Gräslund, 19710:4). 

Angående den sociala hierarkin inom samhället kan nämnas, att bakom-häll

bilderna stod eventuellt personer som hade ristning och målning som 

specialisering. Personer specialiserade på "magi". Hällbil.derna tolkas 

vanligen som ett sätt att påverka jakten i positiv riktning. 

3.2 ÄRJEMARKSKULTUR I TJEGGELVAS 

Fältarbete 

Under fem dagar i slutet av september 1978 utförde Nordiska museet ett 

fältarbete i området kring Tjeggelvas. Intervjuer, beskrivningar och 

fotografering gjordes på följande platser: Västerfjäll med tre bosätt

ningar, Akkapakte med två samt Ardnas, Örnvik och Häika (vid Skierfa

jaure) med vardera en. Bosättningarna i Skierfa och Stenudden hanns inte 

med i denna undersökning, och i Saddegava gjordes endast ett flyktigt 

besök. Raman, som numera endast är bebott vissa tider, fotograferades 

från båten. 

r 
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10. Västerfjäll från sjön med kapellet högst upp till vänster
och den största gården, Enarssons, till höger. Fjället
Raska i bakgrunden. Foto 1968, Israel Ruong.
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Huvudsyftet var att komplettera katalogens redovisning av äldre läm

ningar med beskrivningar av vilken roll dessa spelat för försörjningen 

mm samt att söka ge en bild av dagens livssituation i området och att 

få en inblick i de förändringar som skett under 1900-talet. Med hänsyn 

till bl a de långa och tidsödande förflyttningarna bedöms fältarbets

tiden som alltför knapp, varför resultatet måste karaktäriseras som en 

etnologisk snabbskiss, 

Petrus Laestadius har i sina journaler beskrivit fiskarlappar vid 

Tjeggelvas omkring 1830. Han omtalar dem som "de råa fiskare-Lapparna 

i Tjeggelvas". Laestadius karaktäriserar också Tjeggelvas som en av de 

svåraste sjöarna i Arjeplog att färdas på i stormigt väder: "ty här äro 

inga holmar, och han är till stor del jämnbred, en half mil." 

Laestadius är inte särskilt förtjust i sjöns stränder och beskriver dem 

på följande sätt: "Stränderna af Tjeggelvas äro högst otrefliga, De bestå 

af hiskeliga stenskrafvel och stenmassor, staplade uppå hvarandra; glesa 

tallar, rankiga, vridna och krokiga stå och <ler imellan stenarna. En 

vandringsman, ehuru vig, har svårt att komma fram landvägen." 
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I avseende till naturbeskrivningen kan - med reservation för värderingar·· 

na - Laestadius ges rätt i sina. iakttagelser. Sjön är omvittnat oberäkne·

lig och har krävt många drunkningsoffer. Den nuvarande lantbrevbäraren, 

Nils Landström, har många gånger fått söka "nödhamn" med sin båt. 

Bosättning och befolkning 

Den tidigastefasta bosättningen i området förefaller att ha skett i byn 

Västerfjäll i nordvästra änden av Tjeggelvas, Samen Enar Jonsson Ståntje 

fick anläggningsutslag 1863 på Västerfjäll. När avvittringen skedde i 

Arjeplog blev Västerfjäll hemman och är än  i dag oskiftat. Ättlingar med 

namnet Enarsson är ännu verksamma i byn. Akkapakte med idag två bosätt

ningar är likaledes ett oskiftat herrnnan. De andra bosättningarna runt 

sjön är fjällägenheter, som anlagts senare och i flera fall koloniserats 

från Västerfjäll, Ardnas och Örnvik tillkom i början av 1900-talet. 

Kring Tjeggelvas bor idag närmare 40 personer fördelade på 14 hushåll. 

Medelåldern är hög med många pensionärer. Ett stort antal har efter 

skolgången flyttat till arbeten på andra platser i övre Norrland, De få 

skolbarn, som idag finns i bosättningarna kring Tjeggelvas, är inackor

derade i Arjeplog under terminerna, Innan vägen byggdes till Stenudden 

åkte skolbarnen bara hem till jul, påsk och till sommarlovet. Fram till 

1910 fanns en ambulerande skola, som ibland var i Akkapakte och ibland 

i Västerfjäll. Innan skolgången helt koncentrerades till Arjeplog hölls 

skola permanent i Västerfjäll, 

Det är vanligt att man talar samiska inbördes i familjerna, Hos den nu 

uppväxande generationen är emellertid insikterna i det samiska språket 

bristfälliga. Hos en familj har kvinnorna samedräkter, dock inte som 

vardagsplagg. I övriga tillfrågade familj er anges ekonomiska eller 

funktionella skäl till att man inte har eller har haft samedräkter, En

dast hos en familj prenumererar man på "Samefolket", I övriga familjer 

läser man enstaka nummer av tidningen. I den i nämnda avseenden avvikande 

familjen iakttogs också en rik boksamling, innehållande bl a en hel del 

samiska skrifter, t ex en äldre bibel och en katekes. Här fanns· också på 

framträdande platser samiska konstslöjdsalster, knivar, kåsor, skrin etc. 

- Ett frappant inslag i så gott som samtliga hem var färgplanscher av

Sveriges nuvarande konung och drottning, 

,_ 
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Bebyggelse 

Huvuddelen av bebyggelsen i de besökta bosättningarna har tillkonnnit 

under 1900-talet, Akkapakte är den bosättning som ger det enhetligaste 

intrycket, med övervägande·vältimrade byggnader. På de flesta bosätt

ningarna har man uppfört nya boningshus under 1940- och 1950-talen, men 

i regel finns de äldre (enkelstugor) fortfarande kvar och används som 

uthyrningsstugor. De nya boningshusen är rödfärgade eller målade i en 

ljus oljefärg. I övrigt är bebyggelsen i regel ofärgad. I Västerfjäll, 

den äldsta bosättningen, finns det enligt traditionen första boningshuset 

bevarat. Det är en enrumig stuga med igens-att fönster, s,om i senare tid 

använts som lada och förrådsbod. Flera av de äldre ladorna är försedda 

med takkonstuktioner med stenar, för att motstå den kring Tjeggelvas ofta 

starka blåsten. 

Teknisk standard 

Avsaknanden av elekt.ricitet implicerar en livsft\ring med många slitsannna 

moment. All tvätt måste göras för hand; för att värma vattnet måste man 

göra upp eld under grytan. Dannnsugare existerar inte, och när det blir 

kväll tänder man fotogenlampan. En av familjerna i Västerfjäll har ett 

vindkraftverk, som ger elektricitet åt några strategiskt placerade lampor, 

bl a ett lysrör i köket. På fråga varför inte fler utnyttjar vindkraft 

anförs i allmänhet ekonomiska skäl. Flera familjer har byggt bad- och 

duschutry!Illnen och installerat WC. Många har också rinnande vatten i köket. 

I de flesta fall har man en hydroforanläggning, som drivs med bensin

motor - ibland kompletterad med handpump. Så gott som alla familjer har 

TV, som drivs med 12-volts bilbatterier, vilka måste laddas i Lövnäs 

ungefär var tredje vecka. En av familjerna i Akkapakte har hos Försvarets 

Fabriksverk köpt ett bensindrivet laddnings aggregat. I s·tället för kylskåp 

har man en liten matkällare under köket. Källarluckan i köksgolvet kunde 

iakttas i samtliga hushåll utom ett, således även i de relativt nybyggda 

husen. 

Näringar 

Jakt- och fångstkulturen i övre Norrland har fram till våra dagar haft 

karaktären av s k ärjemarkskultur, I denna spelar utmarkerna en väsentlig 

roll för hushållningen, Många gånger överträffar de inägorna, när det 
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gäller ekonomiskt värde. En viktig verksamhet inom ärjemarksområdet var 

den omfattande myrslåttern. En av sagesmännen berättar, hur han redan 

som sjuåring fick börja delta i slåttern av utängarna. " Man låg ute i 

tält vecka för vecka och slog blötmyrorna." Myrslåttern levde kvar till 

in på 1960-talet, då hästen successivt kom att ersättas av skotern. Idag 

är fodret från hemvallarna fullt tillräckligt för att föda hushållets 

kor och getter. 

Ärjemarksområdet för bosättningarna kring Tjeggelvas har varit och är 

än i dag vidsträckt. I januari och februari bor man t ex fortfarande vid 

sjön Vilclok NV om Tjeggelvas och jagar och fiskar. Ärjemarkskulturens 

betydelse är inte överspelad. Man är fortfarande jägare och fiskare och 

äger fackmannens kunskaper om landskap, väder och vind, djurliv, mark

typer och växtsa.mhällen. I närheten av de permanenta bosättningarna 

finns lokaler för rävfällor, ripsnaror, hermelinfällor, ekorrjakt och 

lavtäkt. I dag har man upphört att använda sig av fällor men i övrigt 

bedrivs jakten huvudsakligen på samma sätt som tidigare. Detsarrnna gäller 

fisket. Nya typer av båtar och delvis nya redskapstyper har tillkommit, 

men fortfarande är det kunskaperna om naturförutsättningarna som utgör 

den väsentliga grunden för näringen. 

Fiske 

Fisket och jakten, som tidigare var de viktigaste inkomstbringande nä

ringarna, spelar fortfarande en avgörande roll för försörjningen. Fisket 

är för samtliga familjer av största betydelse föc hushållet.De flesta 

fiskar även för avsalu, men i större bemärkelse bedrivs avsalufiske en

dast av ett hushåll i Västerfjäll (Gunnar Enarsson). Huvudsakligen är 

det sik, röding och öring som fiskas. Under november och december var 

det tidigare vanligt att man kunde fånga 15-20 000 kg fisk i Tjeggelvas. 

Den egentliga fiskesäsongen börjar i november, och fram till jul fiskar 

man då främst sik. I januari börjar rödings- och öringsfisket i sjöarna 

NV om Tjeggelvas. På vintern bedrivs nätfiske fortfarande med hjälp av 

en s k isbjörn (tjuolgo), en slags nätstång med vilken man för ut näten 

under isen. Gunnar Enarsson har båtar (ca 20 st) i samtliga sjöar NV om 

Tjeggelvas. I hans utrustning ingår ett hundratal nät av 6-20 fots djup. 

Fisken säljs till uppköpare i Stenudden och i Arjeplog. Under senare år 

har priserna på sik sjunkit och gjort hanteringen mindre lönsam. 



11, Fisket är fortfarande av avgörande betydelse för de bofasta 
kring Tjeggelvas. Här lägger Nils Landström ut några nät i 
sjön Tjuoiva, som han vittjar på kvällen på återvägen till 
Akkapakte. Foto 1978, Nordiska museet. 

Jakt 

Förutom fisket spelar jakten fortfarande en viktig roll för Gunnar 

Enarssons utkomst. Bästa tiden för ripjakt är januari och februari, 
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men på grund av de korta dagarna hinner man i stort inte mer än fiska då. 

Tjäder jagas från september till december (en stund på morgonen), Orre 

och järpe är det ont om i tjeggelvasområdet numera. Gunnar brukar även 

skjuta hermelin, mink och ekorre i den mån han råkar s-e någon, På grund 

av högt pälspris (upp till 500 kr/st) är räven ett eftertraktat byte. 

Under älgjakten har hemmanet två dagar per år, då man får skjuta ett obe

gränsat antal djur. Sedan erhåller man ytterligare två dagar på licens 

och får då skjuta en ko och en kalv. På i stort s-ett varje gård finns en 

jämthund eller gråhund - hundraser som är väl lämpade för älgjakt. 



52 

12. Fyra av bosättningarna kring Tjeggelvas har
fortfarande kreatur. Svea Rankvist mjölkar
korna i slutet a,J september i sommarladu
gården i örnvik. Foto 1978, Nordiska museet

Kreaturs skötsel 

Fyra hemman bedriver fortfarande kreatursskötsel. Sammanlagt finns i 

Tjeggelvasområdet idag 7 kor, 2 kvigor, 4 getter, 3 kalvar och 2 tjurar. 

Djuren går ute från början av juni till slutet av september. Sommarladu

gårdar används fortfarande under den tid djuren är på bete. All avkast

ning går till det egna hushållet, men i någon mån kan försäljning av 

exempelvis mjölk till kreaturslösa grannar förekomma. 
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Skogsbruk 

Skogen nyttjas nu mest för veduttag. Man hugger på höstarna och kör hem 

veden på våren i mars/april med skoter. Tidigare när befolkningen var 

betydligt större i Tjeggelvasområdet avverkades en hel del skog, som med 

hjälp av en ambulerande såg förvandlades till virke för framförallt nya 

boningshus (1940- och 1950-talen). Man har även arbetat åt skogsbolaget 

Sävenäs (nu MoDo) och åt Domänverket med körningar samt flottat för Pite 

älvs flottningsförening. 

Servicenäringar 

Av de intervjuade i Tjeggelvasområdet har två anställningar inom service

sektorn. Svea Rankvist i Örnvik har arbete som hemsamarit, vilket hon· 

sköter jämsides med gårds- och hushållsgöromålen. Nils Landström i 

13. Den timrade sommarladugården i ijrnvik är uppförd med knut
konstruktion av laxstjärts- och alhäringstyp. Gödseln används
främst vid potatisodling. Foto 1978, Nordislca museet.



54 

Akkaapkte har anställning som lantbrevbärare, Han gör under sommar

halvåret två postturer i veckan. Postverket betalar den ena turen och 

kommunen (med glesbygdsmedel) den andra. Under vinterhalvåret är det 

bara en posttur i veckan, och då kompenserar Nils inkomstbortfallet 

genom fiske, 

Turism 

Kungsleden, som går för.bi Västerfjäll, bidr.ctr i någon mån till att öka 

betydelsen av turismen som binäring, Samtliga hemman har någon bygg-

nad på gården eller någon fiskestuga som hyrs ut till turister sommartid, 

I vissa fall finns också båtar till uthyrning. Att skjutsa sauer, turister 

och fiskare ger vissa extrainkomster. 

Tillfälliga arbeten 

Med AMS-medel har man de senaste åren uppfört ett par bryggor, och hös

ten 1978 renoverades kapellet i Väster.fjäll. Några av de bofasta kring 

Tjeggelvas arbetar också med den nya vägen från Stenudden till Ardnas 

och Örnvik, som skall vara färdig 1980, På vintern erhåller en del av de 

bofasta ersättning för att de håller vintervägarna öppna genom att med 

skoter sladda vissa bestfunda sträckor, en variant av äldre tiders plog

håll. 

Hos Arvid Ruong i Ardnas står en nyrenoverad s·åg som tidigare har ambu-· 

lerat mellan bosättningarna kring Tjeggelvas, Virke till de flesta ny

byggnader och reparationer inom området har sedan 1940-talet levererats 

från sågen. Fortfarande ger sågen tillfälle till extra arbeten, som even

tuellt blir fler när den nya vägen är färdig. 

Ha,ndel 

Från slutet av 1940-:talet hade Maria Larsson en liten handelsbod i ett 

härbre på gården i Häika. Där sålde hon bl a mjöl, salt, kaffe, konserver 

och snus. Affären gick bra så länge den gamla kärrvägen förbi Häika tra

fikerades (bl a av ½urister), men i och med att det bröts ny väg till 

Stenudden upphörde denna trafik, och förutsättningarna för Marias handel 

rycktes därmed undan. 



14. Maria Larsson och hennes man Lars bor i Häika på somrarna.
På vintrarna flyttar de till Stenudden där det finns elek
tricitet. Foto 1978, Nordiska museet.
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Handslöjd och konst 

Handslöjd för eget behov har tidigare varit en självklarhet. Kvinnorna 

tvinnade sentråd och sydde familjens alla s·kor av skinn, som man själv 

berett. De spann, vävde (bl a vadmal), stickade och sydde. Detta lever 

delvis kvar fortfarande. Karin Landström spinner och stickar strumpor och 

vantar, och Viktoria Rankvist har köpt en s·tickmaskin, som hon har stor 

användning av. 

Männen slöjdade redskap och kärl. Abraham Landström i Akkapakte tillver

kade båtar för avsalu. En av hans båtar finns kvar och vårdas ömt av fa

miljen Landström. Anton Enarsson från Väs-terfjäll (numera Arjeplog) är 

en framstående sameslöjdare. Två egenhändigt och tidigt gjorda parkett

golv i Enarssons gamla bostadshus vittnar om hans begåvning. En bror 

till Svea Rankvist i Örnvik (Sixten Lasko), som utbildat sig till hant

verkare, hade just börjat göra sig ett namn s·om konstnär, när han under 

tragiska omständigheter drunknade i Tjeggelvas, 

Hos Rankvists i Örnvik vittnar dukar och annat om att Svea Rankvist 

sysslar med batik till husbehov. Hon har deltagit i en batikkurs i 

Långudden. 

Renägande 

Tidigare har renägandet varit en binäring av s-tor betydelse, men numera 

förefaller det som om många hjordar "gått ut" eller s·tarkt decimerats, 

Många av de bofasta har kvar sina renmärken, men något påfallande in

tresse för att förnya hjordarna har inte kunnat iakttas, I ett fall 

har man förgäves ansökt om rätt att ha renar, - Renarna är omhändertagna 

av professionella renskötare; ett förhållande, som bygger mycket på för

troende, Kontrollen över det egna reninnehavet synes generellt ej allt

för god, 

Kontakt med omvärlden 

Kontakterna och förtrogenheten med omvärlden ha·r givetvis ökat under 

senare år. Faktorer av betydelse härvidlag är: vägen till Stenudden, 

barnen som flyttat ut (som besöker hemmet - många ganska regelbundet 

och ofta - och som i sin tur får besök från Tjeggelvas), förbättrad 



15. Karin Landström (f. 1895) från Akka:pakte spinner fort
farande och tillverkar kläder som på självhushållningens
tid. På kvällen i ljuset från fotogenlampan. Foto 1978,
Nordiska museet.

16. Som skydd för renar, kreatur och hundar har man på flera
ställen i bosättningarna kring Tjeggelvas låtit inhägna
näten. VästerfjäZZ. Foto 1978, Nordiska museet.
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postgång, TV, något ökad turism och givetvis skotrarna, som på ett 

helt annat sätt än tidigare möjliggör förflyttningar vintertid, Pensio·· 

närerna har i allmänhet inte gjort resor utanför en viss nordlig räjong 

(med Boden, Skellefteå, Arjeplog som nämnda gränspunkter) men den nu 

verksamma generationen ger exempel på besök både i Stockholm och 

Göteborg. Det finns exempel från den yngre generationen att man varit 

bl a i Stockholm på arbete. 

Telefonen kom till Tjeggelvas på J.930-talet, Den innebar mycket för att 

bryta den tidigare isoleringen och är självklart en betydande trygghets

faktor vid sjukdomar och olyckor då i nödfall läkare snabbt kan komma på 

plats med flyg eller ombesörja flygtransporter med helikopter, Annor

lunda var det förr, då distriktssköterskan från Arjeplog fick ge sig ut 

på strapatsrika skidturer till bosättningarna kring Tjeggelvas. 

17: Två gånger i veckan får tjeggelvasborna post. Lantbrev
bärare Nils Landström ses här under kapellet i sin postbåt. 
Foto 19?8, Nordiska museet. 
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Trots att man inte får post mer än en eller två gånger per vecka prenu

mererar samtliga hushåll på minst en dagstidning (men ingen s k riks

tidning). Prenumerationer på vecko.tidningar (typ Allers) föo:ekommer 

liksom en del specialtidskrifter av typ Svensk Jakt. Tidningen Samefolket 

har som nämnts en abonnent i området.

Samtliga intervjuade har postorderkataloger, och många uppger att de 

sköter en hel del av sina klädinköp genom postorderfirmor. På detta sätt 

köps även andra förbrukningsartiklar liksom i vissa fall möbler, 

När det gäller service för vardagens behov finns det framför allt tre 

betydelsefulla orter för tjeggelvasborna, I Stenudden, som är elektri

fierat, har man sina frysfack. I Lövnäs finns en handelsbod, där man kan 

köpa mat, bensin och till och med leksaker, Behöver man en mer diffe

rentierad service är man tvungen att åka till Arjeplog, vilket man kan 

göra med turbilen, som kommer till vägslutet norr om Stenudden en eller 

två gånger i veckan. 

Sjön erbjuder givetvis den viktigaste förbindelseleden för tjeggelvas

borna liksom vattensystemet med sjöar som sträcker ut mot NV, De senare 

har. sommartid möjliggjort vissa förbindelser över norska gränsen, exer,x-

pel vis med Sulitjelma.l!ellan Västerfjäll i sjöns NV ände och Stenudden 

i den SÖ är det fågelvägen ca 21, km. Före motorbåtarnas tid tog en resa 

mellan dessa bosättningar en hel dag, om det inte var alltför stark mot

vind. Idag kan det gå på 45 minuter, Den besvärligaste perioden inträf

far under förfallstiden, på hösten och våren, då isarna varken bär eller 

brister, Vintertid färdas man med skidor och f,:amför allt skoter, som 

sedan 1960-talet helt avlöst hästen. I det hushåll i Västerfjäll, där 

man fiskar och jagar för avsalu, kör man ca 1500 mil med skoter per 

säsong. 

Kosthåll 

I tj egg el vasområdet var man helt själ vförs-örj ande fram till 1930-talet. 

Det innebar för kosthållets del att man själv ordnade hela matfråga.n ge

nom jakt, fiske och kreaturs skötsel. Man odlade först och främs:t potatis 

men även korn, havre och rovor. Idag är det huvuds·akligen potatis som 

odlas. 
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Fisket och jakten utgör basen för kosthållet, Samtliga intervjuade upp

ger att de börjar dagen med kaffe, och sedan äter de frukost, som för 

det mesta utgöres av fisk (färsk eller rökt) och potatis, Till middag 

äter man ofta fisk igen eller också kött (främs·t ren, älg eller fågel), 

Man uppger att man ibland tidigare haft gris och i något enstaka fall 

höns, Det har varit vanligt att sjöfågel fått tillgodose behovet av 

ägg, Annan mat som uppges vara vanlig är pannkaka och palt av olika 

slag (hjärnpalt nämnes som stor läckerhet), Om man har kor gör man 

ibland ost, och smöret kärnar man själv. Kärnmjölken användes som mål

tidsdryck, Man bakar allt sitt bröd, 

Varje hushåll har en rökkåta, där man röker både kött och fisk. Insalt

ning förekommer även. På ett par ställen kunde man se fiskar uppspända 

mot en vägg 

hushåll har 

för torkning, men det angavs vara för hundarna. De flesta 

frysfack eller frysboxar i Stenudden. 

18. Samtliga fjällägenheter och nybyggen kring Tjeggelvas har
fortfarande räkkåtor för beredning av fisk och kött. Neder
delen utgörs av ett kvadratiskt stockvarv och det koniska
taket består av näver och bräder. Akkapakte. Foto 1978,
Nordiska museet.
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Umgänge - fester 

Mellan 1930 och 1950, då det bodde som flest människor kring Tjeggelvas, 

var umgängeslivet mycket livligare än idag, I Västerfjäll bodde upp till 

30 personer. Varje år hölls där i augusti en skördefest med logdans. 

Till denna kom folk från de andra bosättningarna runt Tjeggelvas. 

Skördefesterna upphörde i mitten av 1960-talet, sedan en ung familj, som 

skulle till festen, omkom efter att ha kört av Stenuddsvägen med bil. 

På julfesterna i Västerfjäll höll man till i Enars sons tvåvåningshus. 

Det brukade vara ett 50-tal personer, som åt, drack, dansade och sjöng. 

Tidigare, då det var fler hemmavarande ungdomar kring sjön, brukade man 

också samlas i Västerfjäll bara för att dansa till tonerna av Gustaf 

Anderssons dragspel. En annan begivenhet, som fick mangrann uppslutning 

var midsommarfesten i Västerfjäll. Till denna kom då folk från Lövnäs -

kanske mest för att delta i den traditionella skyttetävlingen (ett hun

dra meters håll mot tioringad tavla). I augusti brukade Lövnäsborna bju

da till en motsvarande tävling, och då ställde man upp från bosättningar· 

na kring Tjeggelvas. 

Kapellet i Västerfj äll är inte speciellt välbesökt. Det har varit full

satt en gång, nämligen vid den av biskopen förrättade invigningen 1955. 

Idag hålls högmässa ett par gånger per år. 

I Arjeplog hålles årligen två fester som man brukar besöka. Speciellt 

till Mikaeli-festen i slutet av september brukade man färdas gemensamt. 

Vid ett tillfälle var man 23 personer från tjeggelvasområdet, som drog 

iväg till Arjeplog för att delta i och beskåda prickskjutning och lasso

kastning och dansa. I mars hålls fortfarande marknad i Arjeplog, där 

man säljer slöjdalster och matprodukter. 

"Innan vägen till Stenudden byggdes, var vi kring sjön som en enda 

familj." Idag är umgänget av ganska obetydlig omfattning, Inte ens 

bemärkelsedagar föranleder någon större uppslutning utanför släktkretsen. 

Det kan för övrigt gå mycket lång tid mellan besöken hos närmaste släk

tingar. Däremot är det vanligt att utflyttade ungdomar på helgerna kom

mer hem till sina familjer, och att man kommer hem mer eller mindre re

gelbundet för att titta till åldriga föräldrar och hjälpa till med vissa 

arbetsmoment på gården, 
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3.3 NATURGEOGRAFISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

FÖR BEBYGGELSELOKALISERING 

Kulturmönstrets och framför allt bosättningens utformning har i förhis

torisk tid liksom senare påverkats av.olika naturgivna faktorer. 

Berggrund och jordart, terrängens utformning samt vattenledernas och 

åsarnas sträckning har härvid varit av betydelse. Dessa olika faktorer 

samverkar ofta varför ett renodlat resonemang om orsak och verkan lätt 

blir alltför schematiskt. De naturgeografiska faktorernas betydelse för 

utvecklingen av kulturmönstren vid Råstrand (5. 23) och Västerfjäll (5. l) 

kan belysas enligt följande, 

Råstrandsområdet kännetecknas av ett osedvanligt stort antal lokaler 

från förhistorisk fångstknltur. De flesta av de 30-tal lokalerna är be

lägna på uddar och flikiga holmar i nära anslutning till Gargåns utflöde 

i Vindelälven. Området ligger inom urbergets område och kännetecknas av 

Jg, Det enligt traditionen föPsta boningshuset i Västerfjäll är 
ännu bevarat på plats·. Byggnaden, en enrummig stuga med ett 
igensatt fönster på ena långsidan, torde vara från 1800-
talets mitt. Foto lg?B, Skellefteå museum. 
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grovporfyrisk Revsundsgranit. Från kvartärgeologisk synpunkt kan noteras 

att sand och grovmo ofta återfinns vid stränderna liksom att en rull

stensås här korsar älven. 

Generellt sett kännetecknas övre Norrland av en tydlig upplinjering av 

landskapet i riktning NV-SÖ varvid såväl recenta vattendrag som rull

stensåsar, dv s tidigare isälvar, uppvisar denna orientering i stort.

Ofta kan vattendrag och rullstensås sammanfalla eller löpa parallellt 

i respektive dalgång. Avvikelser från detta mönster förekommer dock t ex 

i Vindelälven vid råstrandsområdet. Älven söker där ett lopp mot NÖ 

varvid åsen genombrytes. Detta retroversa älvlopp återspeglas i topo

grafin av den tidigare nämnda flikiga strandkonturen där skilda åspar

tier återfinns i form av uddar och karakteristiska öar. Andra exempel 

på samma fenomen återfinns vid Vojmåns "krök" vid V�lgsele där det ret

roversa älvloppet dock åtföljs av en med vattendraget parallellt för

löpande ås. Vid Juktåns inflöde i Umeälven vid Äskilje lämnar åsen hu

vudälvens dalgång och följer istället biflödet. Även kedjan av öar vid 

Galtisguts i Hornavan speglar en rullstensås som löper ut i sjön. 

De nämnda platserna Äskilje, Galtisguts och Råstrand utgör också arkeo

fogiskt fyndrika platser. Skärningspunkten ås- vattendrag är erfaren

hetsmässigt ett arkeologiskt intressant område. Tänkbara förklaringar 

till fyndtätheten, eller rättare sagt till hög äldre bosättningsakti

vitet, kan vara flera: att åsen ger höga och därmed torra bosättnings

lägen i direkt anslutning till vatten, att den i vattnet utlöpande 

åsen skapar sund och grund som utgör givande fiskeområden, att viltet 

ofta förflyttar sig längs åssträckning liksom att det därifrån söker 

sig ned till vatten och i båda fallen därmed är lättfångat, att åsen som 

god landkommunikationsled för människor uppvisar ytterligare en positiv 

faktor när den når kontakt med älvsträckor, dåtidens sjökommunikations

led. 

Västerfjällsområdet har en helt annan naturgeografisk bakgrund, Väster-· 

fjäll ,ligger i övre delen av Piteälvens dalgång. Resultaten från den kul·

turhistoriska inventeringen inom området uppvisar främst lämningar av 

fällor för jakt och fiske samt spår av slåttermyrar och översilnings

ängar. Av förhistorisk fångstkultur har endast noterats ett fångstg·,ops·· 

iUMEÅ UNIVERSITET 

�vdelningcn-f.ör arkeologi 
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20. översikt av Västerfjäll med delar av Barturtefjället i
fonden (5.1: 713 JO.Foto 19?8 mot V, Skellefteå museum.

system. Den näringsgeografiska bilden kännetecknas av ärjemarkskultur. 

Området ligger inom fj ällkedj ans sevebergarter, en terminologisk samman-· 

slagning av fjällskiffer och fjällrandbildningar. Den för Råstrands

området så karakteristiska rullstensåsen saknas här vilket kan vara en 

bidragande orsak till den sparsamma förekomsten av förhistoriska fångst

boplatser. 

Piteälvens mellersta och övre del kännetecknas av en bosättningslucka 

till in i sen tid. Således var Piteälven ovan lAppmarksgränsen tom på 

"insynad bebyggelse" så sent som år 1800. F,. sådan redovisas före 1850 

och under tiden fram till 1900 tillkom ytterligare ett 15-tal enheter, 

däribland Västerfjäll. Orsakerna cill denna dalgångs sena bebyggelse är 

sannolikt flera. Ibland har åberopats att älvens ogynnsamma fallkurva 

har försvårat framträngandet. En annan orsak har sagts vara dels att 

1--1 
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Skellefteälvens stora sannnanhängande fjällsjösystem erbjuder helt andra 

möjligheter till kontakt med skogs landet samt via fjällpassen med llorge, 

dels att Lilla Luleälvs motsvarande sjöar ligger på ca 180 m lägre nivå .. 

För bebyggelselokalisering synes höjden över havet som regel spela en 

underordnad roll jämfört med bebyggelsens förhållande till skogsgränsen. 

Vid Tjeggelvas är skogsgränsen låg, troligtvis genom inverkan av mari

timt atlantklimat. Dessutom är nivåskillnaden mellan bebyggelsen och 

skogsgränsen lägre än genomsnittligt. 

Råstrand och Västerfjäll är därför två i många avseenden skiljaktiga 

områden .. Det förra uppvisar ett vid rullHtensåsens skärningspunkt med 

älven gynnsamt boplatsläge för förhistorisk fångstkultur, det senare 

är ett extremt sent bebyggt och i många avseenden ogynnsamt område med 

ärjemarkskultur. 

Il � 
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4 B A S 0 C H B I N Ä R I N G A R I N O M U N D E R-

S ö K N I N G S O M R Å D E T

Kulturlandskapet i de norrländska älvdalarna är en produkt av samspelet 

mellan de ekologiska förutsättningarna och de ekonomiska och sociala sys

tem, som människor använt för att utnyttja dessa för försörjning och 

uppehälle. Människors vistelse och verksamhet i landskapet har därvid 

avsatt lämningar av anläggningar och kvarlämnat kulturprodukter och kul

turavfall samt åstadkommit förändringar i de naturliga ekosystemen. 

De äldre humanekologiska systemen för att utnyttja det norrländska land

skapet har i princip varit av tre slag: en ren fångstkultur, som grundar 

sin ekonomi på en skattning av miljöns naturliga produktion av biomassa, 

en agrar kultur, som använder miljöns förutsättningar för egen produktion 

av födoämnen, samt en nomadkultur, som utnyttjar en för tamren lämplig 

biotop i anknytning till renens naturliga vandringar. Inom alla dessa 

kulturformer kan produktionen i huvudsak vara inriktad på självförsörj

ning eller vara avsedd att också ge ett överskott för en vidare marknad. 

Specialiserade former kan förekomma somt ex skogsbruk med flottning. Det 

har också förekonnnit flera blandformer mellan dessa ekonomiska system, 

varför dessa ej sällan i praktiken mera skiljer sig till graden än till 

arten. 

Samlande 

Jakt 

Fiske 

Foderprod. 

Spannmälsprod. 

Renskötsel 

Tjära och kol 

Flottning 

Fångst
kultur 

Ärj e -
mark 

Lant -
bruk 

Ren -
skötsel 

21. Schematisk sammanställning a:v bas- och binä:I'ingar.

Skogs
bruk 
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Fältundersökningarna var från början inställda på att redovisa de kultur

historiska lämningarna i sitt närings- och miljömässiga sannnanhang. Med 

utgångspunkt från ämbetets erfarenhetsmässiga kunskap om området utval

des fem basnäringar för detta syfte. Basnäring används här som samlings

term för olika system av samverkande binäringar. De fem basnäringarna är, 

den förhistoriska fångstkulturen, två typer av den agrara kulturen här 

benämnda ärjemarkskultur och lantbruk, samt renskötseln och skogsbruket, 

det sistnämnda främst representerat genom flottning. Lämningar efter kom

munikationer redovisas inte för varje näring utan under särskild rubrik. 

En sjunde redovisningsgrupp utgörs av härdar vars ursprung i det enskilda 

fallet kan vara svår att fastställa genom enbart okulär besiktning. 

Många sysslor är gemensamma för de fem valda basnäringarna. Olikheterna 

mellan de båda agrara näringarna ligger t ex främst i att större vikt 

läggs vid spannmålsodling i den ena näringsformen, medan fodertäkt och 

(numera) fiske har den största betydelsen för den andra. Jakt och fiske 

är av stor betydelse som binäring för bl a renskötseln, medan kolning 

och tjärbränning kan vara av betydelse som binäring för lantbruket. Vid 

redovisningen i katalogen har härvid stor hänsyn tagits till lämning

arnas miljömässiga hemvist. 

4.1 FÖRHISTORISK FÅNGSTKULTUR 

Med förhistorisk fångstkultur avses en kulturform som har sin närings

cykel baserad på fångst och insamling. Fångstkulturens ekonomi är så

ledes helt avhängig en skattning av miljöns naturliga produktion av bio

massa. Det direkta ekologiska beroendet av miljöns naturliga avkastning 

har utgjort kulturformens demografiska begränsning. Fångstmän, jägare 

och fiskare har fört en ambulerande tillvaro över avsevärda landarealer 

mellan olika jakt- och fiskeplatser. Den äldsta förhistoris-ka fångst

kulturen ligger för_e alla möjligheter till säker kunskap om dess etniska 

bakgrund. 

Kulturformens överlevnad har helt varit beroende av en fortsatt ekolo-
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gisk balans, vilket medfört att verkningarna på miljön blivit relativt 

begränsade, De fysiska lämningarna av bosättning och vis-sa fångstanord

ningar - framför allt fångstgropar - kan belysa både utbredning, frek

vens och art i detta extensiva utnyttjande av miljön, Från rent koro

logisk synpunkt dominerar detta kultursystem helt den gångna utveck

lingen inom undersökningsområdet, 

Den norrländska fångstkulturen omfattar en tidsrymd av cirka 7000 år. 

Den hittills äldsta daterade boplatsen registrerades vid Garaselet i 

Byske älvdal, omedelbart öster om lappmarksgränsen, Den är C 14-date-

rad till ca 6000 år f Kr, vilket innebär att dåtidens fångstmän rela

tivt snart efter inlandsisens avsmältning börjat nyttja inlandets fångst-

platser. 

Fångstkulturens vanligast förekommande lämningar är boplatser, Dessa 

är nästan undantagslöst belägna längs älv- och sjös·tränder, där av na

turliga skäl den bästa fångstmiljön existerade, Karakteristiska lägen 

är vid sel och lugnvatten, sjöars utlopp, forssträckor samt på uddar 

och holmar. Boplatserna lokaliseras främst genom lämningar av skärv

sten samt avslag av sten, d v s avfall från reds·kapstillverkningen. På 

boplatserna kan även påträffas en del redskap, vanligen skrapor och 

spetsar samt ibland fragment av asbestmagrad keramik. I anslutning till 

boplatserna påträffas ibland även gropar med skärvsten, s k  kokgropar. 

En annan typ av lämningar efter fångstkulturen utgörs av grävda gropar, 

s k  fångstgropar. Groparna är främst avsedda för fångst av älg, nen även 

för vildren, Fångstgroparna anlades ofta i långa system, som vanligtvis 

avspärrade partier längs viltstrecken mellan naturliga hinder som berg, 

myrar och vattendrag, C 14-dateringar visar att fångst med gropar bedrevs 

redan under stenåldern. Fångstmetoden förbjöds i lag så sent som 1864. 

Även vissa härdar kan vara lämningar efter förhistorisk fångstkultur. 

Beträffande dateringsprohlemet, se avsnitt 4.7. Vid inventeringen har 

även antecknats de platser där förhistoriska föremål påträffats, Dessa 

benämnes i katalogen för fyndplatser, 

Sammanfattningsvis kan sägas att tidigare utförda fornminnesinventeringar 

för ekonomiska kartan och inför vattenkraftutb:rggnader i Skellefteälven 



22. StenåZdersboplatserna är nästan undantagslöst belägna
längs älv- och sjöstränder. Karakteristiska lägen är vid
seZ och lugnvatten, sjöars utlopp, forssträckor samt på
uddar och holmar. Forssträckan mellan Mittisjön och
Gautojaure med stenåldersboplatser. Foto: 196?, riks
antikvarieämbetet. Godkänd för publicering av försvarsstaben.
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har redovisat ett betydande antal boplatser och fångstgropar inom under

sökningsområdet, Särskilt boplatsrika synes vissa avsnitt av Vindelälven 

samt Skellefteälvens stora sjöar vara. Den nu genomförda inventeringen 

har även påvisat ett stort antal förhistoriska lämningar längs Piteälven 

samt vid sjösystemen mellan Tjeggelvas och Kakel. 
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4 • 2 ÄRJEMARKSKULTUR 

Med termen ärjemarkskultur betecknas här en agrar kultur, där fångst, 

jakt och djurhållning spelar betydligt större roll än egentligt åkerbruk. 

Ett extensivt utnyttjande av utmarker för fiske, fångst och fodertäkt 

gör att denna marginella, agrara kulturform blir areellt krävande. För 

ärjemarkskulturens avläggare i modern tid spelar fisket en avgörande 

roll för försörjningen. 

Den traditionella ärjemarkshushållningen innebar ett ekononiskt utnytt

jande av utmarkerna genom jakt, fångst och fiske. Detta gällde såväl de 

bofastas relation till utmarksnäringarna som de renskötande samernas ut

komst av ärjemarkens resurser. Tidigt företogs ärjemarksfärder från kust

bygderna, bl a genom att fjällfisket var av stor betydelse. Staten inton 

dock en negativ attityd mot dessa ärjemarksfärder. Man menade att bönder

nas långa jakt- och fiskefärder var till stor skada för jordbruket, som 

utgjorde det viktigaste underlaget för beskattningen. 

Kolonisations förlopp 

Den historiska utvecklingen av kolonisationsförloppet sammanfaller för 

lantbruk och ärjemarkskultur. Då det gällde utmarkernas kolonisering 

intog statsmakterna en - i motsats till ärjernarksfärderna - mera posi

tiv attityd. Under Gustav Vasas regering sökte man av politiska skäl få 

de nordliga ödemarkerna bebyggda. För att locka nybyggare erbjöd kronan 

tre års skattefrihet, vilket fick stor betydelse. 

Nasafjällepoken (1634-1659) framstår också som en period, då staten upp

manar till nybyggarverksamhet för bergverkets fromna. En ny utveckling 

i lappmarkernas kolonisation inleddes med 1673 års lappmarksplakat. 

Detta, som upprättats efter förslag av landshövding Johan Graan, erbjöd 

nybyggare stora förmåner. Man priviligierade "svenska och finska &bor" 

och vid bosättning erhöll dessa 15 års frihet från skatt samt frihet från 

knektutskrivning för all framtid. Nybyggets ekonomi skulle grunda sig på 

boskapsskötsel med jakt och fiske som binäringar. 1673 års lappmarkspla

kat var mera anpassat till verkligheten än det efterföljande, 1965 års 

plakat. Detta föreskrev istället att nybyggaren i första hand skulle ta 

upp åker och den röjda ängen föredrogs framför naturängen. 



23. Fast fiskeanläggning i strömmande vatten. Två V-formade
fångstarmar av sten leder fisken fram till den lilla for
sen. Västerfjäll (5. 1: 706 Ä). Foto l978, Skellefteå
musewn.

24. V-formad fångstarm till fast fiskeanläggning. Västerfjäll
(5.1: 706 JO. Foto 1978, Skellefteå musewn.
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Reglementet från år 1749 omfattade samma grundideer som 1695 års plakat. 

Reglementet föreskrev dock kraftigare nybyggarnas odlings-skyldigheter 

och då främst upptagande av åkermark. Frihetstiden för ett nybygge var 

som tidigare 15 år, men ansökningar om förlängning blev vanliga och fri

hetstiden kunde i praktiken bli 30 år eller längre. 

1867 upphävdes lappmarksreglementet och odlingsgränsen drogs upp för att 

i första hand skydda rennäringen från konkurrens med nybyggare om renbe

tesland och fiskevatten, 

Ärjemarksbruket fick stor betydelse för nybyggarna i Lappmarken. För 

flertalet insynade nybyggen var ärjemarkshushållningen ett nödvändigt 

livsvillkor under den första tiden (initialskedet). Statsmakternas öns

kan var dock att nybygget efter sina frihetsår skulle ha blivit så upp

odlat att det kunde mantalsättas och skattläggas. Många nybyggen hade 

svårt att uppfylla sina formella odlingsskyldigheter, d v s att ta upp 

åker och äng samt att uppföra byggnader och därför framstod ärje1,iarks-. 

näringarna även i fortsättningen i kombination med kreaturshållning som 

en näringsekonomisk utväg. 

Ärjemarkshushållningen hade också en så pass viktig ekonomisk betydel

se, att det under de�tidigaste kolonisationsepoken förekom många sken

och spekulationsinsyningar av nybyggen enbart för jaktens och fiskets 

skull. 

Genom statsmakternas kolonisationsåtgärder utvecklades,och då främst 

under 1700-talen,en modifierad och mera komplex ärjemarkskultur, där 

jakt, fångst och fiske integrerades med nybyggarnas bo fasthet,. kreaturs

hållning och eventuella odling. 

Fysiska lämningar 

Bebyggelselämningar och lämningar av agrar typ såsom inägor, översil

ningsanordningar mm är som regel av samma art som utgör grundvalen för 

lantbruket varför de företrädesvis beskrivs under avsnitt 4,3. Det är 

lämningar efter fångsten som i första hand särskiljer ärjemarkskultu

rens områden. 
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Genom att provrutorna valts på sådant sätt att de främst omfattar ärje

markskulturens bebyggelseområden medan utmarksnäringen till sin karaktär 

är extensiv kan inventerings-resultaten i viss utsträckning vara miss

visande, Det är möjligt att de påträffade fällorna återspeglar speciali

serade fångstformer inom härför särskilt lämpliga områden, Det är också 

möjligt att om provrutorna varit större man erhållit en mer differentie

rad bild. 

Lekattsfälla 

De vanligaste fällorna är av s k kl.abbkonstruktion, dv s konstruerade 

av en kluven stock ibland med en fördjupning i den undre stockhalvan. 

Hed en gillersticka hålls fällan öppen. Betet fästes vid gillerstickan, 

När betet vidrörs rubbas stockarna och fällan slår igen, 

Materialet utgörs oftast av kluvna stammar men även konstruktioner av 

två hoplagda brädor förekonnner, I vissa fall var fällorna försedda med 

25. Lekattsfälla tillverkad av två brädstwrrpar med lädergång
järn. Fällan har varit försedd med en agnad (tex med fisk)
gillersticka, som höll upp locket, samt med en stentyngd.
Västerfjäll (5.1: 710 A'), Foto l9?8, Skellefteå museum.
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gångjärn i läder eller annat material, Fällorna kan var upp till en 

halv meter långa men är oftast n(�got kortare. 

Förutom klabbfällorna av trä fanns en fj äderfälla av råttfälletyp. 

Sådana lär enligt uppgift vara mindre effektiva, då en lekatt som en 

gång sluppit ur en sådan i framtiden reagerar gentemot metallukten. 

Alla de funna mer kompletta fiHlorna var hopslagna, några med sten

tyngd på ovansidan, I de flesta fall saknas de tre gillerstickor som 

håller fällan öppen, Endast en fälla hade komplett gilleranordning, 

några enstaka hade någon gillersticka bevarad, En av dessa gillerstickor 

hade påsatt bete i form av ett mumifierat fiskhuvud. 

F;illorna påträffas i blockrik miljö och var ofta uppställda i skydd av 

större stenar eller klippblock. Genom en sådan placering låg de väl 

skyddade, vilket gjorde att även relativt gamla fällor hade bevarats, 

Några fällor som fortfarande var i bruk konstaterades ej inom de inven

terade områdena. Inom ruta 1 påträffades ett tjugotal lekattfällor, 

.$!. 

26. Hops lagen lekattsfäUa med stentyngd. VästerfjäU ( 5. 1: 710 A"J •
Foto 1978, Skellefteå musewn.



27. Klippblock under
är typisk för de
lor. Västerfjäll

vilket tre lekattsfällor hittades. Terrängen 
områden där man brukat fånga lekatt med fäl

(5.1: 711 JO. Foto 1978, Skellefteå museum. 

28. översikt av blockrik terräng nordväst om byn som nyttjats
för fångst med lekattsfälZor. Västerfjäll. Foto 1978 mot S,
Skellefteå museum.
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Tjäderflak 

Fällorna är rektangulära timmerkonstruktioner med vipparm och stentyngd. 

De består av en ram med tre till f:rra U-ingsgEtende slanor, kluvna i en 

ände och hopfästa med varandra genme en tvärgående inkilad ribba. Denna 

hop[ogning var i vissa fall förstär:.:t genom pås-pikade, tvärgående ribbor. 

En islagen påle fungerade som stöd för den gillrade flaken, 

AllE registrerade tj ,Mer flak hade sedan länge varit ur bruk, och trä

konstruktionen var i många fall helt upprutten eller försvunnen. I flera 

fall kunde man identifiera osäkra anläggningar inom lokaler med tjäder-· 

flak genom enbart den koncentration av flata stenar som återstod av trä

flakens stentyngd. 

Tj,ö.derflaken har som regel haft en längd av en och en halv till två meter 

och en dryg halvmeters bredd, Tjäderflaken låg i små skyddade vikar med 

sand och grusstränder, Till sådana stränder söker sig hönsfåglarna för 

a.tt ti.ll.fredställa sitt behov av matsmältningsgrus, De flesta tjäder

flaken låg inom ruta 2. 

Tjäderflak av den beskrivna konstruktionen beskrevs av Linne under hans 

norrlandsresa: 

"Allestädes i Lappmarken på små bivägar sättas om hösten fällor för 
tj1Idrar, dem jag ännu såg, men kunde ej rätt asseqvera maskinen förrän 
nu på vägen, där en bonde hade samma, Var gjord av 6 stockar, vilka i 
bägge ändarna klyvda voro och med en tvär tingest hopfogade, emellan 
gick en palea terra infixa; nu lägges hypomochlion under dess främre 
ända på paleas, vilken upplyfter en veja, vilken går neder över uti 
en ögla; däruti häftas en krok, vilken apex sitter mot en lång sticka, 
så att då tjädern tänker gå inunder henne och sätta sig eller röra 
vid stickan, slår hon bort, kroken giver efter och hypomochlion re
silierar; hinc pondus, som var obliqve upphöjd såsom en fälla, resi
derar och fågeln komprimerar." (Linne 1732) 

,. ., 
Blöt.AND 

JAKT' S 

29. Principskiss som visar hur tjäderflaken i regel sett ut.
Teckning efter tecknin::. E. U. 398: 2. Nordiska museet.
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30. Strandmiljö vid Saddegavva där fängst av tjäder bedrivits.

31. 

I området registrerades sanmanlagt 24 delvis bevarade tjäder
flak. Foto 1978, Skellefteå rmtseum.

Tjäderflaken består av en ram med tre till fyra längsgående 
stockar, kluvna i en ände och hopfästa genom en tvärgående 
inkilad ribba. Konstruktionen var även försedd med vipparm 
och stentyngd. Saddegavva ( 5. 3: 745 Jj'J. Foto 1978, 
Skellefteå rmtseum. 

77 

-- ---·-' 



78 

4 • 3 LANTBRUK 

Den agrara kulturformen präglar landskapet främst genom sin fasta bo

sättning och upptagande av inägomarker för åkerbruk. Stora landskapsrum 

utanför inägomarken karakteriseras på ett mindre permanent sätt genom 

sitt extensiva kulturmönster, t ex ;,:;enom betesgång och fodertä.kt, fiske, 

jakt och fångst samt utnyttjande av skogen för binäringar som tjärbrän

ning och kolning. Hed lantbruket avses här en rr.arginell agrar kultur 

som huvudsakligen karakteriseras av jordbruk med boskapsskötsel och som 

skiljer sig från ärjemarkskulturen främst genom att de extensiva näring

arna för lantbrukets del är binäringar som stöder basnäringen, jord

bruket. Undersökningsområdet kan i grova drag indelas i tre huvudområden. 

Ett område där utkomsten helt är beroende på brukandet av jorden, ett 

annat där lantbruksekonomin främst baseras på kreaturshållning samt ett 

tredje område där lantbruksekonomin måste kor:ipletteras r.1ed ärjemarks

hushållning. 

De rika jordbruksområdena ligger huvudsakligen på sedimentjordar inom 

kusttrakterna och längs älvdalarna. Redan under medeltiden koloniserades 

dessa områden och under Gustav Vasas tid ansågs t o m kustområdena vara 

överbefolkade. Jordbruksområdena består delvis av stora bybildningar, 

och fortfarande utgör s k västerbottensgårdar ett karakteristiskt inslag 

i kulturlandskapet. De äldre mangårdsbyggnaderna,är vanligen parstugor i 

1 1/2 våning och fortfarande påträffar man timrade rundlogar med ått

kantig grundplan eller s k  långlogar. Sällsynta nu är däremot de monu

mentala storhässjorna, som användes för att torka säden. 

Ju längre inåt landet man kommer desto större betydelse får boskapssköt·· 

seln. Detta förhållande utläses bl a i relationen mellan åker och natur

lig äng. I statistik från 1900-talets början är den sockenvisa fördel

ningen mellan åker och äng för Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog 1:2, 

1:15 och 1:35. 

Jordbrukskolonisationen av de inre delarna, lappmal:kerna, är relativt 

sen. För lapplandsdelen inom undersökningsområdet fanns vid mitten av 

1700-talet livskraftiga nybyggen längs Vindelälven upp till tillflödet 

från Laisä.lven samt vid sjöarna Uddjaur och Hornavan. Vid samma tid 



32. Torvtäkt var tidigare av väsentlig betydelse för att erhålla
strö tiZZ kreatursskötseZn. Bevarade torvhässjor i närheten
av Lövnäs. Foto 1978, Skellefteå museum.

fanns ännu inte någon bebyggelse längs Piteälven, 
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De lämningar efter lantbruksnäringen som framkom genom fältarbetena 

belyser bl a näringens anpassning till skilda geografiska och klimato

logiska regioner i undersökningsområdet. Boskapsskötselns beroende av 

vinterfoder har varit avgörande för den framväxande bebyggelsens struk

tur. Längs Vindelälven och Skellefteälvens stora sjöar finns gynnsamma 

förutsättningar för fodertäkt och även för viss odling. De givna natur

förutsättningarna för lantbruk har här givit upphov· till bybildningar. 

Några av dessa byar, såsom Laholm och Galtisjaur, har haft den tidigaste 

bebyggelsen förlagd till smala uddar och holmar. Läget hade valts med 

hänsyn till de fördelar som sjön gav genom att tjänstgöra som värmere

servoar varigenom frostangreppen kom senare. I områden där förutsätt

ningarna för fodertäkt varit mindre gynnsamma, t ex längs Piteälvens 
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övre delar, dominerar ensamgårdar med stora utmarker för extensivt 

ängsbruk, 

Lämningarna från boskapsskötseln är av olika slag, varav de flesta 

hänger samman med anskaffandet av foder, Naturängen har varit av av

görande betydelse inom undersökningsområdet och bl a registrerades ängar, 

ängsholmar, myrslåtterområden och raningsmarker, Karakteristiska inslag 

utgöres ofta av små, snabbt byggda lador. Ibland kunde naturängens resur

ser ökas genom konstlade ingrepp. Genom sjösänkningar erhölls större ve

getationsytor och genom översilning av vatten ökades växtligheten. Dessa 

system är väl kända, men endast ett exempel på den sistnämnda företeel

sen registrerades inom provrutorna, nämligen översilningsängarna vid 

Västerfjäll, inom ärjernarkskulturens område, 

33. Slåtterängarna är ofta belägna längs sJoar
Slåtteräng med timrad lada vid GaZtisjaure
Foto 1978, Skellefteå museum.

och vattendrag. 
(5,9: 785 L). 

6· 



6- RAA Rapport 79:2 

34. Korna i bosättningarna kring Tjeggelvas går ute tiU slutet
av september, vilket innebär att markerna är väl hävdade. I
bakgrunden Rankvists sommarladugård i Akkapakte.
Foto 1978, Nordiska museet.

Sonnnarladugårdar föreko:r.rrner inom hela undersökningsområdet, men många 
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av dem har numera förlorat sin ursprungliga funktion och används som fo

derlador. Torvtäkt för erhållande av torvströ till kreaturen registrera

des inom flera provrutor. De flesta torvtäktsområdena är nu ödelagda, 

men fortfarande förekonnner mindre områden där torvtäkt ännu bedrivs. 

Lämningar efter sädesodlingen är mindre framträdande i materialet. Vid 

inventeringen har det också varit svårt att avgöra om det rör sig om 

igenväxande odlings- eller ängsmarker. För några områden har emellertid 

inskriptioner i lador och andra ekonomibyggnader givit belägg för att 

sädesodling förekommit, t ex i närheten av Mattaure. I områden med mer 

betydande sädesodling registrerades också skvaltkvarnar. Skvaltkvarnen 

drivs, till skillnad från kvarnar med s k överfallshjul, av ett horison-
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tellt liggande hjul som är placerat i vattnet under kvarnen. De har ute

slutande påträffats i bebyggelse av bykaraktär. 

Till sis t kan nämnas en lämningskategori som också förekorruner både inom 

lantbruks- och ärjemarksområdet - dödholmar eller sommargravar. Förete� 

elsen har sin uppkomst i de långa avstånden till kyrkplatserna och de 

dåliga kommunikationerna. Då de döda skulle begravas på kyrkogården var 

man ofta tvungen att vänta till den årstid, vanligtvis vintern, då tran

sportförhållandena var mest gynnsannna. Under årstider med transportsvå

righeter måste de döda ges en tillfällig begravning, och när kommunika

tionslederna blev mer gynnsamma grävdes de döda upp och forslades till 

vigd jord. Dödbolmar registrerades främst genom namnen; ibland före

kommer även ovala eller rektangulära fördjupningar. 

35. Timrad skvaltkvarn från 1870-talet vid Råstrand. Vattenrännan
är delvis sammanbyggd med en leda.Pm för flottningen.
( 5. 23: 629 L), Foto 1978, Skellefteå musewn.



36. Skvaltkvarnen vid Råstrand har en i det närmaste
inredning med bevarad sädesbinge och kvarnstenar
Foto l9?8, Skellefteå museum.

4.4 RENSKÖTSEL 

helt intakt 
(5.23: 629 L). 
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En allmän, sammanfattande redogörelse för samerna och rennäringens ut

veckling från äldsta tid till idag finns redovisad i Kulturlandskap i 

älvdalar II. Sammanfattningsvis kan man säga att renskötseln som mono

kultur eller helnomadism steg för steg har utvecklats ur ärjemarkskul

turen eller halvnomadismen. Aktiv renskötsel bedrivs av samtliga same

byar inom undersökningsområdet. 

Den svenska renskötseln kan indelas i två olika slag, fjällrenskötsel 

och skogsrenskötsel. Den senare skiljer sig från den tidigare så till 

vida att flyttningarna är jämförelsevis korta och att renarna under alla 

årstider vistas i skogstrakterna. 
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Karakteristiskt för renskötseln är bl a de regelbundna flyttningarna av 

renhjordarna från område till område, som vart och ett har egenskaper 

som gör dem värdefulla från olika synpunkter. Exempel på sådana spe

cialområden som illustrerar renskötselns beroende av naturgeografiska 

förutsättningar är kalvningsland i sydsluttningar, snöfattiga vinter

betesland, lavrika hedar, älvövergångar där isen lägger sig tidigt och 

simställen med lugnt strömmande vatten, Den från renbetessynpunkt lämp

ligaste indelningen av samernas område i sommar-, vår-, hös·t- samt 

vinterbetesland sammanfaller också helt med den geografiska indelningen 

av det norrländska landskapet i högfjällen, förfjällen och inlandet med 

kustbården. 

Trädgränsen är en viktig demarkationslinje i samernas landskap som spe

lat en stor roll både för vildrensstadiet och senare inom tamrenskötseln, 

Två tredjedelar av året är marken i samernas land täckt av snö. Det är 

alltigenom naturligt att anpassningen till miljön är beroende av detta 

förhållande och att denna anpassning även framträder i språket, Av 

väsentlig betydelse för renskötseln är också vattendragen och sjösystemen. 

Hornavan, Tjeggelvas och Storvindeln är exempel på långsträckta sjöar, 

vars vatten om hösten förhindrar renarna att flytta till vinterbetes

landens rikligare och bättre lavbeten, förrän isläggningen skapat den 

naturliga bryggan för deras vandring mot SÖ och det stora barrskogs

landet, 

Den gamla skogsrenskötseln inom undersökningsområdet som till stor del 

var baserad på mjölkhushållning, höll sig kvar kring Jätnajaure vid 

Piteälven till omkring 1915, medan den i övrigt upphörde redan i bör

jan av 1890-talet eller ännu tidigare. 

I mitten av 1700-talet rasade en svår renpest bland renhjordarna, Många 

samer förlorade nästan alla sina renar och tvingades bli fiskare vid de 

norska fjordarna, 

Skogssamerna i Pite lappmark har för länge sedan börjat bedriva nötbo

skapsskötsel i kombination med renskötsel, och deras huvudvisten har i 

stor utsträckning övergått till gårdar eller hemman med tillhörande skog, 

I kombination med renskötsel har alltid jakt och fiske spelat en väsent-
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lig roll. Inom undersökningsområdet finns exempel från 1800-talet på 

hur fiskarsamer slagit sig ner längs Piteälven och blivit bofasta. Detta 

har i vissa fall givit upphov till hemmansbildningar, såsom Västerfjäll 

och Akkapakte kring Tjeggelvas. 

Samekulturen har avsatt lämningar av icke permanenta visten utefter 

vandringsleder och inom renbeteslanden. Inom renbeteslanden har den i 

viss mån påverkat vegetation och landskapstyp. I huvudsak inom samma 

område påträffas också lämningar av icke ekonomisk/ekologisk art från 

äldre samisk kultur, t ex med religiös tradition eller användning. 

Antalet fysiska lämningar efter renskötsel som framkom vid inventeringen 

var förhållandevis få. Detta torde främst hänga samman med valet av prov

rutor. Se vidare diskussionen om val av provrutor 2.3 och 2.5. 

Av de lämningar efter renskötseln som framkom genom inventeringen kan 

nämnas rengärden, skillnadsstängsel, stängningshagar, visten, husgrun

der, kåtatomter och härdar. Av särskilt intresse är de övergivna�

vistena. I Suddumsuolo finns ett övergivet sameviste med husgrunder och 

en igenrasad timmerkåta samt ett upplag av renhorn från slaktrenar. Ett 

annat sameviste påträffades vid Akkajaure med husgrunder, kokgropar och 

härdar. Vid Rappens sydända registrerades ett sameviste med ett tiotal 

starkt övermossade härdar. 

4.5 SKOGSBRUK OCH FLOTTNING 

Näringen förekomme;i; både som bas- och binäring inom unders·ökningsom

rådet. Trots att den största delen av undersökningsområdet är täckt av 

skog hade skogen i äldre tid främst värde i form av uttag av ved och 

som byggnadsmaterial. Inte förrän vattensågar anlades längs kusten un

der 1700- och 1800-talen började skogen få större ekonomisk betydelse. 

Ekonomiskt intressant som basnäring har skogshanteringen bara varit för 

de delar inom undersökningsområdet där man på ett lönsamt sätt kunnat 
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transportera råvaror och produkter. För t ex Piteälven var länge de 

övre delarna stängda genom Storfors-en. Först sedan denna öppnats för 

flottningen kunde man utnyttja de övre delarna av älvens flodområde. 

Som binäring har skogshanteringen i senare tid haft avgörande betydelse 

för de trakter där förutsättningarna för jordbruk och boskapsskötsel 

varit mindre gynnsamma. 

Tjärbränningen var framför allt en viktig binäring till jordbruket. En 

viss del av tjäran brändes för eget bruk, medan den övervägande delen 

gick till avsalu. Under 1600-talet var tjära den tredje viktigaste ex

portvaran i Sverige och under 1850-talet nådde den sina största produk

tionssiffror. Tjäran användes huvudsakligen till impregnering av segel

fartyg. När segelfartygen ersattes av maskindrivna fartyg förlorade tjä

ran sin funktion som viktig råvara. Vid tjärbränning för avsalu var man 

37. Tjärhanteringen har haft stor betydelse som binäring inom
undersökningsområdet under 1800-talet. Tjärdalens botten
har form av en spetsig, upp- och nedvänd kon. På en tät
bädd av näver eller spån, med endast ett litet hål i
trattens botten, travades veden och täcktes med torv.
Bränningen kunde_ sedan ta 4-6 dygn. Tjärdal från Råstrand
med bevarad dalränna. (5.23: 62? S). Foto 1978, Skellefteå
museum.



beroende av goda transportmöjligheter, varför näringen ibland kom att 

utnyttja samma områden som skogsbruket. 
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I äldre tid utnyttjades skogen även för framställning av träkol, som 

framför allt användes som råvara vid järnframställning. Kolningen spe

lade en viss roll i samband med kolonisationen kring Nasafjälls silver

verk vid Laisälven. Han försökte binda nybyggare vid bruket för att kun

na utnyttja dem som kolbönder. Det utbyggda järnvägsnätet fick viss be

tydelse för kolexporten från delar av undersökningsområdet. Träkolen er

sattes av stenkol r1en fick ett visst uppsving under de båda världs

krigen. 

Flottningen har haft stor betydelse för transport av produkter från skogs

avverkningen ned till kusten och sågverken, I Sverige är flottningen 

38. I anslutning till två kolbottnaY' vid Sty,ycktJ'ärn påtY'äffades
den häY' bostadsgPopen. Gy,open, som äY' ingY'äVd i en gammal
stY'a:ndvall, äY' föY'sedd med en eldstad i ena hörnet. Enligt
tPaditionen bodde BernhaY'd NoY'dlund häY' i samband med att
han kolade. (5.19: 76 S). Foto 1978, SkeUefteå museum.
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känd sedan 1600-talet men fick ingen större betydelse inom undersök

ningsområdet förrän under 1800-talet. Flottleder har funnits i alla 

större och i många av undersökningsområdets mindre sjöar och vatten

drag. I Piteälven, Vindelälven samt Laisälvens och Juktåns nedre delar 

finns de flesta bevarade lämningarna efter flottningen inom undersök

ningsområdet. I de större vattendragen är de flesta anläggningarna be

lägna vid forsar och trånga passager, där strörnrensningar, ledarmar och 

strandskoningar förhindrar virket att fastna och förorsaka brötbild

ningar. Vid de svåraste passagerna anlades ibland även timmerrännor. 

De i katalogen upptagna lämningarna efter skogshanteringen består av 

olika kategorier. Lämningar efter skogsavverkningen är relativt få och 

utgörs av ruiner efter kojor och stall som härrör från den traditio

nella skogshuggningen. 

39. Dcrmmanläggning för flottning vid Råstrand. Luckorna för
dcrmmöppningen är borttagna och ligger i en hög invid dammen.
(5.23: 639 SJ. Foto 19?8, Skellefteå museum.
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De registrerade lämningarna efter förädlingen av skogens råvaror är be

tydligt rikligare. De härrör framför allt från binäringar såsom tjär

bränning, kolning och sågning. 

De registrerade tjärdalarna är vanligtvis 10-18 m i diameter, och de är 

för tappningens skull lagda i en sluttning. Tjärdalens botten har form 

av en spetsig, upp- och nedvänd kon. Bottnen kläddes invändigt med nä

ver, under senare tid med takspån. Tappningen skedde med ränna i den 

sluttande delen, och i denna sida vilade dalens uppbyggnad på stolpar 

eller på en uppbyggd stenmur. Bränningen brukade ta 4-6 dygn och enligt 

beräkningar gav en dal med en diameter av 7 m ca 10 tunnor tjära, medan 

en dal av 13 m diameter gav 70-80 tunnor. I några fall registrerades 

tillfälliga bostäder vid tjärdalen. Spånhyvlar förekom också vid flera 

av de registrerade tjärdalarna. Kolning tog lång tid och krävde ständig 

tillsyn varför det ofta finns lämningar efter de tillfälliga bostäder 

som användes vid kolningen. Kolbottnarna som registrerades är i allmän

het 7-19 m i diameter. 

Några större sågverksanläggningar har ej funnits i de inventerade ru

torna, men rester efter små, främst vattendrivna sågar för den egna 

bygdens behov finns inom hela undersökningsområdet. 

Lämningar efter transporter av färdiga produkter eller råvaror är rela

tivt många. Kategorin omfattar främst flottningsanläggningar, som är 

de miljömässigt mest framträdande lämningarna efter skogshanteringen. 

Till kategorin hör också en mängd kojor, stall och härdar som är från 

den tid då flottningsanläggningarna byggdes och brukades. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det har varit svårt att, med ledning 

av det inventerade materialet, kunna skönja skogsnäringens historiska 

förlopp inom undersökningsområdet. Med undantag av flottningslämningar

na, som ofta utgör sanrrnanhängande miljöer, får de registrerade läm

ningarna betraktas som enstaka objekt so_m minner om en svunnen hante

ring. 
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4.6 KOMMUNIKATIONER 

Från kronologisk synpunkt dominerar den förhistoriska fångstkulturen 

tillsammans med nomadkulturen helt den gångna utvecklingen inom under

sökningsområdet. För båda dessa kultursystem, liksom för ärjemarkskul

turen och för lantbruket, har konnnunikationerna varit av livsavgörande 

betydelse, En allmän genomgång av kommunikationernas utveckling i hi

storisk tid redovisas i Kulturlandskap i ä.lvdalar II, varför här endast 

presenteras en kort sammanfattning som berör undersökningsområdet. 

Från äldsta tid och långt in på 1900-talet, i vissa områden ända fram 

till idag, har vattenlederna och vintervägarna utgjort de viktigaste 

konnnunikationslederna inom stora delar av undersökningsområdet. Norr-· 

och Västerbotten var fram till 1600-talet i total avsaknad av egentliga 

40. Inom undersökningsområdet finns__ett flertal lämningar
från äldre kommunikationer. Stig med spång på LiU--Mattaures
vänstra strand (5.6) . .Foto 1978, Skellefteå museum.
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körvägar. Först vid 1600-talets början inleddes ett statligt dirigerat 

vägbyggnadsarbete, som framför allt var inriktat på kustlandsvägen. 

Transporter till och inom inlandet skedde fortfarande på gång-, rid-, 

släp- eller enstaka kärrvägar, som kombinerades med vattenvägarna un

der sommaren. Större transporter (marknadsresor etc) skedde i regel på 

vinterföret. I början av 1600-talet fick lappmarken två nya marknads

platser, Lycksele och Arvidsjaur, vilket gav upphov till nya vintervä

gar. Upptagandet av silvergruvan vid Nasafjäll medförde även att vägar 

byggdes dit från Piteå och Skellefteå. 

I den samiska renskötseln ingick flyttningar från den norska sidan och 

österut mot kustområden. Dessa flyttningsleder följde ofta vattenleder

na. Under 1700-talet pågick ett livligt vägbyggande i kustlandet. De 

4i. Bätlänningarna är av avgörande betydelse för kommunikationerna 
under sommarhalvåret. För att undvika skador på båtarna vid 
storm anlades de alltid i skyddade lägen, tex i vikar. 
Västerfjäll: Foto 19?8, Nordiska museet. 

, 

> 

' 

' 

' 

I 

' 
' 

I' 

,. 

! 

i 

� 
1) 

.t 

! 

l 

) 

i 
,:, 
., 

-,, 

-�
'1

.. 



' 

' 

,, 

t 

>i

j 

'! 
,,,,

I' 

" 

'( 

,, 
1' 

-�

• J, 

93 

inlandsvägar som bröts kom huvudsakligen att följa de gamla vattenvägarna, 

dvs älvdalarna. Kommunikationslederna gick i regel i öst-västlig riktning 

och tv�rvägar var sällsynta. Den viktigaste tvärvägen var den s k  Domar

vägen mellan Lycksele och Arvidsjaur. 

Under 1890-talet började de första vägarna anläggas inom fjälltrakterna. 

Till Arjeplog bröts egentlig väg först på 1910-talet. Tidigare nyttjade 

man sjöarna Uddjaur-Storavan till Avaviken och vidare landsvägen mot 

kusttrakterna, dvs samma sträckning som den s k  Nasafjällsvägen på 1600-

talet. Färjförbindelser inrättades där vägarna korsade älvar och först 

kring 1940-talet ersattes färjorna av broar. 

Kring 1910 inträdde en avmattning i vägbyggandet på grund av svårigheter 

att lösgöra statsbidrag för ändamålet. Under 1930-talet tillkom de s k  

11 enkronasvägarna11 på initiativ av landshövding Rosen - ett speciellt 

bidragssystem för Västerbotten. Detta innebar att staten bidrog med 

1 krona för varje utbyggd meter väg - en täckning av de totala kost

naderna med cirka 25 %. 

Tillkomsten av järnvägen innebar ett viktigt led i strävandena att för

bättra kommunikationerna inom undersökningsområdet. Stambanan drogs fram 

kring sekelskiftet och inlandsbanan var färdig 1926. Trots kontinuerliga 

förbättringar av kommunikationerna saknade länge delar av det inre om

rådet mellan Vindelälven och Skellefteälven ordentliga körvägar. Först 

1967 blev vägen färdig fram till Stenudden vid Tjeggelvas längs Pite

älven, och tidigast 1980 beräknas den nya vägen på sjöns västra sida nå 

fram till Örnvik. Fortfarande är stora delar av undersökningsområdet 

väglöst, vilket innebär att delar av befolkningen ännu är beroende 

av transporter på vattenvägar och på vinterföret. 

De lämningar efter kommunikationer som framkom genom inventeringen be

står huvudsakligen av broar (brorester) och färjelägen. Det totala an

talet registrerade lämningar efter kommunikationer är relativt litet, 

vilket delvis torde bero på att företeelser som rastställen, uppsam

lingsplatser, båtlämningar etc avsätter föga spår i kulturlandskapet. 

Dessutom har samernas flyttningsvägar huvudsakligen kommit att ligga 

utanför provrutorna, varför lämningar av denna typ är underrepresen-
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terade i materialet. De i katalogen upptagna lämningarna efter kom

munikationer bör därför endast betraktas som spridda exempel på tidi

gare kommunikationsteknik. 

4. 7 HÄRDAR 

Inventeringsresultatet rymmer inom sig ett betydande antal härdar. 

Eftersom det ännu ej föreligger något mer omfattande systematiskt stu

dium av denna typ av anläggningar är de ur flera synpunkter svårbedöm

bara. Härdars sinsemellan olika utseende kan exempelvis bero på att de 

är från olika tid, har haft olika funktion eller anlagts av olika be

folkningsgrupper. Det är också av betydelse i sammanhanget att det 

ännu i denna dag anläggs härdar. 

En antydan om möjligheten till en närmare differentiering av ett områdes 

härdbestånd ger bl a resultat som framkommer vid de av forskningspro

jektet Nordarkeologi initierade undersökningar vid Garaselet och Kåta

selet i Jörn sn, Västerbottens län. 
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43. Olika härdtyper. Klassificering, se texten.
Prod. Västerbottens musewn.
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Härden fig. A består av ett lager eldsprängd sten och har Cl4-daterats 

till ca 6000 f Kr. - Karaktäristiskt för härd Bär en närmast oval kant

kedja av stora flata stenar. Genom påträffat fyndmaterial anses anlägg

ningen vara från tiden ca 1000 f Kr. - Härdar av den typ fig. C illustre

rar har tydligt rektangulär form, Kantkedjan består av runda eller flata 

stenar. Inuti rektangeln saknas i regel stenfyllning och i de fall sådan 

förekommer är den aldrig tätlagd. Anläggningar av denna typ har Cl4-date

rats till ca 850 - 1000 e Kr, De anses till utseende och tid överensstämma 

med vissa s k  stalohärdar. - Härd D består av runda stenar lagda i ett 

lager. Det har ej kunnat påvisas någon speciell skillnad mellan stenar 

belägna i kanten och sådana som placerats mer centralt. Härden har Cl4-

daterats till 1600-talets förra del. Den har bedömts utgöra en äldre härd

modell av samisk typ. - Härd E är närmast oval till formen, har en kant

kedja av stora runda stenar samt en fyllning av små runda eller flata eld

sprängda stenar. Kantkedjans stenar sticker upp ca 10 cm i förhållande 

till fyllningens yta, Genom påträffat fyndmaterial anses anläggningen 

vara från mitten av 1700-talet, Den har bedömts utgöra en yngre härdform 

av samisk typ. 

Resultatet av härdundersökningar vid Garaselet och Kåtaselet skulle kunna 

preciseras ytterligare och bör vara tillämpbart inom ett större geogra

fiskt område. Givetvis ger undersökningsresultat från andra platser för

utsättningar för en avsevärt breddad och fördjupad kunskap i ämnet, 

Genom att härdar är en förhållandevis rikligt förekommande fornlämnings

typ skulle en ökad kunskap om dem kunna bidra till en avsevärt för

bättrad kunskap om kulturutvecklingen i Norrland. 
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5 K A T A L O G 

Katalogen redovisar de kulturhistoriska lämningarna i sina närings- och 

miljömässiga samband (jfr kap 4). Som igenkänningstecken har varje lokal 

utöver sitt nummer enligt raäs fornlämningsregister försetts med begyn

nelsebokstaven för den aktuella näringen: F för förhistorisk fångstkul� 

tur, Ä för ärjemark osv. Genom att näringarna ofta är sammansatta (jfr 

tabellen, kap 4) kan sannna typ av lämning förekomma under de olika nä

ringarna - i synnerhet gäller detta för olika byggnader, kojor, lador 

etc. Fältbedömningen har härvid varit avgörande för under vilken närings

miljö lämningen bör redovisas. 

De olika undersökningsområdena redovisas i överertsstämmelse med nummer

följden på kartan fig 44 . Inom varje område lämnas uppgifter om rutans 

läge, storlek mm samt en kort beskrivning av topografiska förhållanden 

samt aktuella näringar och lämningar. Som regel följer härpå ett käll

kritiskt avsnitt, som redovisar de särskilda omständigheterna som i 

det enksilda fallet kan ha inverkat på inventeringsresultatet. 

Under pågående fältarbete erhöll inventerarna ibland uppgifter om intres

santa lokaler utanför rutorna. I den utsträckning som dessa lokaler be

sökts har de redovisats under särskild rubrik i direkt anslutning till 

respektive näringsgrupp. Lämningar efter äldre kommunikationer samt 

härdar kan i fält vara svåra att relatera till en bestämd näring. läm

ningar av detta slag redovisas därför särskilt. 

I katalogtexten ges en kortfattad beskrivning av varje lämning - främst 

omfattande uppgifter om art, storlek, läge och bevarandetillstånd. Den 

fullständiga inventeringsrapporten är arkiverad i raäs fornlämningsre

gister. 
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5.1 VÄSTERFJÄLL 

Ruta 1, Västerfjäll, Arjeplog sn, Piteälvens flodområde, BD län 

Storlek: 7 kvkm, ca 45 % vatten. 

Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladbeteckning 27 H 0-1 

c-d och 27 H 0-1 e-f.

Använd fotokarta: Flygbildsstråk 66 He 263 15, 

Beskrivning: Rutan omfattar ett område vid norra spetsen av sjön 

Tjeggelvas i Piteälvens huvudfåra. Rutan är förlängd något åt norr för 

att omfatta nedre delen av utloppet från sjön Falehaure med strömman

de vatten. Tjeggelvas har enligt topografiska kartans redovisning en 

höjd av 451 mö h, Falehaure 460 m ö  h. 

Huvuddelen av landområdet är kuperad skogsmark, barrskog med inslag av 

björk eller ren björkskog. En del myrmarker förekommer. 

Stränderna är företrädesvis blockrika med sporadiska inslag av sand

stränder eller i övrigt jämna strandplan. Mot utloppet från Falehaure 

är stränderna svårtillgängliga. Ett hemman ligger inom rutan, Väster

fjäll. Kulturminnena i rutan kan främst tillskrivas ärjemarkskulturen, 

exempelvis ängs- och myrslåtter för kreaturen, fällor för pälsdjurs

jakt och lämningar efter fisket. Av den förhistoriska fångstkulturen 

finns endast få lämningar, bl a ett fångstgropssystem som ligger vid 

en forsnacke vid Falehaures utlopp i Tjeggelvas. 

Västerfjälls ärjemarkskultur sätter sin prägel på området. I dag kom

mer byns inkomster främst från fisket och turismen. Endast ett fåtal 

personer är fast boende. Väg och elström saknas. 

Förhistorisk fångstkultur 

703 F Fångstgropssystem, 188 m 1, 12 gropar i linje. 

Ärjernarkskultur 

310 Ä 
706 Ä 

708 Ä 

Dödholme, enl Manker endast för kortvarig förvaring av lik. 
Fast fiske, 60 m 1, beläget i strömmande vatten med en upp till 
3 m br fara. Av fisket finns 3 V-formade fångstarmar, tvärgåen
de avsnörningar av bäckfåran samt en tvärgående stolphålsrad. 
Kåtaplats (?), avplaning av 8 m diam med en förmodad kåtaplats 
av 5 m diam. Ligger i anslutning till Ä 706. 
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709 Ä 
710 Ä 

711 Ä 

712 Ä 

713 Ä 

714 Ä 
720 Ä 
721 Ä 

Lekattsfälla, av kluven stock. 
Lekattsfälla, av två brädstumpar med lädergångjärn, försedd med 
stentyngd. 
Lekattsfällor, tre stycken under samma stenblock. En fälla är 
av kluven stock och försedd med lädergångjärn, en är tillver
kad av två hopslagna bräder med gångjärnskonstruktion av två 
till hälften islagna pappspikar medan den tredje fällan är en 
fjäderfälla av råttfälletyp. 
Översilningsängar, ca 140 x 40 m stort område med ängar i slutt
ning, avgränsade av grävda kanaler och naturliga fåror. Den ne
dersta ängen har i sitt lägsta hörn vattenstopp av ipålade brä
der. Välbehållen men ej brukad. 

I anslutning till systemet av översilningsängar finns en 5 x 4 
m stor ängslada av rundtinnner med nävertak, delvis täckt av 
flata stenhällar. Välbevarad, ej i bruk. 

FjälJägenheten Västerfjäll, samiskt nybygge som upptogs på 1850-
talet. Mänga äldre bostads- och ekonomibyggnader, kapell från 
1955. Platsen för den första nybyggarens kåta är markerad med x 
på kartan. En del bvggnader som ej används är i behov av vård, 
inägorna är igenväxande. 
Lekattsfälla, av kluven stock med gångjärn av läder. 
Slåttermyr, inhägnad, med sonnnarfähus. 
Lekattsfällor, två stycken under block på 30 m avstånd från va
randra. En är av kluven stock, den andra är av kluven stock med 
slätbilad översida och stentyngd, i fällan fanns en giller
sticka med fiskhuvud. 

46. Rökkåta med tätningsmater>ial av näver>. Väster>fjäU.
Foto: 1978, Skellefteå museum
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722 Ä 
723 Ä 
724 Ä 

725 Ä 
726 Ä 
727 Ä 

728 Ä 
729 Ä 
749 Ä 

Slåttermyr, inhägnad, med sommarfähus. 
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Husgrund,11 x 4 m stor, delad i bostadsdel och ekonomidel. 
Lekattsfällor, tre stycken med 12 resp 35 m avstånd från varand
ra. Två av fällorna var av kluven stock och den tredje av hop
lagda brädstumpar. 
Lekattsfälla, av kluven stock. 
Lekattsfälla, av kluven stock. 
Lekattsfällor, två stycken på 22 m avstånd från varandra. Den 
ena är gjord av kluven den andra av sågad stock. 
Lekattsfälla, av kluven stock med täcksten och delar av giller. 
Lekattsfälla, av kluven stock. 
Ängsmark, igenväxande, med timrad 4 x 3,5 m stor ängslada som 
har nätverk täckt med skifferhällar. Taket är delvis tätat med 
halm. Används som förråd för sommarboende. 

Utan registrering noterades talrika knipholkar. En av dessa var uppsatt 
på en stång och var belägen på en sten mitt ute i sjön nära utloppet från 
Falehaure. 

Härdar och övriga lämningar 

707 Härd (i anslutning till 706 Ä), 
730 Härd, 
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5.2 SUDDUMSUOLO 

Ruta 2, Suddumsuolo, Arjeplog sn, Piteälvens flodområde, BD län 

Storlek: 1,5 kvkm, ca 60 % vatten, 

Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladbeteckning 26 H 8-9 e-f, 

Använd fotokarta: Flygbildsstråk 66 He 263 14. 

Beskrivning: Rutan omfattar ön Suddumsuolo som ligger i den bredaste de

len av norra Tjeggelvas. Suddumsuolo är till ytan Tjeggelvas största ö, 

och den ligger i den del av sjön där de flesta av de större öarna ligger. 

Suddumsuolo är svagt kuperad och bevuxen med björksskog och enstaka barr-· 

träd. 

Stränderna är steniga med hällmarker där den skiffriga berggrunden går 

i dagen, Strandplanet är huvudsakligen relativt flackt, En förhistorisk 

boplats upptäcktes utmed ett långsträckt strandparti. På ön finns också 

lämningar efter en samisk bosättning från början av 1900-talet. Suddum

suolo har varit bebott under omkring 10 års tid, Ägarskifte gjorde att 

bosättningen övergavs. Av byggnaderna flyttades då stugan och en bod 

från ön. 

Källkritik: Suddumsuolo ingick ej bland de först uttagna provrutorna, 

utan valdes för att ge exempel på en av de större Tjeggelvasöarnas kul

turmiljö och samtidigt kompensera bortfallet av Vuolvojaure-området. 

Från fil dr Einar Wallquist har följande notis från Silvermuseet i 

Arjeplog mottagits. 

ön Suddumsuolo i västra delen av övre Tjeggelvas, 

Namnet betyder den syndiga ön och skall ha uppkommit genom att Annah 
Vuollas hustru var en mycket syndig människa som sysslade med trolldom 
och dylikt (Uppgift Sara Fjällås, som hört det av sin fader Sjul Anders 
Steggo), 

Anteckningar efter vad gamlingar kring Tjeggelvas berättat: 
På 1700-talet bodde på ön och på fastlandet intill en nåid Annah Vuolla 
(Annas Olle) som drunknade. Han skall sedan ha begravts i en skreva, om 
på ön eller fastlandet? En tid därefter dog hans hustru som också be
gravdes i en skreva. Under Annahs nacke skulle ha lagts hans spåtrumma. 
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Sydvästligt på ön sticker ut en udde som vid högvatten är en ö. Där lig
ger under ett utskjutande stenblock ett skelett under näver och sten, 
Man brukar säga att detta skulle vara Annah Vuolla men det är ett kvin
noskelett, varför det sannolikt är hustruns skelett. Annahs grav ha,r ej 
återfunnits vare sig på fastlandet eller på ön. 

I slutet av 1800-talet och in på 1900-talet nomadiserade Anders Nilsson 
Bassim av Bassimsläkten i Mavasvuoma-Lukte lappby i detta område. Han 
flyttade med renar ännu efter 1910 men slutade då och slog sig ned på 
Suddomsuole där ingen förut bott. Han byggde en liten stuga och en bod 
och hade en mindre slåttervall. Han hade en ko men hade kvar en del 
renar. Hans hustru var en Enarsson från Västerfjäll. De båda fiskade 
givetvis men skulle inte ha jagat mycket. 

Vid 65-70 års ålder drunknade Bassim år 1919 i Svinkisjön nära Balek i 
fjället västerom. Då övertogs stället av släktingar till hustrun, sysko
nen Nils och Elsa Andersson av Enarssonsläkten från Västerfjäll. De bod
de där en tid men flyttade tillbaka till Västerfjäll på en udde strax 
öster om själva byn. De förde stugan dit. Boden köptes av nomaden 
Anders Persson Ruong i Mavavuoma-Lukta lappby. Han flyttade den till 
Gallakviken längst ned i Tjeggelvas. Ön är sedan helt övergiven. 

På senare tid har man funnit en del rester av bebyggelsen och till 
Silvermuseet har kommit en del "skräp": kragen av en tennbroderad krage, 
en del järnstenar och framförallt föremål från fiske som nätrullar av 
näver och sänken gjorda av renhorn. 

Förhistorisk fångstkultur 
938 F Boplats,. På strandplan med naturlig förekomst av kvarts. 

Skrap a, avs lag. 

Rennäring 

313 R 

936 R 

937 R 

Grav bestående av en klippskreva, ca 5 m lång, som endast obe
tydligt skyddas av ett överhäng. Skelettet ligger i skrevans 
mitt och är täckt av ett par lager flata stenar. Enligt tradi
tionen skall en stor nåid - Annah Vuolla - ha begravts på plat
sen. Enligt N-G Gejvall, som undersökte de bevarade skelett
delarna härör dessa emellertid från en kvinna i 35-40 års 
åldern. (Manker 1957:207) 

0dlingsröse (?), stenblock med ett 2,3 x 1,4 m stort och 0,45 
m h röse på krönet. 
Övergivet sameviste. Inom ett område 50 x 60 m stort finns en 
husgrund med källargrop, 7 x 5 m, en husgrund och en stock
grund, 7 x 3 m och 4,5 x 3 m, igenrasad timmerkåta, 3 x 3 m 
med en 2 m stor förlängning av stengrunden mot S samt grunden 
av en torvkåta 4 m i diam. I områdets NV del finns en 20 m 1 
övertorvad stockgrund till ett stängsel, och i områdets cent
rum invid husgrunden med källargrop, finns ett upplag av ren
horn från slaktrenar. 
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5. 3 SADDEGAVVA 

Ruta 3, Saddegava, Arjeplog sn, Piteälvens flodområde, BD län 

Storlek: 16 kvkm, ca 40 % vatten. 
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Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladbeteckning 26 H 6-7 g-h. 

Använda fotokartor: Flygbildstråk 63 Hh 262 09 och 65 Hg 239 49. 

Beskrivning: Rutan omfattar området vid den sydliga delen av sjön 

Tjeggelvas samt dess utlopp i sjön Skierfajaure. Sjöarna ligger i Pite

älvens huvudfåra. Södra Tjeggelvas har enligt topografiska kartans re

dovisning en höjd av 450,5 m ö  h, Skierfajaure 450 mö h. 

Det undersökta området är tämligen flackt och består främst av skogsmark. 

Stora delar av området täcks av myrmarker och småsjöar. 

Stränderna är företrädesvis mycket blockrika, men i många små skyddade 

vikar finns sandstränder med lämningar efter både förhistoriska bosätt

ningar och ärjemarkskulturens fångstanordningar. 

Området fick vägförbindelse sent, och vägen från Stenudden till Sadde-

0avva finns ej på flygbilder från 1965. Genom de nya vägförbindelserna 

har många fritidshus kommit till området. 

Ärjemarkskulturen och den förhistoriska fångstkulturen präglar fortfa

rande området. Av ärjemarkskulturens fångstanordningar överväger den 

stora mängden tjäderflakar. Provytan är för övrigt den enda med denna 

typ av lämningar. Orsaken härtill är sannolikt att det topografiska 

läget med de skyddade jämna sandstränderna är gynnsamt för fångst med 

flakar. Även lekattsfällorna är knutna till sin specifika terräng, men 

den blockrika terräng som är lämplig för dessa fällor är mer sällsynt 

här än i väs terfj äll,sområdet. 

Andra näringar med fysiska lämningar i området är renskötsel och skogs

bruk. Renskötsel representeras av ett system med förstörda renskill

nadshagar. Skogsbruket inom rutan är närmast en binäring, eller möj

ligen bara en husbehovsnäring. Lämningarna som registrerades var en 

mindre tjärdal samt en sågplats efter tjeggelvasområdets ambulerande 

sågverk. 
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Källkritik: Den yta som undersöktes är på grund av tidsbrist och tran

sportsvårigheter något mindre än den ursprungliga provrutan som omfattade 

19 kvkm. 

Orsaken till att tjäderflaken är så relativt vanliga kan bero på att 

de är så kraftigt byggda. Därigenom har de större möjligheter att be

varas än exempel vis ripsnarhagar och andra av ärj emarkskul turens klena

re konstruerade fångstanordningar. 

Eörhistorisk fångstkultur 

322 F 
704 F 

717 F 
744 F 

751 F 

752 F 

753 F 
754 F 

768 F 

770 F 

772 F 
773 F 
774 F 
874 F 

876 F 

Fångstgropssystem, 720 m 1, med 25 gropar (enl Manker), 
Skärvstensförekomst, 100 m längs stranden. Delvis rikligt med 
skärvs ten. 
Fångstgrop 
Skärvstensförekomst, 70 m längs stranden. Spridda koncentra
tioner. 

Boplats, 18 m längs stranden. Sporadiskt med skärvsten. 
Skrapa, avslag. 
Boplats, 18 m längs stranden, begränsas på båda sidor av block
rik terräng. Skrapa, avslag. 
Boplats, 20 m längs stranden. Måttligt med skärvsten. Avslag. 
Boplats, 55 m längs stranden. Delvis rikligt med skärvsten. 
bearbetat ämne, avslag. 
Boplats, 40 m längs stranden. Sporadiskt med skärvsten. 
Skrapa, avslag. 
Skärvstensförekomst, 3 x 3 m stor. Troligen naturligt sprucken 
sten. 
Boplats, 28 m längs stranden. Sporadiskt med skärvsten. Avslag. 
Boplats, 20 m längs stranden. Avslag. 
Skärvstensförekomst. Troligen naturligt sprucken sten, 
Boplats, ca 50 m längs stranden. Enstaka skärvsten. 
Svallad skrapa, avslag. 
Boplats, ca 75 m längs stranden. Enstaka skärvsten. Avslag. 

Ärjemarkskultur 

306 Ä 

307 Ä 

308 Ä 
320 Ä 
702 Ä 
705 Ä 

715 Ä 
716, Ä 
718 Ä 

Dödholmar. På den norra av de två holmarna har man 1906 förvarat 
liken efter två drunknade barn, på den andra holmen har liken 
efter spädbarn förvarats. 
Dödholme, där man ofta (senast 1925) förvarat lik innan de fördes 
till kyrkogården i Arjeplog. 
Skelettgravar,' enligt uppgift funna i rävgryt. 
Dödholme, enl Manker, 
Fossilt potatisland, 10 x 10 m. Omgivet av raserat stängsel. 
Tjäderflak, 3 st inom ett strandområde av 35 m. Alla är mer 
eller mindre förstörda. (Ligger inom 704 F), 
Lekattsfälla, tillverkad av kluven stock. 
Lekattsfälla, tillverkad av kluven stock. 
Tall med ristningar. På en 0,6 x 0,2 m stor bläcka fanns 6 olika 

inristade initialer. 



719 Ä 

745 Ä 

746 Ä 

755 Ä 
756 Ä 

757 Ä 
758 Ä 
759 Ä 

760 Ä 

761 Ä 
762 Ä 

763 Ä 

764 Ä 
766 Ä 
873 Ä 
875 Ä 
877 Ä 

957 Ä 
958 Ä 

Ripsnarhage, fragmentarisk, 4 m 1 och stör för notdragning, 
12 m 1 och hopfogad av 4 delar, Invid 718 A, 
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Tjäderflak, 5 st längs 85 m av stranden, belägna på 3 - 30 m 
avstand från varandra. Det bäst bevarade var 1,4 x 0,5 m stort. 
Området är delvis beläget inom 744 F. 
Bod, 2,2 x 2 m stor. Timrad med nävertak. Byggd i början av 
1800-talet, flera gånger flyttad, står på nuvarande plats se
dan 1930-talet. Är i bruk, gott skick. 
Tjäderflak, 2 x 0,7 m stort. 
Tjäderflak, 2 stycken. Ett är bättre bevarat och 1,3 x 0,5 m 
stort. Det andra är fragmentariskt. Kraftigt förmultnad träkon
struktion, 
Tjäderflak, 2 x 0,5m stor. Träkonstruktionen murken. 
Tjäderflak, 1,5 x 0,4 m stor. 
Tjäderflak, 2 stycken på 41 m avstånd från varandra, 2,65 x 0,75. 
resp 2,65 x 1,9 m stora. Området ligger delvis inom 773 F, 
Tjäderflak, 2 stycken på 45 m avstånd från varandra, 2 x 1,5 
resp 3,5 x 0,4 m stora. 
Ripsnarhage, 2 m 1, närmast raserad, 
Fangstanordning, 2 stycken, 5 x 0,5 m stora och 0,2 - 0,4 m h, 
utgaende fran stentäckta stockar som i en ände har öppning med 
nedstuckna björkkvistar. 
Osäkra fångstanordningar, två stycken. En består av 1,5 x 0,4 m 
stor stock som är stentäckt i en ände. Den andra karakteriseras 
av en rektangulär 2 x 1 m stor stensamling vid en stock. 
Härd till kåtaplats. 
'I'jäderflak, 1,4 x 0,7 m. 
Fångstanordning, troligen fragmentarisk ripsnarhage. 
Kåtaplats med kåta byggd av spink och tjärpapp. 
T}jfcjerflik, 3 stycken. Ett är bättre bevarat , 1,5 x 0,7 m 
stor medan två endast kan identifieras genom stensamlingar. 
Tjäderflak, förmodade rester. 
Tjäderflak, 2 stycken, starkt raserade. 

Skogsbruk och flottning 

701 S Sågplats. Enligt uppgift utgjordes sågen av en flyttbar cirkel
sag, som flyttades omkring i trakten efter behov. 

872 S Tjärdal, 2 m i diameter. Dalränna mot SV. Enl uppgift använd 
på 1940-talet. 

Renskötsel 

769 R Rengärde, system av hägnader, primitivt hopfogade av okvistade 
stammar och med stöd av avsågade stammar, rotvältor och stub
bars rotsystem. 

Härdar och övri.ga lämningar 

765 Härd. 
767 Härd. 
771 Härd, osäker. 
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5.4 HÄIKA 

Ruta 4, Häika, Arjeplog sn, Piteälvens flodområde, BD län 

Storlek: 5 kvkm, ca 35 % vatten 

Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladbeteckning 26 H 4-5 i-j. 

Använd fotokarta: Flygbildsstråk 63 Hi 261 08. 

Beskrivning: Rutan omfattar området vid södra delen av sjön Skierfajaure 

i Piteälvens huvudfåra. 

I området finns stora hällområden omväxlande med blockrika morän

stränder. Barrskog. 

Stränderna i de södra och östra delarna är företrädesvis blockiga, men 

i rutans norra del., invid viken där fjällägenheten Häika ligger, finns 

sandstränder. Längs denna vik ligger alla registrerade lämningar från 

den förhistoriska fångstkulturen. Fjällägenheten Häika med dess inägor 

ligger också i detta område. Fångstanordningar registrerades ej. 

Av skogsnäringarna finns tjärdalar och flottningslämningar. Två tjär

dalar och en spånhyvel finns invid fjällägenheten, men om dessa härrör 

från gårdens behov eller har använts för avsalu är svårt att bedöma, Läm

ningar efter den avslutade flottningsepoken, med bl a två upplag av led

bommar, finns vid Skierfaj au res utlopp i rutans södra del. 

Förhistorisk fångstkultur 

736 F 

737 F 

742 F 

Fångstgropssystem, 80 m 1, 8 gropar i svagt böjd linje, En av gro
parna är ombyggd till tjärdal se 959 S, 
Fångstgropar, 4 stycken på 6 - 37 m avstånd från varandra. 
Har förmodligen haft anslutning till 736 F. 
Boplats, 55 m längs stranden, Sparsamt till ställvis måttligt 
med skärvsten. Skrapa, avslag. 

Ärjemarkskultur 

319 Ä 

734 Ä 
738 Ä 

Dödholme, enl Manker använd för sommarförvaring av lik från 
fjällägenheten Häika. Osäkert vilken av holmarna som användes. 
Knipholk, i hålig tall med uthugget trekantigt ingångshål. 
Fjällägenheten Häika. Modern mangårdsbyggnad och äldre ekonomi
byggnader, sasom sommarladugård, äldre bonings- och ekonomi
byggnad delad av portlider, jordkällare, båthus. Bebodd, men de 
flesta av ekonomibyggnaderna används ej. 
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I KM 

731S 
732S 

63 HI 261 08 

51. Provyta 4. Häika, Arjeplog sn, BD län.
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739 Ä 
740 Ä 

Båtlänning samt båthus, 
Båtlänning, 12 m 1, bestående av två parallella stenrader. 

Strax utanför provrutan fanns 

735 Ä Båtlänning, 7 x 3 m stor, bestående av tre solfjäderformade 
stenarmar. 

Skogsbruk och flottning 

731 S Upplag av ledbommar, 25 x 8 m, med ett SO-tal ledbommar. 

732 S 
733 S 

747 S 
748 s 

959 S 

Delvis förmultnade. 
Moring, järnkrampa med ring inslagen i berghäll. 
Upplag av ledbommar, 12 x 10 m, med ca 25 ledbommar. Del.vis 
förmultnade, 
Tjärdal, 5 m i diameter. Dalränna mot S. 
Spanhyvel, av vippbomskonstruktion. Bestående av 7 m lång stock 
med ledad upphängning vid grovänden och försedd med fyra genom
gående handtag vid smaländen. Hyvelbladet bör ha suttit vid smal
änden invid en närbelägen stubbe med inslagna bultar, Denna 
har tjänat som stag åt råämnena. Kan ha använts tillsammans med 
Tj ärdal 959 S. 
Tjärdal, i form av ombyggd fångstgrop, Dalränna mot V. Enligt 
uppgift är tjärdalen använd på 1920-talet. 

Härdar och övriga lämningar 

741 Härdar, 2 st. 
743 Härd. 

52. När bruket av takspån blev allmänt vid 1800-talets mitt
ersattes successivt det handkluvna spånet med maskinkluvet.
I närheten av Häika finns rester av en spånhyvel av vippboms
konstruktion. Denna består av en? meter lång stock med ledad
upphängning vid grovänden och fyra genomgående handtag vid
smaländen. Hyvelbladet saknas. (5.4: ?48 SJ. Foto 19?8,
Skellefteå museum.



S- RA/i, Rapport 79:2 

53. Badlänga i Häika. Stigen leder in genom portlidret mitt på
långsidan. Bebyggelsen är belägen vid foten av berget
PäUatjåkkå (5.4: 738 A"). Foto 1978, Skellefteå museum.

5.5 GUDDUNJAURE 

Ruta 5, Guddunjaure, Arjeplog sn, BD län 

Storlek: 10,25 kvkm, ca 30 % vatten. 
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Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladbeteckning 26 H 2-3 i-j 

och 26 I 2-3 a-b. 

Använda fotokartor: Flygbildsstråk 63 Hj 261 05 och 65 la 256 13. 

Beskrivning: Rutan, som omfattar områden kring sjön Guddunjaure och sjön 

Stor-Mattaures norra del, ligger ca 4 km SV om Piteälvens huvudfåra. Om

rådet har övervägande skogsmark med barrskog och en del myrmarker och 

småsjöar. De norra delarna av provrutan utgörs av storblockig morän och 

är mycket svårtillgängliga. 
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55. Provyta 5. Guddunjaure, östra delen, Arjeplog sn, BD län.

I 931K 
92 

922�921K

, 935 
934 

933 

1--------1- 932

Stor - Mattaure 

65 lA 256 13 
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Stränderna är flacka och vegetationstäckta, Några säkra boplatslägen 

finns ej, däremot framkom en mängd strandbundna härdar. Området ligger 

isolerat, och någon nutida fast bosättning finns ej inom provrutan. 

Spår av äldre bebyggelse finns dock, vid inventeringen registrerades två 

ödegårdar, ett myrslåtterområde samt ett vittförgrenat stignät med många, 

rnestadels blinda vägvisare. Invid myrslåtterområdet, som ligger i rutans 

östra del, framkom också rester efter en renskillningshage. 

Skogsbruket är en viktig basnäring inom området, och vägen som går genom 

området är en skogsbilväg från 1960-talet, De äldre lämningarna efter 

skogsbruket i rutan är några kojgrunder samt spridda timmerlänsar efter 

den avslutade flottningen. 

Källkritik: Ursprungligen omfattade rutan det område som redovisas på 

kartan "Guddunjaure. Västra delen". Utvidgningen av undersökningsområdet 

mot öster gjordes som kompensation för det föga givande området med 

storblackig morän i rutans norra del. Öarna inom provrutan har ej inven

terats. 

Förhistorisk fångstkultur 

Efter anvisning gjordes en rekognoscering vid Måskejauresjöarna, som lig
ger norr om provrutan. Sjöarna ligger längs Piteälvens huvudfåra, Vid en 
snabb och översiktlig inventering framkom 4 boplatser av stenålderska
raktär, sönderrasade skogsarbetarkojor, ett fångstgropssystem samt här
dar. Sondering gav vid handen att fler boplatser finns. Lämningarna har 
ej registrerats på fotokartor. 

815 F 

816 F 

817 F 

939 F 

Boplats, 100 m längs stranden. Sparsamt till måttligt, ställ
vis rikligt med skärvsten. Avslag. Boplatsen är skadad genom 
schaktning för parkeringsplats, 
Boplats, 160 m längs stranden. Sparsamt till måttligt med skärv
sten. På boplatsen finns rester av två båtlänningar. Skadad 
genom schaktning för parkeringsplats. Har förmodligen hört sam
man med 815 F. 
Boplats, 55 m längs stranden. Måttligt till rikligt med skör
bränd sten. 
Fångstgropssystem, 300 m 1, 9 gropar i böjd sträckning. Inom 
området iakttogs ett flertal härdar. Noggrannare registrering 
förhindrades genom snön, 

Ärjemarkskultur 

822 Ä Gårdsgrupp, bestående av stuga, fähus, bod och förråd. Boden är 
försedd med papptak, de övriga byggnaderna har torvtäckte tak, 
som är helt eller delvis igenrasade, 



,. 
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925 Ä 

927 Ä 
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Timmerhus igenrasat, 8 x 4,5 m stort, Planlösningen består av 
bostadsdel med centralt placerad spiselmur samt ekonomidel. 
Invid huset finns en källargrop. 
Område för myrslåtter, omgärdat av renstängsel, Inom området, 
som är gräsbevuxet, finns några nedrasade hässjor. 

Renskötsel 

922 R 
928 R 

Härdar 

819 
820 
821 
824 
825 
826 
827 
923 
924 
926 
932 
933 

Renstängsel, 80 m 1 rest. Dåligt tillstånd, 
Renskillnadshagar, inom ett 75 m långt område, Inom området 
finns en mängd olika fållor, men hägnadssystemet är i mycket 
dåligt skick, och stora delar är igenrasade och övervuxna. 
Området ligger omedelbart söder om 927 Ä. 

och övriga lämningar 

Härdar, 2 stycken, 
Härd. 
Härd. 
Härd. 
Härdar, 2 stycken. 
Härdar, 3 stycken, 
Härd. 
Härd. 
Härdar, 3 stycken, 
Härd. 
Härdar, 2 stycken, 
Härd 

Skogsbruk och flottning 

823 S 
929 s 

Kojgrund, 2 x 5 x 2 m stor, med härd i centrum, 
Kojgrunder, två stycken 7,5 x 4 resp 11 x 6 m stora grunder, 
Kojorna är helt bortrivna och överblivet skräp har bränts upp. 
Invid området fanns en avfallsgrop. 

Skogsavverkning har skett inom rutan, bl a fanns relativt stora barkhö
gar som delvis täckte härdarna 935. Även enstaka timmerlänsar kunde iakt
tas. I det rekognoscerade området N om rutan fanns också ruiner av tim
merkojor. 

Kommunikationer 

828 K 
829 K 

921 K 

930 K 
931 K 

960 K 

Vägvisare, stolpe försedd med två vägvisarpilar. Oläsliga. 
Vägvisare, två stolpar med spår av rödfärg, den ena är försedd 
med tre vägvisarpilar, den andra med en. Oläsliga. 
Vägvisare, två stolpar försedda med två vägvisarpilar, En av 
stolparna har en pil mot N med den svartmålade texten: 
"Övre Moskajaure 7 km", de övriga visarna har oläslig text. 
Vägvisare, stolpe försedd med två vägvisarpilar. Oläslig text, 
Vägvisare, två stolpar med spår av rödmålning, försedda med två 
resp en vägvisarpilar. Den sistnämnda, som pekar mot VSV, har 
den delvis läsliga texten "Ov Måskajaur 7,2 km". Övriga pilar 
är oläsliga. 
Vägvisare, invid gårdsgrupp 822 Ä finns tre stycken rödmålade 
stolpar med vägvisarpilar. Pilarna är sönderruttnade och oläs
liga. 
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Inom området finns äldre stignät med vägvisare vid stigkors och viktigare 
anhållspunkter, Flera vägvisare har iakttagits utanför provrutan, och 
av de bevarade texterna att döma täcker stignätet ett stort område. 

934 Härd. 
935 Härdar, 4 stycken, 

Vid Måskejaureområdet framkom 

818 Härdar, 2 st . 

. 5. 6 MATTl'lURE 

Ruta 6, Mattaure, Arjeplog sn, BD län 

Storlek: 9 kvkm, ca 35 % vatten. 

Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladindelning 26 I 0-1 a-b, 

Använda fotokartor: Flygbildsstråken 66 la 241 34, 66 Ia 241 36 och 

66 Ib 242 33, 

Beskrivning: Rutan omfattar ett område mellan sjöarna Stor-Mattaure och 

Lill-Mattaure, och ligger ca 5 km SV om Piteälvens huvudfåra. Landom

rådet består huvudsakligen av skogs- och myrmarker, med smärre uppodlade 

områden. 

Storblackiga, sanka stränder utan antydan till boplatser, 

En bebyggelseenhet, Hällnäs, ligger inom området, Det är en svensk bo

sättning från mitten av 1800-talet. Området koloniserades från Galtis

jaure (5,9). 

Inom rutan finns få registrerade lämningar. Dessa härrör främst från 

lantbruk och skogsbruk med flottning. Ett område med igenväxande åker

mark och lada samt två lokaler med myrslåtter registrerades som exempel 

på lantbruksnäringen. Från den äldre skogshanteringen upptogs en koj

grund samt ett upplag av timmerlänsar. 

Vägen genom området är en del av den allmänna landsvägen mellan 



' 

Stor - Mattaure 

• 805L
801 K 

808S 

r----- Lill-Mattaure 

56. Provyta 6. Mattaure, Arjeplog sn, ED län.
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66 IA 2Lll 36 

66 1B 242 33 
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Arjeplog och N Bergnäs och byggd under 1920-talet. Över sundet mellan 

Stor- Mattaure och Lill-Mattaure finns nu en järnbro, men invid ena bro

fästet finns rester av det gamla färjeläget. En av de färjor som använts 

före brons tillkomst låg vid stranden av Lill-Mattaure, ombyggd till båt

brygga. 

Lantbruk 

805 L 
809 L 

810 L 

Myrslåtterområde, med rester av en myrhässja, 
Stängsel, ca 50 m 1 i Ö-V-riktning. Stolpar på 2 m avstånd är 
förbundna med plank. Stängslet avskär Sarekudden från fast
landet på det smalaste stället. Ca 20 m N om detta stängsel 
finns rester av ett äldre stängsel i SV-NÖ-riktning. Detta är 
ca 50 m 1, tillverkat av parvis nedstuckna stolpar som är sam
manfogade med stockar, och är starkt förmultnat och raserat . 
Igenväxande åkermark på spetsen av Sarekudden med 5 x 5 m 
stor, vältimrad lada med spåntak. Ladan är försedd med en 
mängd inskrifter från tiden 1910 - 1950. Bl a "Den 25/5 1915 
full vinter, stora snödrifvor, nästan omöjligt att köra genom 
kallt." "20-5 19Zl! full sommar är här och sår och sätter po
tatis" "Den 11 maj 1927, 1, 70 met djup snö". 

Ytterligare ett område med myrslåtter iakttogs. Ej markerat på fotoplanen. 

804 L Myrslåtterområde med 3 m 1 raserad hässja m m. 

Skogsbruk och flottning 

806 S Kojgrund, 4 x 3 m stor. Endast tre grundstockar återstår, 
808 S Upplag av länsar, ca 40 stycken, kraftigt övertorvade och för

multnade. 

Några mindre lämningar efter flottningen som eJ registrerades på foto
kartan: 

802 S 

803 S 

Timmerlänsar, fyra enstaka länsar, två av dem har inhuggna 
bomärken. 
Stubbe med inslagen kätting. 

Kommunikationer 

801 K 

807 K 

Bro, järnbro i parabelfackverk. Vid NÖ brofästet finns det 
äldre färjeläget. 
Färja, 8 x 4 m, ombyggd till brygga. 



5,7 LÖVNÄS 

Ruta 7, Lövnäs, Arjeplog sn, BD län 

Storlek: 4 kvkm, ca 20 % vatten. 
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Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladindelning 26 H 0-1 i-j 

och 26 H 2-3 i-j. 

Använd fotokarta: Flygbildsstråk 63 Hi 262 02. 

Beskrivning: Rutan omfattar den reglerade sjön Rappens nedre del och 

inlopp. Landområdet är till största del myr- och skogsmarker med små 

uppodlade områden och ängsmarker. 

En långsmal moränrygg löper utmed inloppets västra strand. 

Strandområdena är övervägande sanka. 

Hela området ligger inom Lövnäs skifte. Lövnäs, som koloniserades i bör

jan av 1800-talet, ligger ca 2 km N om rutan. 

Några indikationer på boplatser påträffades ej inom rutan. Spridda 

fångstgropar som bildar ett glest system framkom mellan två småsjöar 

i anslutning till inloppet mot Rappen. De lämningar efter äldre lant

bruk som registrerades var två torvtäktsområden. Från skogsbruket fram

kom en flottningsdamm och rester efter en vattensåg. 

Barturte-samernas flyttningsväg gick längs Rappen och Labbas, och i 

rutan framkom ett område som tolkats som ett gammalt viste. I anslut

ning till rutan registrerades också rester efter äldre renskillnads

hagar. 

Vägen igenom rutan byggdes på 1920-talet. Tidigare kommunikationer 

representeras av ett äldre stignät med vägvisare. 

En äldre fastighet finns i området, det är ett f d jordbruk och där 

finns nu en lanthandel som är den enda affären i området. 
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Förhistorisk fångstkultur 

783 F 

791 F 
798 F

Fångstgropar, två stycken, av vilka en ligger omedelbart S om 
provrutan. De har förmodligen ingått i ett systern tillsammans 
med 791 F och 851 F för att spärra vadstället över inloppet 
till sjön Rappen. 
Fångstgrop. Se kommentar till 783 F. 
Fangstgrop (?), troligen naturbildning. 

Strax S om provrutan ligger 

851 F Fångstgrop. Se kommentar till 783 F. 

Lantbruk 

750 L 

830 L 

Torvtäktsornråde med äldre täktytor. Det senast öppnade området 
är 80 x 40 rn stort. Inom området finns en 8 rn 1 torvhässja, 
Torvtäktsornråde med äldre täktytor. Det senast öppnade området 
är 20 x 14 m stort, inom området finns en nedrasad torvhässja. 

RenskötHel 

797 R Sarneviste, 80 x 40 rn stort. Inom området iakttogs 10 st starkt 
övermossade härdar, Omgivande markyta förefaller bearbetad. 
Miljö av stort intresse. 

Utanför provrutan, längs en äldre stig finns 

777 R Renhagar,i huvudsak tillverkade av knotigt stam- och grenrnate
rial. Endast ett hörnparti med 20 resp 30 rn stängsel kunde 
följas. Största delen är sönderrasat och i mycket dåligt skick, 

Skogsbruk och flottning 

775 S Dammanläggning, ca 56 rn 1. Stenvall kring stockrarn i centrum, 
mindre laglänta områden har stockvall med stag av trekantiga, 
stenfyllda timmerkistor, 2,5 rn bred darnrnöppning. Övervuxen med 
sly, det trämaterial som ej är i kontakt med vatten är starkt 
förrnul tnat. 

Omedelbart S om provrutan ligger 

776 S Nedlagd vattensåg med spånhyvel. Inom ett ca 40 x 40 rn stort om-,. 
råde finns rester av damm med två öppningar, vattenrännor, vat
tenhjul samt remskivor. Anläggningen är i mycket dåligt skick, 
allt trävirke är genomruttet. Enl uppgift var sågen i bruk om
kring 1950, då mangårdsbyggnaden vid Lövnäs lanthandel bygg
des. 

Kommunikationer 

I rutan finns stigar i det område som ligger Ö om sjösystemen vid inloppet 
till Rappen. Stigarna utgör förbindelse mellan bebyggelsen vid Rappen och 
Suobdekjaure, men har nu förlorat sin betydelse, De spångningar som finns 
över blötmarker är nu i relativt dåligt skick. Längs detta stigsystern re
gistrerades utanför provrutan följande lämningar: 
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778 K Vägvisare, stolpe vid stigkors, försedd med två pilar, Pilen mot 
SV har texten "väg till Lövnäs", och pilen mot NV bär texten 
11väg till Lövnässjön". 

779 K Båthusgrund, 5 x 2,5 m. Ligger i anslutningen av äldre stig (se 
778 K) och har använts av fjällägenheten Suobdek, 

5. 8 MÄRSAJAURE 

Ruta 8, Märsajaure, Arjeplog sn, ED län 

Storlek: 6 kvkm, ca 35 % vatten. 

Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladindelning 26 H 0-1 i-j 

Använda fotokartor: Flygbildsstråk 63 Hi 238 39 och 63 Hi. 238 40 

Beskrivning: Rutan omfattar sjön Märsaj aure med omzi v2"nde laf!.dområde och 

ligger söder om sjöarna Labbas och Rappen. Området har mestadels skogs

och myrmarker samt smärre uppodlade områden. En företrädesvis NV-SO-gående 

åsrygg går genom sjön som näs och långsmala öar. På dessa finns rester av 

.'ildre ängsmarker, 

Storblockiga och sanka stränder. 

Ett hemman, Märsa,ligger inom rutan, och de lämningar efter lantbruket 

som registrerades var ett par odlings- och ängsmarksområden med lador. 

Flottning har förekommit i sjön under tiden 1910 - 1950. Lämningar från 

denna erok var bl a grunden efter en flottningskoja och en flottnings

damm. 

Väster om sjön löper den allmänna landsvägen mellan Sikselet och Sten

udden. Den först byggda sträckningen mellan Sikselet och Långudden gjor

des klar under 1920-talet och från denna registrerades en äldre, ur 

bruk tagen landsvägsbro. 

Lämningar efter den förhistoriska fångstkulturen framkom till en början 

ej, trots att lämpliga boplatslägen tycktes finnas inom området. Stick-
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58. Provyta 8. Märsajaure, Arjeplog sn, BD län.
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63 HI 238 39 

63 HI 238 40 
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provsundersökningunder torvlagret med hjälp av potatishackor på några 

empiriskt utvalda platser gav dock positivt resultat, och två boplatser 

och två skärvstensförekomster framkom, Några enstaka härdar kunde ock

så registreras. 

Källkritik: Boplatsrekognoscering med genombrytning av vegetationsskik

tet gjordes endast i denna undersökningsyta, Det förefaller troligt att 

undersökningen skulle kunnat redovisa ett mycket högre boplatsantal om 

metoden genomförts konsekvent för hela undersökningsområdet. 

Ungefär 1 kvkm i rutans SÖ del har ej inventerats. 

Förhistorisk fångstkultur 

867 F 
869 F 

870 F 

871 F 

Skärvstensförekomst, enstaka skärvstenar inom ett mindre område .. 

Skärvstensförekomst, sporadiskt med skärvsten i strandplanet, 
Mattligt med skärvsten i provstick inom ett mindre område, 
Boplats, rikligt med skärvsten i provstick inom ett mindre 
omrade. 
Boplats, rikligt med skärvsten i provstick vid boplatsläge. 
Avslag. 

Lantbruk 

811 L 

862 L 

Lada,(f.d. sommarladugård), 7 x 6 m stor. Knuttimrad,med igen
rasat tak. Invid igenväxande åkermark. 
Lada, 4 x 4 m stor. Timrad, och försedd med näver- och ved
täckt tak med stentyngder, Belägen i igenväxande ängsmark. 

Skogsbruk och flottning 

812 S Kojgrund, 5 x 5 m, enligt uppgift använd som flottningskoja, 
813 S Flottningsdamm, 105 m lång och med 5 m bred dammlucka. Enligt 

uppgift är dammen anlagd för flottningen på 1910-talet, och 
användes sista gången på 1950-talet. 

Kommunikationer 

------

814 K Landsvägsbro, 13,5 x 3,5 m, Två stenkistor sammanbundna av fyra 
I - balkar och med broläggning av trä. Bron är tagen ur bruk. 

Härdar och övriga lämningar 

863 Härd. 
865 Härd. 
866 Förekomst av kol. 
868 Härd, 



5.9 Gl\LTISJAURE 

Ruta 9, Galtisjaure, Arjeplog sn, BD län 

Storlek: 7 kvkm, ca 60 % vatten. 
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Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladindelning 25 H 6-7 i-j, 

25 H 8-9 i -j och 25 I 6-, 7 a-b. 

Använd fotokarta: Flygbildsstråk 65 Ia 256 03. 

Beskrivning: Rutan omfattar de nordliga områdena av sjön Galtisjaure med 

omgivande landområde. Sjön ingår i sjösystemen kring Arjeplog, och är 

reglerad med ca 3 m amplitud. Större delen av landområdet är skogs- eller 

myrmarker. I provrutans Ö del samt på öarna finns bebyggelsen, änes- och 

odl'ingsmarkerna. Odlingsgränsen skär över området. 

De ursprungli3a stränderna var överdämda, en ny strandlinje med svåra 

erosionssår har uppkommit. Strandmaterialet är till stor del sand och 

grus. Låga moränstränder. 

Det finns rikligt med lämningar efter den förhistoriska fångstkulturen 

i rutan, som är den boplatsrikaste av de undersökta områdena i BD län, 

Även i fråga om lämningar efter lantbruket är rutan bland de rikare i 

länet, karakteristiskt är främst de många ängsholmarna. Området har 

förmodligen haft ett gynnsamt lokalklimat, det finns en täthet av jord

bruksfastigheter som markant skiljer sig från omkringliggande delar. 

Galtisjaure koloniserades i början av 1800-talet, men nu är de flesta 

jordbruken nedlagda, och några gårdar har lagts öde eller omvandlats 

till fritidshus. 

Källkritik: Denna provruta är en av de som delvis täcker området vid en 

reglerad sjö, och det stora antalet boplatser, fyndplatser och skärv

stensförekomster i rutan beror mest på att lämningarna är frameroderade 

och lätta att se. 

Förhistorisk fångstkultur 

782 F Fyndplats: spetsdelen av pilspets samt avslag,Ril<ligt med na
turligt skärvig sten. 
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59. Provyta 9. Galtisjaure, Arjeplog sn, BD län.
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784 F 

786 F 
787 F 

788 F 
789 F 

792 F 

793 F 

795 F 
796 F 

799 F 

800 F 
853 F 

857 F 
861 F 

864 F 

Boplats, 40 m längs stranden, Sparsamt med skärvsten, 
Avslag, brända ben. 
Fyndplats: avslag. 
Boplats, 55 m längs stranden, Sparsamt med skärvsten, 
Skrapa, avslag. 
Skärvstensförekomst, måttligt med skärvsten. 
Skärvstensförekomst, rikligt med skärvsten inom ett mindre 
omrade. 

Boplats, 133 m längs stranden. Måttligt med skärvsten. 
En härd. Avslag, brända ben, 
Skärvstensförekomst, ca 15 m längs stranden. 
Sparsamt med skärvsten, 
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Boplats, ca 45 m längs stranden, Rikligt med skärvs ten. Avslag, 
Fyndplats: avslag, Ställvis förekommer sparsamt med skärv
sten. 
Skärvstensförekomst, obetydligt med skärvsten inom ett 
mindre omrade. 

Skärvstensförekomst, 1 x 1 m. Rikligt med skärvsten, 
Boplats, 95 m längs stranden. Sparsamt med skärvsten. 
Skrapa, Möjligen samband med 854. 
Högliknande bildning, troligen naturlig. 
Boplats, 60 m längs stranden. Ställvis måttligt med skärvsten, 
En härd, Avslag. 
Skärvstensförekomst, 13 x 8 m, enstaka skärvsten, 

Lantbruk 

780 L 

781 L 

785 L 
790 L 

794 L 

855 L 
860 L 

878 L 
879 L 
880 L 
881 L 
882 L 

Lada, timrad med spåntak, ej i bruk, 
Igenväxande hagmark. 
Lada/Sommarfähus, 6,5 x 5 m försedd med 2 ingångar. Timrad 
med spåntak. Gott skick. Invid igenväxande ängsmark. 
Lada, 5,5 x 5 m. Timrad med spåntak, Belägen invid vattenbrynet. 
Ocilingsrösen, 2 st.Det ena är 5,5 x 2 m stort, 
det andra är 2 m i diam. 
Gårdsgrupp, bestående av mangårdsbyggnad, ladugård, visthusbod, 
lada och husgrund, Mangårdsbyggnaden har funktionsomvandlats 
till fritidshus, övriga byggnader är i ursprungligt skick, 
Stängsel, rest av 30 m långt, 
Torvtäktsområde, med 2 torvhässjor. Hässjorna har levande 
träd som hässjestolpar. 
Ängsholme, 
Ängsholme, 
Ångsholme, 
Ängsholme. 
Gardsgrupp, bestående av 2 bostadshus, ladugård och loge, vist
husbod, tvättstuga, dass och husgrund. Det ena bostdshuset är 
öde och utrivet, det andra är ombyggt till fritidshus, 

Härdar och övriga lämningar 

852 Härdar, 3 st, 
854 Härdar, 4 st. Möjligen samband med 853 F. 
856 Härd. 
858 Härd. 
859 Härd. 
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5.10 LCHOLM 

Ruta 10, Laholm, Arjeplog sn, Skellefteälvens flodområde, BD län 

Storlek: 9 kvkm, ca 35 % vatten. 

Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladbeteckning 25 H 6-7 c-d. 

Använd fotokarta: Flygbildsstråk 63 Hd 254 06. 

Beskrivning: Rutan omfattar ett område kring NV delen av sjön Aisjaur 

med tillflödet från sjön Stuor-Jutas. Aisjaur ingår i sjösystemen 

kring Arjeplog, och är reglerad med en amplitud av 2 m. 

Huvuddelen av landområdet är kuperad skogsmark och myrområden, Ängs

och odlingsmark finns på öarna och i anslutning till Laholms by, Låga 

moränstränder med blockzon i strandkanten. Anläggningar som tillhör 

Laisvalls blygruva berör området, och rutan tangerar i norr gruvans sys-

tem av slamdammar. 

Lämningar efter lantbruk dominerar området. Loholm koloniserades under 

1800-talets första årtionde, och man bosatte sig först på öarna ute i 

sjön och hade fäbodställen på land. Byn fick så småningom både såg, 

kvarn och arrestlokal. Nu har all bebyggelse flyttats från öarna, och 

jordbruken är till största delen nedlagda. 

Lämningar efter skogshanteringen är dels tjärdalar, förmodligen både 

för husbehov och för avsalu, samt dammar och andra lämningar efter 

flottningen. I Stuor-Jutas utlopp i Aisjaur finns grunder kvar efter 

bysågen. 

Källkritik: Inventeringen gjordes vid högt vattenstånd, vilket kan vara 

en förklaring till att de vanligaste strandbundna lämningarna efter 

förhistorisk fångstkultur ej påträffades inom rutan. 

Lantbruk 

831 L 
832 L 
833 L 

Gårdsgrupp, med enkelstuga och ladugårdslänga. Gården står öde. 
Bostadshus, enkelstuga. Fritidshus. 
Fäbodplats, enligt uppgift har här funnits en sommarladugård 
och platsen skall ha nyttjats under den tid bebyggelsen låg på 
"Gammelholmen", se 894 L. 
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60. Provyta 10. Laholm, Arjeplog sn, BD län.
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834 L 
835 L 
850 L 

883 L 

892 L 

893 L 

894 L 

895 L 
896 L 

897 L 
898 L 

899 L 

900 L 

Fäbodplats. 
Slatterhol.me. 
Sten med tradition,"mjölkstenen", överdämd. Stenen fic.k sitt 
namn da man en gang vid rodd från holmen till fastlandet med 
mjölkbyttan rott på stenen, varvid mjölkbyttan vält och stenen 
därför kallats "mjölkstenen". 
Gårdsgrupp, med enkelstuga, ladugård, vedbod, lada samt rök 
av en halverad på hbgkant ställd båt. Gården uppfördes om
kring 1920. Ca 90 m N om bostadshuset finns ett odlingsröse. 
Kvarnplats, enligt uppgift skall här ha funnits en vattendriven 
kvarn. 1940-41 flyttades kvarnhuset för att nyttjas som silhus. 
Vid sil.husets rivning tillvaratogs en stock med årtal 1876. 
Sommargrav, 2,5 m lång intill 0,5 m djup. Enligt uppgift skall 
graven ha använts omkring år 1901. 
Bebyggelseplats, "Gammelgården". Enligt uppgift platsen för 
Loholms tidigaste bebyggelse. Bebyggelsen omfattade 3 gårdar 
samt arrestlokal. De äldsta husen flyttades senare från hol
men, se 831 L och 832 L. På holmen finns nu en lada med datum 
den 21 april 18(14?) ristat i nocken, samt 2 potatisland. 
Slåtterholme med igenväxande ängar och potatisland, 
Slatterholme med igenväxande ängar. På ängarna påträffades 
rester av hässjor samt hässjevirke. 
Sommargrav,2,5 m lång och intill 0.3 m djup. Se 898 L.
Sommargrav,3 m lång och intill 0,5 m djup. Bägge sommargra
varna 897 L och 898 Lär belägna på Högholmen och skall enligt 
uppgift ha tagits upp 1919. 
Lada, timrad med spåntäckt sadeltak. Invändigt finns initialerna 
JPH AEDL 1906 inristade. Ladan är belägen inom en 80 x 20 m stor 
slåtteräng. 
Lada, timrad med spåntäckt nu igenrasat sadeltak. Invändigt 
finns en blyertsinskription; Alfred Engelbert Dahlberg, Loholm 
den 22 juni, 1906. Jfr AEDL 1906 899 L. Ladan är belägen i V 
delen av igenväxande slåtterholme. 

Skogsbruk och flottning 

885 S Tjärdal, 6 m i diam, dal.ränna mot ÖSÖ. Enligt uppgift skall 

886 s 
887 S 

888 S 

889 S 

890 S 

891 S 

tjärdalen ha använts sista gången år 1931. 
Tjärdal, 10 m i diam med ränna mot ö. 
Flottningslämningar, ca 70 m lång och 1-3 m bred ledarm. 
Kallmurad av grasten. 
Vattensåg, grund till vattensåg, 10 x 4 m. I övrigt finns 
rester av damm, stenkistor och vattenränna. Enligt uppgift 
byggdes sågen omkring 1900. 
Damm, 20 m lång och intill 5 m bred, byggd av gråsten. I mit
ten en 3 m lång öppning. 
Flottningslämningar, bestående av 2 st ledarmar, ca 1,5 m bre
da. Ledarmarna är från varsin landsida vinklade mot strömfå-
ran. Den Ö ledarmen är raserad. 
Tall med ristningar. Initialer och djävulsfigur. 

Härdar och övriga lämningar 

884 Härd. 



61. l'all med ristningar i form av djävulsfigur (5.10: 891 SJ.
Foto 1978, Skellefteå museum.

133 



134 

5.11 LAISVALL 

Ruta 11, Laisvall, Arjeplog sn, Vindelälvens flodområde, BD län 

Storlek: 12 kvkm, ca 35 % vatten. 

Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladindelning 25 H 6-7 a-b 

och 25 H 6-7 c-d. 

Använd fotokarta: Flygbildstråk 64 Hc 251 08. 

Beskrivning: Rutan omfattar området kring den del av Laisan som ligger 

i höjd med Laisvalls by och V Laisvall, samt SÖ delen av Kramarviken. 

Laisan ligger i en närmast trågformad dalgång, och landområdet omfattas 

övervägande av höglänta skogs- och myrmarker. 

Höga moränstränder. Strandplanen består främst av skiffrigt, grusigt 

och stenigt material. Vid V Laisvall finns en bred sandstrand. Flera 

strandbundna boplatser och fyndplatser som tillhör fångstkulturen på

träffades. 

Bosättningsförsök gjordes i Laisvall under senare delen av 1700-talet, 

då samiska nybyggare slog sig ned i två omgångar, men dessa bosätt

ningar lades öde. I slutet av 1700-talet koloniserades området vid 

Laisvalls by av svenska nybyggare från Båtsjaur. V Laisvall fick fast 

bebyggelse först i mitten av 1800-talet. Jordbruket är nu till största 

delen nedlagt. 

Av de lämningar från lantbruket som registrerades utgjordes några om

råden av igenväxande ängsmark. Dessutom påträffades en kvarnplats, 

några bebyggelselämningar samt, utanför rutan, en likholme med två 

mycket välbevarade sommargravar. Lämningar efter skogsnäringen var få

taliga, en tjärdal samt resterna efter en övergiven såg. Vid den sist

nämnda lokalen skulle enligt uppgift också en kvarnplats funnits. 

Övriga lämningar som registrerades var två fiskodlingsdammar. 

Källkritik: Inventeringen gjordes vid exceptionellt högt vattenstånd. 

Området V om Laisvalls by, på ö sidan av Laisan, har ej inventerats. 



135 

' 

"_,.------'

' • 
' 

919F 
"" 916L 836L; ' o • 839L ., ,I 

I 

� 

. ... . 838L ' ',. 

-, -----.._ 
I - .837S ' � ----

) \\ - '844F ; 

" �-
• 

847F F. 

/ 
.....__,, . ,

s 918L' \ 
' I 

' ' 
' ' 
' ' 

/ I � --- ' 

�849L- " 902F 
�L ' 

903L 846, 

<L 
' 

906. ' 
" ' 

\ 
• ' 

' 

� 5 

' 

- ./"'--.../'.._ ,
I KM 

l 

64 Hc 251 08 

62, Provyta 11. Laisvall, Arjeplog sn, ED län. 
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Förhistorisk fångstkultur 

843 F 
844 F 

845 F 
846 F 
847 F 

902 F 
906 F 
919 F 
920 F 

Fyndplats för avslag på en 80 m 1 strandvall. 
Fyndplats för avslag i strandhak. På en sträcka av ca 100 m 
längs stranden förekommer sporadiskt med skärvsten. Vid prov
stick i marken ovan fyndplatsen påträffades ett stycke dal
slagg. 
Fyndplats för avslag i hörn av potatisåker. 
Boplats, 11 m längs stranden. Avslag. 
Boplats, 85 m längs stranden runt en mindre udde. Ställvis 
rikligt med skärvsten. Rikligt med avslag. 
Boplats, 80 m längs stranden. Måttligt med skärvsten. Avslag. 
Fyndplats för avslag i/på strandplanet. 
Boplats, 15 m längs stranden. Sparsamt med skärvsten. Avslag. 
Boplats, 60 m längs stranden. Måttligt med skörbränd sten. 
Avslag. 

Lantbruk 

836 L 
838 L 

839 L 

840 L 
842 L 
848 L 
849 L 
901 L 
903 L 
916 L 

917 L 
918 L 

Räkugn, kallmurad av skiffer. 
Bod, timrad på hörnstenar. Enligt uppgift ägdes boden av den på 
platsen först boende samen. 
Bebyggelselämningar, husgrund, 4,5 x 2,5 m samt grop, 2,5 x 2 m 
och intill 0,6 m djup. Enligt uppgift skall platsen bebotts av 
den förste bebyggaren i V Laisvalls by, "Fredrik". 
Bod, timrad på hörnstenar. 
Odlingsholme med igenväxande potatisland. 
Odlingsmark, igenväxande. 
Odlingsmark, igenväxande och omgiven av hägnadsrester. 
Slåtteräng, igenväxande, med 2 st fallfärdiga lador. 
Slatteräng med 4 st lador. 
Odlingsmark, rester av hässjevirke ligger längs kanten. Enligt 
uppgift uppodlade av den förste inbyggaren i V Laisvall. 
Kvarnplats, se 917 S. 
Fäbodplats (?), enligt uppgift skall på platsen funnits en fäbod. 
Vid besiktningen kunde dock inga lämningar iakttagas. 

Omedelbart V om provrutan påträffades 

841 L Likholme, med 2 st sommargravar. Dessa var 2 m resp 2,2 m 1 
och 0,45 resp 0,3 m dj. 

Skogsbruk och flottning 

837 S Tjärdal, igenrasad och övertorvad. 
917 S Sag och kvarnplats, ca 35 x 20 m stort område vid forssträcka 

av bäck. Av anläggningen återstår en övre damm med 2 vatten
rännor, där den ena leder till platsen för ett borttaget över
fallshjul vid en krök av bäcken. Nedanför hjulplatsen finns 
rester av vattenrännans fortsättning med något avvikande rikt
ning. Nedströms denna rännas avslutning finns fragment av damm 
med regleringslucka samt 14 m 1 bjälkkonstruktion för sågplat
sen. Av spånhyveln återstår endast avfall från tillverkningen. 
Enligt uppgift användes anläggningen för 30 år sedan och det 
skulle även finnas en kvarnplats, men av denna syns inga iden
tifierbara spår. Träviket är till stora delar helt genomruttet. 
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övriga lämningar 

904 
905 

5.12 

Fiskodlingsdannn, intill dannnen ligger en slåtteräng. 
Fiskodlingsdamm. 

LUSPESTRÖMMEN 
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Ruta 12, Luspeströnnnen, Arjeplog sn, Vindelälvens flodområde, ED län 

Storlek: 8 kvkm, ca 15 % vatten. 

Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladindelning 25 H 4-5 c-d 

Använd fotokarta: Flygbildsstråk 64 Hc 251 OS. 

Beskrivning: Området omfattar nedre delen av Laisan, Laisälven ligger 

här i en trågformad dalgång med höga branter, Landområdena inom rutan be

står huvudsakligen av mer eller mindre branta, skogsbevuxna sluttningar 

mot de omgivande, höglänta områdena. Älvdalens vänstra sida har branta 

stränder med inslag av hällar, på högra sidan finns ett lågt område med 

små ängs- och slåttervallar och fritidshus. 

Stränderna är huvudsakligen sanka och steniga, en del sandstränder före

kommer. 

Lämningar efter förhistorisk fångstkultur var den vanligaste fornläm

ningstypen i rutan, två boplatser, en fyndplats för avslag samt tre en

staka fångstgropar registrerades. Lämningar efter lantbruk och skogs-

bruk som registrerades var en förfallen lada invid igenväxande ängsmarker 

samt en likaledes förfallen kronkoja. I höglänt terräng i rutans Ö del 

fanns en kåta. 

Källkritik: Extremt högvatten rådde vid inventeringstillfället. Fors

sträckor och hård vind förhindrade inventering av ett ca 1 kvkm stort 

område V om Laisan i rutans S del. 

Endast en okulär besiktning gjordes av de brantaste sluttningarna Ö 

om Laisan. 
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Förhistorisk fångstkultur. 

907 F 
911 F 
913 F 
914 F 

Boplats, 115 m längs stranden, Sparsamt med skärvsten. Avslag. 
Boplats, 14 m längs stranden, Sparsamt med skärvsten, Avslag. 
Fyndplats för avslag. Enstaka skärvstenar på strandplanet, 
Fangstgropar, 3 st. 

Lantbruk 

915 L Lada, timmer, nu hoprasad. Belägen i igenväxande slåtteräng. 

Skogsbruk och flottning 

908 S Kronkoja, timrad på hörnstenar, Mycket förfallen. 

Härdar och övriga lämningar 

909 Härd. 
910 Härd. 
912 Kata,i mycket gott skick. Troligen övernattningskåta för 

turister. 

5.13 JÄKNAJAURE 

Ruta 13, Jäknajaure, Arjeplog sn och Arvidsjaur sn, Piteälvens 

flodområde, BD län 

Storlek: ungefär 6 kvkm, ca 50 % vatten. 

Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladindelning 25 I 6-7 g-h 

och 25 I 6-7 i-j. 

Använd fotokarta: Flygbildsstråk 66 Ii 247 77. 

Beskrivning: Området omfattar främst strandområdena vid sjön Jäknajaure 

i Piteäl.vens huvudfåra, Socken- och kommungränsen mellan Arjeplog och 

Arvidsjaur skär genom området, Inventeringen omfattar inom Arjeplogs 

sn Jäknajaures vänstra sida och inom Arvidsjaurs sn sjöns högra strand. 

Jäknajaure har enligt topografiska kartans redovisning en höjd av 390,2 

mö h. Strandpartierna består företrädesvis av tallskogsbevuxna sand

hedar, Vid vänstra sidan av sjön finns låg moränstrand av grusig, 

sandig typ, bitvis sank. 
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65. Provyta 13. Jäknajaure,

östra delen, Arvidsjaur sn, ED län.

66 II 247 77 
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Inom området överväger lämningar efter förhistorisk fångstkultur och 

lämningar efter skogsbruk med flottning. För lantbruket registrerades 

endast ett ödelagt samiskt nybygge, men några mindre gårdar finns ock

så inom området. Många härdar förekommer, men de är i regel svåra att 

binda till någon speciell näring. 

Lämningar efter fångstkulturen är främst fångstgropar och fångstgrops

system samt strandbundna boplatser. En förmodad skogsgrav finns i området. 

Skogsbruket representeras av tjärdalar och en mängd kojgrunder. En läm

ning som förmodligen hör till flottningen är de kilometerstolpar som 

finns uppsatta längs Piteälven. 

Källkritik: Området ingick ej bland de först uttagna provrutorna, men hade 

inventerats under säsongen som ett led i Nordarkeologis löpande arbete. 

Då undersökningen av två planerade provrutor längs Piteälven förhindrades 

av det tidiga snöfallet, ersattes en av dessa av Jäknajaureområdet. 

Inläggningen av lämningarna har gjopts på den topografiska kartan i 

skala 1:100 000, de har sedan överförts till underlagskartor efter 

flygbildsstråk i skala 1:20 000 utan terränggranskning. Se källkritik 

·-för 5.14.

Förhistorisk fångstkultur 

Arvidsjaur sn 

120 F 
635 F 
636 F 

640 F 
642 F 

653 F 

654 F 

657 F 

Fångstgrops system, 120 m 1 med9gropar i linje, enligt Manker. 
Fangstgrop. 
Boplats, 135 m längs stranden. Sporadiskt med skärvsten. Av
slag. Svårt eroderad strand. Inom området finns 4 härdar som 
förmodligen hör samman med boplatsen. (jfr 637) 
Skärvstensförekomst, 20 m längs strandhak. 
Boplats, 150 m längs stranden. Sporadiskt med skärvsten. 
Inom området finns 2 härdar. 
Fångstgropar, 4 st. Inom området finns 4 härdar samt 2 kok
gropar. 
Boplats, 20 m längs stranden. Inom området påträffades ställ
vis rikligt med skärvsten och 2 härdar. Skrapa, avslag. 
Fångstgropssystem, 5 fångstgropar i rak linje vinkelrätt 
fran stranden. Inom området påträffades 8 härdar. 

Arjeplog sn 

940 F Boplats, ca 500 m längs stranden. Sporadiskt med skärvsten. 
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942 F 

944 F 

946 F 

949 F 

951 F 
955 F 

Inom området påträffades 13 härdar och 1 st fångstgrop. 
Boplats, 100 m längs stranden. Enstaka skärvstenar. Avslag. 
Inom området finns kojgrunder. (Jfr 943 S). 
Boplats, 2 x 2 m. Sporadiskt med skärvsten. På platsen fram
kom ett nordbottniskt redskap. 
Boplats, 85 m längs stranden. Sporadiskt med skärvsten. Skrapa, 
avslag. 
Boplats, 65 m längs stranden. Sporadiskt med skärvsten, 2 skra
por, avslag. 
Skogsgrav (?), rektangulär form, 2,1 x 0,9 m och 0,1 m hög. 
Boplats, ca 300 x 150 m. Sporadiskt med skärvsten. Inom om
radet påträffades 13 härdar samt en grop 2,3 x 0,9 m. 

Skogsbruk och flottning 

Arvidsjaur sn 

638 s Tj ärdal, 11 m i diam. Dalränna mot 
647 s Koj grund, rest av, bestående av 2,4 
655 s Koj grund, 7,2 X 5,7 m. Inom området 

2 X 1, 2 r.1 grop. 
656 s Koj grund, 4,5 X 4,5 m. Inom området 

ö. 

X 2 m eldpall. 
finns en härd samt en 

finns en 3 x 2,5 m grop. 
663 s Kilometerstolpe för Piteälven. Sönderbruten metallsiffra. 
664 s Tjärdal, 3 m i diam. Dalränna mot ö.

Arjeplog sn 

943 S Kojgrunder. Inom området påträffades en 10,3 x 5,8 m tvådelad 
kojgrund med eldpall, 3 eldpallar till kojor, spår av ett stall 
samt nedgrävningar. Ligger inom boplatsen 942 F. 

948 S Kojgrunder, 6,5 m stor kojgrund samt 6 x 4,4 m stallgrund. 
Inom omradet står en kilometerstolpe för Piteälven med måttet 
165 km inristat, samt en tall med samma inristning. 

953 S Tjärdalar, 2 st, 12 och 8 m i diam. Dalrännor mot ÖSÖ. Inom 
området fanns fragment av spånhyvel av vippbomskonstruktion. 

956 S Kojgrunder. Inom området paträffades 3 kojgrunder, 6,5 x 5,5 m, 
5,7 x 5,6 m samt 7,6 x 4,7 m stora samt en stallgrund, 6,3 x 
5,2 m. Inventeringen avslutades här på grund av snö. 

Lantbruk 

941 L Samiskt nybygge, bestående av husgrund, 9,5 x 6,7 m samt 
ladugardsgrund, 8,7 x 8 m. Inom omradet finns 4 härdar, samt 
brända renben. Det är sannolikt att nybygget togs upp på en 
gammal lappvall. 

Härdar oGh övriga lämningar 

Arvidsjaur sn 

633 Härdar, 11 st. 
634 Härdar, 2 st. 
637 Härdar, 4 st. Sporadiskt med skärvsten. Hör förmodligen samman 

med boplats 636 F. 
639 Härdar, 8 st. 
641 Härdar, 2 st. 
643 Härdar, 3 st 
644 Härdar, 11 st. Inom området finns en förmodad fångstgrop. 
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6L,5 Härdar, 
646 Härd, 
648 Härdar, 
649 Härdar, 
650 Härdar, 
651 Härd, 
652 Härdar, 
658 Härdar, 

Arjeolo;r sn 

945 Härd. 
947 Härd. 
950 Härd. 

5 st, 

4 st. 
7 st. Inom området framkom ett 
3 st. 

5 st. 
3 st. 

952 Härd, ligger i bilväg till sportstuga, 
954 Härdar, 3 st. 

5,14 TROLLHOLMEN 

avslag. 

Ruta 14, Trollholmen, Arvidsjaur sn, Piteälvens flodområde, BD län 

Storlek: 7 kvkm, ca 20 % vatten. 

Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladindelning 25 J 5 a, 

25 J 5 b, 25 J 6 a och 25 J 6 b. 
Använd fotokarta: Flygbildsstråk 77 Jb 238 31, 

Beskrivning: Rutan omfattar området kring Trollholmen i Piteälvens hu

vudfåra, Nästan hela älvsträckningen inom rutan utgöres av forssträckor 

kring större eller mindre holmar som avsnör älvfåran. Huvuddelen av land

området är skogsmarker, bestående av barrskog med inslag av lövträd, och 

myrmarker, 

Stränderna är till stora delar svårtillgängliga, med hälliga och block

rika strandpartier, I övre delen av Trollholmen och älven är de 

låglänta och sumpiga, 

Rutans SÖ del omfattar övre Trollselets lugnare vatten, och det är invid 

detta område som områdets boplatser ligger, antingen vid stränderna eller 

på små holmar i älven. Lämningar efter skogshantering finns över hela 
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området, koj- och stallgrunder samt lämningar efter kolning registrera

des, Flottningsleden går utmed älvens högra fåra, 

Av övriga lämningar registrerades ett större härdsystem samt den sk 

Vildmannens koja. 

Någon fast bebyggelse förekommer ej inom området, som var det mest svår

inventerade av Nordarkeologis rutor. Norr om rutan registrerades omfat

tande lämningar efter ett av barturte,;;amern11s- huvudvi:sten, 

Källkritik: Rutorna 13 - 19 har inventerats av forskningsprojektet 

Nordarkeologi. Registrering av lämningarna i fält har skett på topogra

fiska kartor i skala 1:50 000 (med undantag för 13). Överföring till fo

tokartor i skala 1:20 000 har skett utan terrängrekognoscering. Inprick

ning och granskning enligt riksantikvarieämbetets system har ej gjorts 

för dessa områden, men beräknas genomföras under 1979. 

Det av Nordarkeologi redovisade resultatet från inventeringarna i rutor

na 13 - 19 skiljer sig i vissa avseenden från Skellefteå museums inven

tering. Olikheterna ligger främst i att registreringen av flottningsläm

ningar och levande bebyggelse endast i undantagsfall redovisats av 

Nordarkeologi. Det kan nämnas att Piteälven fortfarande flottas, och att 

flottningslämningarna är omfattande inom vissa områden. Bl a tidsbrist 

tvingade forskningsprojektet att prioritera andra typer av lämningar, 

Resultaten från de båda inventeringsgrupperna är fullt jämförbara av

seende övriga lämningar, såsom övergivna bosättningar, kojgrunder, tjär

dalar, kolbottnar etc. Slutligen torde Nordarkeologi ha haft en större 

ambitionsnivå vid registrering av härdar. 

Följande redigeringstekniska ändring har införts, Inom Nordarkeologis 

material finns flera "förmodade sommargravar", I det övriga materialet 

har endast sommargravar som är styrkta med traditionsuppgifter tagits 

upp. För att erhålla ett jämförbart material har de ej särskilt be

styrkta sommargravarna betecknats som "gropar" i denna katalog, 

Förhistorisk fångstkultur 

604 F Boplats, 12 x 6 m stort område, Sparsamt med skärvsten, 
Avslag. 
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612 F Boplats, på holme. Skärvs ten, avslag. 
613 F Boplats på holme. Längs hela strandplanet förekommer delvis 

rikligt med skärvs ten. 2 härdar registrerades. Avslag. 
614 F Boplats, ca 50 m längs stranden. Sparsamt med skärvs ten. Avslag. 
616 F Boplats, ca 20 m längs stranden. 2 härdar registrerades.

Skrapor, avslag. 
617 F Boplats, 8 X 2 m stort område med 1 registrerad härd. Avslag. 

Utanför rutan registrerades 

603 F Boplats,längs 400 m 1 avbaning för timmeravlägg. Sporadiskt 
med skärvsten. Avslag. 

Skogsbruk och flottning 

606 S 

607 s 
608 S 

609 s

618 s

Koj- och stallgrund
1 

6,6 x 6,2 m och 8 x 5,9 m. Kojan användes 
av fadern till en av Nordarkeologis inventerare under timmer
körning 1910. 
Koj- och stallgrund, 6 x 5 m och 4 x 3,5 m. 
Kojgrunder, 3 st 6,8 x 6 m grund av koja och fragmentariska 
grunder av stall och koja. Inom området finns ett fallfärdigt 
avträde. 
Lämningar efter kolning, bestående av kolbottnar, 2 st 12 och 
rn i diam. Grund av kolarkoja 4,6 X 3,5 m. 
Koj grund, 4,9 X 4,9 m. 

13 

619 s Lämningar efter kolning, bestående av kolbotten, 4 m i diam och 
rester av kolarkoja i form av en stor sten som tjäniide som 
både vägg och eldstad. 

Utanför rutan registrerades 

602 S 
610 S 

630 S 

Kojgrund, 5,8 x 5,2 m. 
Lämningar efter kolning, bestående av kolbottnar 2 st, 12 och 
10 m i diam. Inom området finns en 3 x 2 m stor· j ötdkällare 
och en 8 x 6,9 m stor husgrund (ej markerad på kartan). 
Tjärdalar, 2 st, 10 och 3 m i diam, dalränna mot s. 

Härdar och övriga lämningar 

605 
615 

Härdar, 14 st. 
Vildmannens koja, 2,5 x 2,5 m stor koja indikerad av 2 stolp
fragment invid lodrät klippvägg. Skrevan beboddes av "Vild
mannen", som enligt sägnen var en desertör från 1808 - 1809 
års finska krig som flytt hit och levde på jakt och fiske. För 
att komma till holmen brukade han simma över forsen. 

Utanför rutan registrerades 

620 
631 

Härdar, 2 st. 
Härdar, 2 st. 

Lämningar inom Akkajaure-miljön (2,5 km NV rutan). 

Sjön Akkajaure ligger strax N om Puoktjajaure i Piteälvens huvudfåra 
och under inventeringen erhöll Nordarkeologi upplysningar om ett same
viste vid Akkajaures SV del. Vid rekognosceringen av området framkom 
att samevistet och dess lämningar låg i nära anslutning till 2 fångst
gropssystem. Denna koncentration av lämningar bildar en miljö av stort 
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67. Karta över Akkajaure-området. Gjord efter Nordarkeologis fältritning.

kulturhistoriskt värde och de olika lämningarna redovisas här som ett 
bihang till 14-rutan. 

621 Härd. 
622 Fl\ngstgropssystem med 14 gropar. Systemet har en rak huvud

linje med tva vinkelräta förgreningar. 
623 Fångstgropssystem, med 8 gropar. Systemet har en rak huvud

riktning med en avvikande grop. I systemet finns 2 kokgropar. 
624 Samevall, 75 x 35 m. Inom området registrerades 8 kokgropar, 

3 härdar, 5 husgrunder samt 1 större grop. Flera upplags
platser av renhorn paträffades, bl a flera större hornkronor 
upphängda i träden. 

625 Tjärdal, 5 m i diam. Dalränna mot NÖ. 
626 Kojgrund, 6,5 x 5,5 m. 
627 Torkställningar för nät, inom 2 st glest timrade stängsel, 

9,5 x 5 m och 7 x 2,5 m stora. 
628 Odlingsmark, 2 mindre potatisland omgivna av 28 x 17 m stor 

stockhage. 

Ca 1,5 km V om Akkajauremiljön registrerades 

629 Område med härdar och kokgrop. Inom området finns 3 härdar och 
1 kokgrop. Av utrymmesskäl har den del av Nordar�eologis ar
betsskiss som täcker detta område ej redovisats. 



68 o. 69. 

På samevistena finns ofta 
en sparad knotig tall, i 
vilken man ibland har hängt 
upp-renkronor. Sameviste 
beläget på en tallhed på 
en plan åsrygg väster om 
sjiJn Akkajaure (5.14: 624) 
Foto: 1978, Norrbottens 
museum 
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5.15 LJUSSELET 

Ruta 15, Ljusselet, Arvidsjaur sn, Piteälvens flodområde, BD län 

Storlek: 8 kvkm, ca 15 % vatten. 

Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladbeteckning 25 J 4 c och 

25 J 4 d. 

Använd fotokarta: Flygbildsstråk 77 Jd 250 08. 

Beskrivning: Rutan omfattar området kring Abmoälvens sammanflöde med 

Piteälven från Björklundsforsen till den västra delen av Nedre Ljusselet, 

Piteälven har enligt topografiska kartans redovisning en höjd av 280 mö h 

vid Övre Ljusselet. Svåra forssträckor finns utmed sträckan, främst längs 

Abmoälven, Piteälvens övre lopp inom rutan samt mellan Övre och Nedre 

Ljusselet. 

Landområdet är övervägande skogsmark med tallskog och med inslag av löv

träd. Terrängen i rutans västra del och S om älvfåran består till stör

sta delen av en brant bergssluttning. 

Stränderna är i vissa delar mycket storblockiga. Vid vänstra stranden 

finns häll- och storblockig morän, på den högra stranden finns finare 

material, Låg strandlinje. Inom rutan har framkommit lämningar efter 

fångstkultur och skogsbruk med flottning, De senare överväger. Ett 

fångstgropssystem, en boplats och en skärvstensförekomst representerar 

fångstkulturen. Skogsbrukets lämningar är främst ett antal koj- och 

stallgrunder, sannolikt från den tidiga flottningsepoken, samt talrika 

flottningsanläggningar, både i Abmoälven och Piteäl.ven. 

Någon fast bosättning finns ej inom rutan, men utanför rutan registre

rades ett ödelagt nybygge samt det gamla färjeläget. 

Källkritik: Se 5.14. 

Förhistorisk fångstkultur 

581 F 

595 F 

Fångstgropssystem, ca 320 m 1, bestående av 12 gropar i svag 
bage. 
Boplats, 100 m längs stranden. Ställvis sporadiskt med skärv
sten. Skrapa, avslag. 
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70. Provyta 15. Ljusselet, Arvidsjaur sn, ED län.

151 

581 F 

77 Jo 250 08 

.aeos 
574L 



152 

596 F Skärvstensförekomst, enstaka skärvstenar iakttogs inom ett 
10 x 15 m stort område. 

Lantbruk 

Utanför rutan ligger 

574 L Grunder efter gårdsgrupp med 9,7 x 6,4 m stor grund av man
gårdsbyggnad med källargrop

1
2,4 x 2 m stor jordkällare med 

delvis igenrasat nävertak, 8 x 6 m stor ladugårdsgrund samt 
grunden efter 6 x 4,6 m stor bagarstuga med riven ugn. Inom 
området finns lämningar av sågplats, tjärdal och spånhyvel. 
(Se 660 S) 

Skogsbruk och flottning 

576 s 

580 S 
582 S 

597 S 
598 S 
599 S 

Kojgrunder, 3 st,3,7 x 3,7 m och 4,5 x 4,5 m samt 6,2 x 5,3 m 
stora. Den sistnämnda var nedbrunnen. Inom området finns också 
ett stall, intakt men med dåligt tak samt 4 härdar. 
Kojgrunder,3 st, 5,4 x 4,3 m, 5,7 x 4 m samt 5,8 x 4,4 m stora. 
Kojgrund. Av kojan, som var byggd på fast berg, återstår en
dast en 1,8 x 1,6 m stor sten som tjänat som eldpall. 
Kojgrund, 6,3 x 5,4 m stor, 
Kojgrund, 4 x 4 m stor, 
Kojgrund, 6 x 5,5 m stor. 

Utanför rutan registrerades 

578 S 

660 S 

Lämningar efter kolning, bestående av kolbottnar, 2 st 17 och 
15 m i diam samt 5 x 4,5 m stor grund av kolarkoja. Inom om
rådet fanns även en recent härd. 
Lämningar efter tjärbränning mm, bestäende av tjärdal, 
15 m i diam med dalränna mot SV ,· spånhyvel med vipparm 
helt sönderrutten och äldre sågplats, 
Registrerades i anslutning till grunderna till gårdsgrupp 574 L. 

Kommunikationer 

Utanför rutan registrerades 

573 K Färjlägen, på vardera sidan om Piteälven. På lokalen var en 
wiredriven färja i bruk till 1940-talet. Invid S färjläget 
finns en 10 x 9 m stor husgrund efter färjkarlens helårs
bostad, 

Härdar o�h övriga lämningar 

575 Härdar, 3 st. 
583 Härdar, 2 st, byggda direkt på klippa. 
584 Härd, byggd direkt på klippa. 

Utanför rutan registrerades 

579 Härdar, 3 st. 



5,16 STORHOLMEN 

Ruta 16, Storholmen, Arvidsjaur sn, Piteälvens flodområde, BD län 

Storlek: 5 kvkm, ca 15 % vatten. 

Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladindelning 25 J 3 g. 

Använd fotokarta: Flygbildsstråk 77 Jg 251 04. 
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Beskrivning: Rutan omfattar en ca tre km lång forssträcka i Piteälven. 

Landområdet utgörs till största delen av skogsmark med barrskog och en 

del myrmarker i den SV delen. Strandpartierna S om älven är steniga och

klippiga, N om älven finns sandhedar. 

Lämningar efter skogsbruk och flottning överväger. Inom rutan registre

rades en tjärdal, flera kojgrunder samt flottningslämningar, De sist

nämnda är främst ett stort antal brytare från olika tider, varav de mo

dernaste är stora traktorschaktade anläggningar, 

Från fångstkulturen finns endast en fångstgrop registrerad. Härdar 

förekommer sporadiskt inom området. 

Lämningar efter någon fast bosättning påträffades ej. Utanför provytan 

finns rester efter en ödegård, vars timmerbyggnader använts till kol

ning. 

Källkritik: Se 5.14. 

Förhistorisk fångstkultur 

566 F Fångstgrop 

Lantbruk 

Utanför provrutan registrerades 

565 L Grunder efter gårdsgrupp, grund av 6 x 5 m mangårdsbyggnad med 
källargrop samt rester av stall. Byggnaderna förstörda genom 
kolning (Se 662 S), 

Skogsbruk och flottning 

556 S Tjärdal, 17 m i diam, dalränna mot S, 
557 S Flottningslämning, timrad och stenfylld brytare, 130 m 

och 6 m bred, Trävirket är murket, Troligen från sekelskif
tet. 
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569S 
568S . 

5725....._ = 

551 

564S 

1 km 77 JG 251 04 

?1. Provyta 16. Storholmen, Arvidsjau:r> sn, ED län. 



558 S 

559 S 

567 S 
�69 s 

570 S 
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Kojgrunder, 2 kojor, 8 x 7 m och 7,7 x 6,4 m, 2 stall 8 x 6 m 
och 8 x 6,4 m. Stallgrunderna har en ingång i vardera gaveln 
och plats för 8 hästar. 
Kojgrund, 4 x 4 m. Härrör från flottningskoja eller flottnings
kåta. 
Kojgrund,4 x 3,7 m. 
Timmerkoja, 5 x 4,4 m stor, förmultnad och hoprasad. Kojan 
bör ha byggts under tiden 1900-1915 efter det att Piteälven 
öppnats ovanför Storforsen. 
Härd, recent. 

Utanför provrutan registrerades 

560 S 
563 S 

564 s 

568 S 
572 s 
662 S 

Tjärdal, 11 m i diam och med dalränna mot SÖ. 
Kojgrund, 4 x 3,3 m. S kojgrunden finns en söndereroderad 
härd. 
Tjärdal, 16 m i diam och med dalränna mot SÖ. 
Invid denna finns en spånhyvel med vippbom, helt förmultnad 
samt kojgrund 6,2 x 5,9 m stor. 
Kojgrund, 5,3 x 4,9 m. 
Kojgrund,4,7 x 4,5 m. 
u;;;;;;:I-;;gär efter kolning, bestående av kolbotten, 18 m i diam, 
kojgrund efter sentida barack. Inom omradet finns gårdsgruppen 
565 L, bestående av husgrund efter mangårdsbyggnad. Antydan 
till stall.Sedan det ursprungliga hemmet mist sin betydelse 
har husen rivits och kolats upp. 

Kommunikationer 

Utanför rutan registrerades 

665 K 

Härdar 

551 
552 

Utanför 

553 
554 
555 
561 
562 
571 

Bro, rester av, bestående av 3 x 2 m stora timrade ej sten
fyllda brofästen. Brobanan är bortspolad av vårflod. 

och övriga lämnins:ar 

Härdar, 5 st. 
Härd. 

rutan registrerades 

Härd. 
Härdar, 2 st. 
Härd, 
Härdar, 4 st. 
Härd. 
Härd. 
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5.17 STORFORSEN 

Ruta 17, Storforsen, Älvsbyn sn, Piteälvens flodområde, BD län. 

Storlek: 5 kvkm, ca 15 % vatten. 

Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladindelning 25 K 2 b och 

25 K 2 c. 

Använda fotokartor: Fotokonceptkarta. 

Beskrivning: Rutan, som ligger under högsta marina gränsen, omfattar om

rådet kring Storforsen i Piteälven samt en meanderande del av Varjisån 

och dess inlopp i Bredselet. Området utgörs främst av skogsmarker med 

barrskog. Smärre områden med sankmarker och uppodlade områden finns. 

Vid Storforsens forsnacke och nedströms Bredselet samt vid Varjisån 

finns terasser på olika nivåer och fossila älvfåror. Höga brinker finns 

längs Varjisån. Stränderna vid Storforsen består till övervägande del 

av hällar. Området blev bebyggt under början av 1800-talet. Den fasta 

bebyggelsen ligger nu till större delen N om Bredsel och huvudsakligen 

Ö om rutan, Tät fritidsbebyggelse finns inom rutan. Byn fick förbindel

se med allmän väg i slutet av 1800-talet. Vägens fortsatta sträckning 

längs Varjisån anlades under 1910-talet. 

Inom rutans registrerade objekt förekommer lämningar från skogsbruket 

mest. De kategorier som finns är kojgrunder, kolbottnar, tjärdalar samt 

flottningslämningar, Från fångstkul.turen finns en boplats och tre enstaka 

fångstgropar. Ett större fångstgropssystem ligger i omedelbar anslutning 

till rutan. 

övriga lämningar inom rutan är härdar, en äldre riskoja samt ett ned

lagt cementtegelbruk. 

Källkritik: Se 5.14. 

Förhistorisk fångstkultur 

51 F 

59 •F 

Boplats, ca 50 m längs stranden. Sporadiskt med skärvsten, 
2 härdar registrerades. Avslag. 
Fångstgropar, 3 st. 

Utanför rutan registrerades 

l 
'l 
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1 km 

25 K 2 B

25 K 2 c 

72. Provy-ta 17. S-torforsen, Älvsbyn sn, BD Zän.
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52 F 

56 F 

67 F 
68 F 
69 F 

Fångstgropssystem, ca 480 m långt, bestående av 18 gropar i rak 
N-S gaende linje. Systemet börjar omedelbart S om provrutan.
Boplats, 55 m längs stranden. Sporadiskt med skärvsten,
3 härdar registrerades. Avslag.
Fångstgrop, osäker. 
Fangstgropar, 3 st. 
Fangstgropssystem, 205 m långt, bestående av 7 gropar 
i sva;0 böjd NV-SO-riktning. 

Skogsbruk och flottning 

58 S Kojgrund, 6 x 4,5 m. Enligt uppgift beboddes kojan av "Manuel" 
vid 1800-talets slut. 

60 s 

62 s 

63 s 

Skogsmuseet, inom museiområdet finns en mängd kojgrunder och 
andra lä:nningar efter äldre flottning och skogsbruk, 
Tjärdal, 15 m i diam och med dalränna mot ö. Användes enligt 
uppgift vid sekelskiftet av Alnalia och Oskar Andersson, 
Lämningar efter tjärbränning, bestående av tjärdal, 20 m i 
diam med dalränna mot V, kojgrund, 4,5 x 4 111 stor, delvis ned-
grävd i jorden. Enligt uppgift bodde en man och en kvinna där 
för ca 100 år sedan, 

Utanför rutan registrerades 

55 S 

57 S 
65 S 

66 S 

Kojgrund, 4,5 x 4,5 111. En bit ifrån kojgrunden ligger en 40 m 
lang äldre brytare av timmer och sten, 
Kolbottnar, 2 st, 16 och 4 m i diam. 
TJärdal, 18 m i diam, med ränna mot V. Kojgrund till dalkoja, 
3,2 x 3,2 m och en rektangulär 2,3 x 0,8 m stor grop. Tjär
dalen användes av "Starke". 
Tjärdal, 11 m i diam, dalränna mot NÖ. I närheten finns en rek
tangulär grop. 

Härdar och övriga lämningar 

25 Jättegrytor, 3 st. 
53 Riskoja, 'l--;-3 x 2, 7 m stor samt rest av äldre koja. 
54 Härdar, 2 st. 
61 Härd. 
64 Nedlagt tegelbruk, för cementtegeltillverkning, Bruket användes 

under tiden 1945-1952 och sysselsatte 7 man. 



5.18 BODSTRANDEN 

Ruta l.8, Bodstranden, Älvsbyn sn, Piteälvens flodsystem, BD län 

Storlek: 4 kvkm, ca 20 % vatten. 

Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladindelning 24 K 8 i. 

Använd fotokarta: Flygbildsstråk 75 Ki 238 18. 
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Beskrivning: Rutan, som ligger under högsta marina gränsen, omfattar 

området kring den del av älven som ligger i jämnhöjd med Älvsbyns flyg

plats, Längs älvfåran, som gör en meandersväng inom området, finns höga 

brinkar. Huvuddelen av området har barrskog med inslag av lövträd. 

Stora sandhedar och ett par större grustäkter finns inom området. Ö om 

älven ligger uppodlade områden, 

Bland lämningarna efter fångstkulturen framträder en uppströms älven 

ej påträffad kategori av lokaler nämligen äldre kustbundna boplatser. 

Tre sådana boplatslokaler registrerades, och indikationer på flera 

boplatskomplex finns inom området. Enstaka fångstgropar förekommer. 

Från skogsbruket finns lämningar efter tjärdalar, en av dessa har 

möjligen använts för husbehovsbruk, samt en kojgrund. 

Som lämningar efter lantbruk registrerades ett ödelagt nybygge samt 

två källarrester efter äldre fäbodar. En av Älvsbyns f d fäbodar ut

gjorde rutans enda levande lantbruk, och vid denna jordbruksfastighet 

fanns rester efter den gamla kär;,vägen mellan Älvsbyn och Häbberstran

den, en nu övergiven fäbod, Stora Landsvägen gick V om älvfåran, och 

gjordes klar på 1820-talet, Invid vägen löper också järnvägen, sträck

ningen mellan Älvsbyn och Piteå öppnades 1915. 

Källkritik: De kustbundna boplatserna framkom på ställen där det natur

liga vegetationsskiktet var skadat. En boplats framkom i odlingsmark, och 

två i olika vägschaktningar. Systematisk granskning av lämpliga terräng

avsnitt inom området bör ge fler lokaler. 

övrigt se 5,14, 
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1 km 

75 Kr 238 18 

73. Provyta 18. Bodstra:nden, lilvshyn sn, BD län.
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Förhistorisk fångstkultur 

71 F 

85 F 

86 F 
87 F 

88 F 

89 F 

90 F 

Boplats, 50 x 35 m stort område inom odlingsmark. Enstaka skärv
stenar. På platsen framkom 1976 ett nord bottniskt redskap. 
Boplats, ca 400 m längs brinken av gammal strandvall. 
Sporadiskt med skärvsten, Inom området registrerades 
9 härdar samt en grop. I vägbanan till skogsväg framkom kul
turlager med ben, skrapa och avslag. (Jfr 90 F) 
Fångstgropar, 3 st. 
Boplats, ca 40 m i anslutning till väg som skär genom gammal 
strandvall. Sporadiskt med skärvsten, 3 skrapor, avslag. 
Fångstgrop. Gropen ligger på en sommarstugetomt och är igen
fylld med barr. (Jfr 89 F). 
Indikation för boplats genom spridda skärvstenar. Inom området 
finns tva härdar belägna i anslutning till 88 F. 
Fångstgrop, (?) i anslutning till 85 F. 

Lantbruk 

41 L 

42 L 
70 L 

72 L 

Källare, 2 raserade och igenfyllda. Ligger i anslutning till 
72 L. 
Jord täckt källare, möjligen rest av fäbod. 
Nybygge, nedlagt. 5,3 x 4,2 m stor husgrund med källargrop. 
Invid huset fossil odling. 
Gårdsgruppen Badstranden, f d fäbod. I gården ingår en del 
äldre byggnader bl a en bagarstuga. Denna är en ditflyttad 
slåtterstuga. En tjärdal från slutet av 1800-talet är över
byggd av en brukningsväg. (92 K) Levande lantbruk. 

Skogsbruk och flottning 

73 S Tjärdal, 18 m i diam. Tjärdalen är avplanad, och på den står 

74 s 
84 s 
91 S 

sedan 1973 sportstuga "Dalbacken". 
Tjärdal, 11 m i diam, ränna mot V. 
Kojgrund, 6,5 x 6 m stor. 
Tjärdal, 12 m i diam och med ränna mot S. 

Kommunikationer 

92 K Brukningsväg, rest av. Under vedboden i 72 L finns rester av 
kärrvägen mellan Älvsbyn och Habberstrand. Kärrvägen var i 
bruk till 1930-talets slut. 
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5.19 STRYCKTJÄRN 

Ruta 19, Strycktjärn, Älvsbyn sn, Piteälvens flodsystem, BD län

Storlek: 5 kvkm, ca 20 % vatten. 

Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladindelning 24 K 7 i och 

24 K 7 j. 

Använd fotokarta: Flygbildsstråk 75 Ki 238 16. 

Beskrivning: Rutan, som ligger under högsta marina gränsen, omfattar 

ett område kring Piteälven, ca 8 km nedströms centrala Älvsbyn. Älven 

har svagt meanderformat flöde och stränder med höga brinkar. Större de

len av området är barrskogsbevuxet med inslag av lövträd, en del upp

odlade områden finns. Framträdande system av strandterrasser finns på 

den sk Hästskon inom rutan. 

Fångstgropar och fångstgropssystem k,�raktäriserade områdets fångstkul

tur. Bl a registrerades det mest framträdande systemet inom hela under

sökningsområdet. Detta gropsystem låg på krönet av en gammal strand

terrass och skar av spetsen av Hästskon, en land tunga som sträcker sig 

in i en av älvens meanderbukter.

I en lägre liggande strandterrass på Hästskon finns kolbottnar, och där 

hade man byggt en backstugeliknande kolarkoja. Rester av en liknande 

bostadsgrop registrerades också utanför rutan. Övriga lämningar från 

skogshanteringen som registrerades var två tjärdalar. 

Levande lantbruk förekommer inom rutan, härutöver registrerades rester 

efter ett ödelagt nybygge. 

Den gamla landsvägen och järnvägen går på högra sidan av Piteälven 
(se 5,13). Färjförbindelse fanns med den motsatta sidan. 

Källkritik: Av tidsbrist gjordes endast inventering av den del av prov

rutan som ligger ö om älvfåran. 

övrigt, se källkritik för 5.14. 



163 

75 Kl 238 16 

74. Provyta 19. Stryoktjärn, JUvsbyn sn, BD län.
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Förhistorisk fångstkultur 

75 F 

77 F 
78 F 

Fångstgropssystem, ca 190 m långt, bestående av 14 fångstgropar 
so,� ligger pa krönet av gammal strandvall. Systemet s,kär av 
H1i.stskons spets med en svagt bågformad spärrlinje. 
Fångstgropar, 2 st 
Fangstgropssystem, ca 115 m 1. bestående av 6 gropar. 

Utanför rutan registrerades 

83 F Fångstgropssystem, ca 225 m 1, bestående av 8 gropar. 
Systemet bildar en SV-NÖ gående rak spärr mellan brant 
strandparti'och storblockig mark. Det ligger i anslutning 
till provrutan. 

Lantbruk 

81 L Lämningar efter nybygge, bestående av husgrund, 6 x 4,5 m stor, 
härrörande från byns första nybygge. I anslutning till hus
grunden finns en 2,5 x 1,2 m stor jordkällare. 

Skogsbruk och flottning 

76 S Lämningar efter kolning, bestående av kolbottnar, 2 st, 13 och 
7 m i diam. Bostadsgrop 3,2 x 2,6 m ingrävd i gammal strand
vall. Gropen är 1,6 m clj och har eldstad i det NÖ hörnet. 
Här bodde Bernhard Nordlund under kolningen. 

82 S Tjärdal, 17 m i diam och med ränna mot V. 
93 S Tjärdal, 18 m i dia� och med ränna mot SÖ. Ligger i anslut

ning till det första nybygget i byn, (81 L), 

Utanför rutan registrerades 

79 S Lämningar efter tjärbränning, bestående av tjärclalar, 18 och 
16 m i diam och med ränna mot SSV. Grund av dalkoja, 4,7 x 4 
m stor, nedbrunnen, I anslutning till tjärdalarna finns en 
bostadsgrop, 3,2 x 2,5 m stor nedgrävd i strandvallen. Den be
boddes i slutet av 1800-talet av August Adam och August Eva. 

Kommunikationer 

80 K Färjläge, för roddfärja, som var i bruk under hela tiden 
1913 till 1900-talet. 

' 

I 

I 
(; 

r 



5.20 SANDSELE 

Ruta 20, Sandsele, Sorsele sn, Vindelälvens flodområde, AC län 

Storlek: 9 kvkm, ca 20 % vatten, 
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Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladindelning 23 H 8-9 g-h. 

Använd fotokarta: Fotokonceptkarta 23 H 8-9 g-h. 

Beskrivning: Rutan omfattar det område kring Vindelälven, som ligge;i;-

i höjd med Sandsele järnvägsstation. Landområdet består huvudsakligen 

av skogsmarker, med inslag av myrmarker och småsjöar, En del uppodlade 

områden finns. Låga steniga moränstränder. 

Genom områdets V del löper inlandsbanan och länsväg 343 parallellt 

med varandra. Inlandsbanans sträckning öppnades 1928. Landsvägen som 

är samtida med denna byggdes ursprungligen som materialväg för banan, 

Vägen har en äldre sträckning längs Vindelälven som bröts under senare 

delen av 1800-talet. 

Bebyggelsen vid Sandsele karaktäriseras av villabebyggelse från 1950-

talet samt enstaka äldre jordbruksbebyggelse, Näringen mest baserad på 

jordbruk, en tillväxt med andra näringar som följd skedde antagligen 

i samband med järnvägens tillkomst. 

I älven finns ledarmar efter flottningen. 

Från den förhistoriska fångstkulturen finns främst boplatser och fynd

platser. Vid en boplats registrerades en skärvstensvall. 

Källkritik: Rutan är, tillsammans med ruta 21, de enda inom undersök

ningsområdets provrutor som tidigare fornminnesinventerats av riksantik

varieämbetet enligt de normer som gäller för redovisningen för den eko

nomiska kartan. Inventeringen gjordes 1974, och en revidering ansågs 

därför icke nödvändig. Istället kompletterades fornlä!'lningsredovisningen 

med den översiktliga bebyggelseinventering som genom länsstyrelsens 

försorg sker i älvdalen, De båda inventeringarna ger sammantaget en bild 

av kulturutvecklingen i områd"et som kan anses jämförbar ned den "total"

inventering som utförts av projektet i angränsande provrutor. 
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23 H 8-9 G-H 

I KM 

75. Provyta 20. Sandsele, Sorsele sn, ED län.
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Bebyggelsekarakteristik: Bostadshusen består i stort av småvillor i trä 
från SO-talet. Två bostadshus bredvid affären är under ombyggnad. Hyres
hus förekommer ej. Två äldre bostadshus i 1 1/2 våning från omkring 1900, 
ombyggda ungefär 1930. En har en tillhörande relativt välbevarad bagar
stuga i timmer. En västerbottensgård ombyggd i nyklassicistisk stil 
(2:41). En timrad loge och en delvis timrad ladugård. Sjögrens diverse
handel (inrymd i ett tvåvånings rappat 40-talshus) och den numera ned
lagda järnvägsstationen hör till de mer intressanta objekten. Järnvägs
stationen är av samma typ som i Lomselenäs, men är illa underhållen. 
Poststationen är inrymd i en liten villa. På älvens vänstra sida finns 
en välbevarad timrad enkelstuga (1:4). Vid Vindelälven finns en stenarm 
efter flottningen. Över älven går järnvägsbroarna. En del mindre järn� 
vägsbyggnader finns också kvar, bl a en banvaktstuga. 

Förhistorisk fangstkultur 

271 F 

278 F 

282 F 

283 F 

284 F 

289 F 

345 F 

440 F 

Fyndplats för båtyxa, funnen vid plöjning i mitten på 1930-
talet. Fyndplatsen nu bebyggd med sportstuga. 
Boplats och skärvstensvall (?). Boplatsen har en synlig ut
sträckning av 35 x 20 m. Skärvsten förekommer ställvis spar
samt i markytan. Vid besiktningen tillvaratogs avslag. 
Skärvstensvallen är närmast oval, 17 x 10 m. 
Fyndplats för 2 skarpkantade bitar av kvarts. Skärvsten 
förekommer sporadiskt. 
Skärvstensförekomst, 15 m längs stranden. Skärvsten förekommer 
sparsamt. 
Skärvstensförekomst och fyndplats. Skärvstensförekomst i ca 
5 m 1 erosionssar i slänt. Skärvsten förekommer sporadiskt. 
En fyndplats för avslag finns 35 m ÖSÖ om skärvstensförekomst. 
Boplats, 15 m längs stranden. Skärvsten förekommer sparsamt. 
Avslag. 
Boplats, 225 m längs stranden. Skärvsten förekommer ställvis 
tämligen rikligt. 1 skrapa och avslag tillvaratogs. 
Skärvstensförekomst, ca 10 m längs stranden. Skärvsten före
kommer mycket sporadiskt. 

Lantbruk 

646 L Sandsele bymiljö. 

Kommunikationer 

537 K Kombinerad järnvägs- och landsvägsbro, av järn, 150 m 1. 
Två spann till murat fäste pa lag klippa i mitten. 

-

1: 

'' 
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5.21 SANDSJÖNÄS - LOMSELENÄS 

Ruta 21, Sandsjönäs - Lomselenäs, Sorsele sn, Vindelälvens och 

Juktåns flodområden, AC län 

Storlek: 16 kvkm, ca 25 % vatten. 

_Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladindelning 23 H 6-7 g-h. 

Använd fotokarta: Fotokonceptkarta 23 H 6-7 g-h. 

Beskrivning: Rutan omfattar Sandsjöns N del med sjöns utlopp mot Vindel

älven samt Juktån vid Lomsele där älven vidgar sig till breda sel med 

många holmar och näs. Genom rutans Ö del löper inlandsbanan och länsväg 

343, byggda under 1920-talet (se 5,20). Järnvägsstationer finns vid 

Sandsjönäs och Lomselenäs. 

Landområdet består främst av skogs- och myrmarker. Vid Sandsjön, vars 

by grundades under mitten av 1700-talet, finns en bebyggelsekoncentra

tion av främst äldre jordbruksbebyggelse. Samernas flyttningsled går 

genom byn. Renstängsel omger järnvägen och leder fram till stationen 

som är en liten hållplats. Stranden nedanför stationen är ett viktigt 

parti för leden. Inom området finns rikligt med lämningar från för

historisk fångstkultur, som fångstgropar och fångstgropssystem, samt 

fyndplatser, strandbundna skärvstensförekomster och boplatser. Vid en 

boplats finns en skärvstensvall. 

Lämningar efter lantbruket överväger jämfört med skogsbruket. Det senare 

representeras endast av ett sågverk och en dammanläggning. 

En kommunikationsanläggning av stor betydelse är Lomselenäs järnvägs

station med inrymt postkontor, som är en av de få ursprungliga anlägg

ningarna i sitt slag, Ett äldre färjeläge registrerades, det ligger vid 

fästet till en äldre betongbågbro. Denna har numera ersatts av en mo

dern bro och skall så småningom rivas, Andra byggnader av intresse är 

broarna över Lomavan (Juktån), den gamla vägbrqn och färjeläget, samt 

järnvägsbroarna av järn med brofästen av huggen sten, byggda omkring 

1930. 

Källkritik: se 5.20. 
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Bebyggelsekarakteristik: Vid Sandsjönäs finns två jordbruksfastigheter 
med bostadshus fran SO-talet, äldre ekonomibyggnader utan speciella 
särdrag, Den äldre bebyggelsen består i stort av ekonomibyggnader, en 
stolpbod, några ladugårdar, En enkelstuga i timmer (välbevarad), :samt 
en av regelverk: från ca 1930,, Några timrade byggnader i fallfärdigt 
skick

j 
varav en enkel�tuga. 

3ostadshusen är antingen moderna hus, typ villa, eller 40- 50-tals 
trähus i 1 1/2 vånjng, En del fungerar endast som fritidshus, 

Vid Sandsjöns N strand finns delar av äldre bebyggelse kvar: en äldre 
ladugård, del vis timrad, två timrade logar, ett härbre och en parstuga 
i två våningar med spåntak. Nedanför vägen, mot stranden, finns tim
rade lador och en timrad enkelstuga med senare tillbyggd förstuga samt 
ett större härbre. Bostadshusen är dock av senare datum (SO-tal), inga 
kompletta gårdsbildningar finns bevarade. Vid Sandbäckens mynning finns 
en dammlucka, som förmodligen har använts för uppdämning av bäcken för 
utvinnande av slåttermark. 

Vid Lomsele är bebyggelsen huvudsakligen från 1940-60 talen; mindre vil
lor, en f d affär (Lomsele 1:31). Ett par äldre fastigheter från om
kring 1910, se inventeringsblanketter. En fallfärdig såg, troligtvis 
från 30-talet, 

I östra Sandsjö, som ligger utanför provrutan, finns äldre, mer väl
bevarad bebyggelse. 

I Lomselenäs tycks inte finnas jordbrukstraditioner från äldre tid. Be
byggelsen har troligen växt fram efter det att järnvägen drogs, Där
efter har en del servicefunktioner kommit till såsom affär, såg osv. 
När järnvägens betydelse minskar, motiveras inte heller samhället på 
samma sätt som tidigare. Flottningen bör ha varit en be:tyclande bisyssla, 
som inte heller existerar längre. 

Förhistorisk fångstkultur 

251 F 
252 F 
255 F 

256 F 
257 F 

261 F 
268 F 

273 F 

277 F 

281, F 
286 F 

Fångstgropar, 2 st. 
Fangstgropssystem, 100 x 50 m, bestående av 8 fångstgropar. 
Fångstgropssystem, 100 m 1, bestående av 5 fångstgropar 
varav 90 m i en förgrening mot S. 
Fyndplats för skrapa. Fyndet gjort år 1970. 
Fångstgropssystem, 500 m 1, bestående av 16 fångstgropar, var
av 2 i en förgrening. 
Fångstgropar, 2 st. 
Boplats, 90 m längs stranden. Skärvsten förekommer måttligt. 
1 spets, 2 skrapor och avslag tillvaratogs. 
Boplats (?), 5 m längs stranden, Skärvsten förekommer sparsamt, 
Avslag tillvaratogs. 
Boplats och skärvstensvall. Boplatsen är 60 x 35 m. 
Skärvsten förekommer fläckvis måttltgt, i övrigt sparsamt, 
Avslag samt rester av bränd kvarts tillvaratogs. Skärvstens
vallen är närmast oval, 23 x 19 m. 

Fyndplats för avslag samt restprodukter. 
Boplats, ca 6 x 6 m, Skärvsten förekommer måttligt. 
Avslag och skarpkantade bitar av kvarts tillvaratogs, 
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287 F Fyndplats för avslag. 
288 F Boplats, 15 m längs stranden. Skärvs ten förekommer sparsamt. 

Avslag tillvaratogs. 
294 F Boplats, 60 m längs stranden. Skärvs ten förekommer ställ vis 

mattligt, i övrigt mera sparsamt. Avslag tillvaratogs, 

Omedelbart S om provrutan finnes 2 lokaler 

295 F 

296 F 

Skärvstensförekomst,ca 25 meter längs stranden. Skärvsten 
förekommer sparsamt. 
Boplats, ca 20 m längs stranden. Skärvsten förekommer måttligt. 

Lantbruk 

258 L 

640 L 

642 L 

645 L 

Fäbodställe, med husgrunder. Inom området finns rester av en 
bortforslad såg. 
Gårds grupp. Lomsele näs 15. Bestående av bostadshus (korsbyggnad) 
fran omkring 1900, sommarstuga från omkring 1930, 
ladugård från omkring 1930. Till bebyggelsebilden hör även 
ett par förrådsbyggnader i resvirke samt några timrade 
lador i dåligt skick. 
Gircfsgrupp, bestående av bostadshus, sommarstuga, samt 
ladugård .--Byggnaderna är uppförda omkring 1910. 
Sandsjönäs bymiljö. 

Skogsbruk och flottning 

643 S Såg från omkring 1930, närmast fallfärdig. 
644 S Dan1manläggning. 

Kommunikationer 

641 K 

676 K 

5.22 

Järnvägsstation, uppförd omkring 1920. Locklistpanel och spån
klätt tak. Invid stationen finns en offentlig toalett från 
samma tid. 
Färj läge. 

VILLOHOLMEN 

Ruta 22, Villaholmen, Stensele sn, Juktåns flodområde, AG län 

Storlek: 8 kvkm, ca 10 % vatten. 

Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladindelning 23 H 4-5 i-j. 

Använd fotokarta: Fotokonceptkarta 23 H 4-5 i-j. 

Beskrivning: Rutan omfattar ett område kring Juktån vid dess förgrening 

den s k  Lickotgrenen. Äpartierna består till stora delar av forssträckor 

men i rutans ö del finns ett bredare parti med lugnt vatten, Bredselet. 
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Rutan omfattar främst skogsmark och myrmarker, Stränderna är steniga 

i vissa delar sanka. 

Utmed stränderna finns ett stort antal lämningar efter flottningen. 

Många av dessa anläggningar har ett mycket högt bevarandevärde, All 

bebyggelse inom rutan har haft samband med flottningsepoken. Även väg

sträckningen med sina två broar över Juktåhs förgreningar har främst 

tjänat flottningens syfte. Flottningen är nu avslutad, 

Andra lämningar som registrerades i rutan var en härd, en kolbotten samt 

tre fångstgropar och en skärvstensförekomst. 

Vägen mellan Gubbträsk och Gunnarn går genom rutans V del, denna 

vägsträckning bröts under 1930-talet. 

Inom provrutan finns ingen permanent bebyggelse, 

Källkritik: Vid Bredselets stränder finns en hel del skärvsten, men 

denna betraktades vid inventeringen vara naturligt skärvad, 

Förhistorisk fångstkultur 

404 F 
405 F 

Fångstgropar, 3 st. 
Skärvstensförekomst, 200 m längs stranden. Sparsamt till spo
radiskt med skärvsten, 

Skogsbruk och flottning 

401 S Husgrunder, 2 st, 7 x 6 m respektive 9 x 4 m, I den större 

402 S 
403 s 
406 S 

408 S 

409 S 

412 S 

413 s 

414 s 

lämningen finns ett spisröse, 1,5 m i diam och 1,8 m högt. 
Kolbotten, 7 m i diam. 
Bathus, 7 x 4,5 m av rundtimmer och med spåntak, 
Huslämning, 7,5 x 5,5 m med intill 1 m höga väggrester av 
liggtimmer, Huset är indelat i två lika stora rum. I det S 
rummet spisröse, Ingång från bägge kortsidorna. 
nebyggelselämnina,ar, bestående av 2 husgrunder och ett utedass. 
Hus grunderna är 10 x 7 m, respektive 7, 5 x 4 m. 
Huslämning, 7,5 x 5,5 m med intill 1 m höga väggrester av 
liggtimmer. Indelat i 2 rum, 
Båthus, 6 x 4,5 m. Timrat med spåntak. Troligen byggt omkring 
1920, Stort antal inskriptioner, 
Husgrund, 6 x 4 m av betong, enkelstugeplan. Stenvallar vid 
stranden. 
Bostadshus, flottningskoja (?), 6 x 4 m, betonggrund och plåt
tak, Resvirkeskonstruktion. Uppskattad ålder; 1940-tal, 
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415 S 

416 s

417 s

418 s

419 s

420 s

421 s

422 s

423 s

424 s

425 s

426 s

427 s

428 s

Flottningslämningar� bestående av en avstängningsarm,2 led
armar, stenkista simt upplag av rensningssten. Avstängnin�s·
armen är kall.murad och 180 m 1. Ledarmarna är 150 respektive 
40 m långa och kall.murade, Vissa delar har förmodligen haft 
ledarmar av trä. 
Flottningslämning, bestående av 1 ledarm, 43 m L Byggd av sten. 
Flottningslämning, bestående av en jordvall, 300 m 1. Byggd av 
jord och sten, Stenkista och vattenståndsmärke. 
Flottningslämning,bestående av en ledarm, 10 m I.Byggd av sten. 
Flottningslämning, bestående av en ledai:m, 100 m i. 
Byggd av sten och förstärkt med timmer. 
Flottningslämning, bestående av en ledarm, ca 70 m 1. 
Flottningslämningar, bestående av en länsdragningsvinsch och 
en ledarm. Vinschen består av en tändkulemotor och vajertrumma. 
Ledarmen är 50 m 1. 
Flottningslämning, bestående av en ledarm,65 m 1. 
Byggd av sten, 
Flottningslämning, bestående av en ledarm, ca 80 m 1. 
Flottningslämningar, bestående av tva ledarmar, 100 m långa, 
Byggda av sten och förstärkta med timmer. 
Flottningslämningar, bestående av fyra ledarmar och en vall. 
Ledarmarna är 20 - 120 m långa. Byggda av sten, Vallen är 
50 m 1 och byggd av sten. 
Flottningslämningar, bestående av 2 ledarmar, 20 respektive 
150 m langa. Byggda av sten. 
Flottningslämning, bestående av en ledarm, 75 m 1. Byggd av 
sten. 

Flottningslämning, bestående av en ledarm, 40 m 1. Byggd av 
sten. 

78. Först under 1900-talet började broar anläggas i större
omfattning inom undersökningsområdet. Träbro med timrade
stenkistor vid Villaholmen (5.22: 410 K). Foto 1978,
Skellefteå museum.



429 S Flottningslämningar, bestående av två ledarmar, 45 och 185 
m langa. Byggda av sten. 

Kommunikationer 

410 K 
411 K 

Träbro, ca 6 m 1 och 2 m br. Byggd på timrad stenkista. 
Träbro, ca 6 m 1 och 2 m br. Byggd på timrad stenkista. 

Härdar och övriga lämningar 

175 

407 Härd. NNV om härden är ytterligare en härd, nyttjad i sen tid. 

5,23 

S och SV om härden ligger på strandplanet sporadiskt med 
skärvs ten. 

RÅSTRAND 

Ruta 23, Råstrand, Sorsele sn, Vindelälvens flodområde, AG län 

Storlek: 8 kvkm, ca 25 % vatten. 

Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladindelning 23 I 6-7 a-b 

och 23 I 8-9 a-b. 

Använda fotokartor: Fotokonceptkartor 23 I 6-7 a-b och 23 I 8-9 a-b. 

Beskrivning: Rutan omfattar ett område kring Vindelälvens krökning vid 

Råstrands by, en del av Råstrandsavan samt Gargåns utflöde i älven. Om

rådet består fr:Smst av skogsmark med enstaka myrmarker, uppodlade områ··· 

den finns i rutans S del. Terrängen är tämligen flack, men i SÖ delen 

finns ett mer höglänt område. 

Älven har en strandkontur av stor flikighet, övervägande sandigt och 

grusigt strandmaterial. En del forsande sträckor finns i rutan, främst 

omkring de större holmarna i huvudfåran, 

Bland undersökningsområdena har råstrandsrutan givit de kvantitativt 

rikaste lämningarna av fångstkultur och lantbruk. Det finns enstaka 

samiska lämningar i området, och enligt tradition var den förste ny

byggaren same. Råstrand insynades 1796. Nu dominerar lantbruket områ

det och olika lokaler från denna näring togs upp vid inventeringen, 

De av lantbrukets lämningar som konsekvent registrerades var övergivna 
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ranings- och ängslador samt andra byggnader och anläggningar av vilka 

många dock förlorat sin funktion i dagens jordbruk. Ett objekt av 

speciellt intresse är en mycket välbevarad skvaltkvarn som ligger vid 

ett forsande parti av Vindelälven. 

Av fångstkulturens lämningar överväger de strandbundna boplatserna. 

Det finns gott om boplatser över hela området, och inventeringen visade 

att ett par tidigare registrerade fyndplatser ingår i boplatskomplex, 

Vid inventeringen framkom också många uppgifter om bortodlade eller 

förstörda härdar. Inom rutan finns fyra osäkra fångstgropar, men utan

för rutan finns ett område med ett tjugotal fångstgropar. Tidsbrist 

gjorde att endast hälften av dessa kunde registreras. 

Lämningar efter skogshanteringen kan delas upp i två olika grupper, De 

tjärdalar och kolbottnar som registrerades bör betraktas som rester 

efter en av lantbrukets binäringar. Flottninga_n har däremot varit en 

viktig basnäring för många. Flottningen är nu nedlagd, men de många 

lämningarna inom området har stort värde för förståelsen av denna verk

samhet. 

Källkritik: Extremt högvatten rådde vid inventeringstillfället, och 

några av boplatserna framkom genom skärvstens- och avslagsplockning i 

0,5 m dj vatten, Vid inventeringen under lägre vattenstånd bör bo

platsantalet bli högre. 

Det NV hörnet av provrutan inventerades ej pga tidsbrist, 

I provrutans V del finns två holmar i älvens huvudfåra, högvatten 

och forssträckor gjorde det svårt att nå dessa med båt, En tredje ej 

inventerad holme ligger i Råstrandsavan. 

Bebyggelsekarakteristik: De flesta bostadshus är större eller mindre en
familjshus i trä fran omkring 1940-50, samt rappade mindre villor från 
SO-talet. Några äldre bostadshus förekommer, mest från 20-talet. En 
bagarstuga. Timrade logar och lador är vanliga (spåntak). Den övriga 
bebyggelsen tycks härstamma från 30-talet. Torvtäkt och potatisodlingar. 
Skola och affär. In- och utlämning av post i ett av bostadshusen (1:36). 
Taxistation. En nedlagd affär. F d cafe vid färjeläget, Fiskebod av tim

mer vid stranden. Stenkistor från flottningen mellan Äkerholmen och 
Råst,rand. På Äkerholmen finns en välbevarad kors byggnad från sekelskif-
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tet, ett par timrade logar och lador samt en enkelstuga av timmer med 
förråd. Dessutom en sommarladugård och en ruin efter en bastu. På fas
tigheten Råstrand 1:13,en smedja och bastu, nr 636 L. 

Förhistorisk fångstkultur 

132 F 

136 F

138 F 
l/f5 F 
146 F 
601 F 
614 F 

615 F

618 F

619 F 

620 F

621 F

622 F 

Fyndplats för spets av Jarn samt benrester. Boplats framkom 
vid besiktningen, 170 m längs stranden. Sparsamt till mått
ligt med skärvsten. Två skrapor samt avslag och kärna. 
Boplats,30 m 1. Skörbränd sten i den V delen, 
Fyndplats för skifferyxa. 
Boplats, 200 m 1, några härdar iakttagna. Två skrapor. 
Fyndplats för holkyxa i brons. 
Boplats, 10 x 10 m. Måttligt med skärvsten. Två skrapor, avslag, 
Boplats, 35 m längs stranden. Rikligt med skärvsten, 
Skrapa, avslag, splitter, 
Skärvstensförekomst, sporadisk förekomst ca 60 m längs stranden. 
Boplats

1
25 m längs stranden. Sparsamt med skärvsten. 

Tva skrapor, retuscherat stycke, avslag. 
Boplats, 15 m längs stranden. Sporadiskt med skärvsten. 
Skrapa, avslag. 
Skärvstensförekomst, sporadisk förekomst ca 15 m längs stranden. 
Boplats,sporadiskt med skärvsten i vattnet. 
Boplats, 65 m längs stranden. Sporadiskt med skärvsten. Avslag. 

80. Knipholk tillverkad av en tunna. Rästrand (5.23). Foto 19?8,
Skellefteå museum.



623 F 

626 F 
630 F 
649 F 
663 F 
661, F 

667 F 

668 F 
671 F 
673 F 
674 F 

675 F 

Boplats, 75 m längs stranden. Måttligt med skärvsten. 
Fyra skrapor, avslag. 
Boplats, 30 m längs stranden. Sparsamt med skärvsten. 
Fångstgrop (?) 
Skärvstensförekomst, ca 15 m längs stranden. 
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Boplats, 35 m längs stranden. Sporadiskt med skärvsten. Avslag. 
Boplats (?), 25 m längs stranden. Mycket sporadiskt med skärv
sten. Avslag. 
Boplats, 100 m längs stranden. Sparsamt till sporadiskt med 
skärvsten. Avslag. 
Fångstgrop (?) 
Fångstgrop (?) 
Boplats, 40 m längs stranden. Avslag. 
Boplats, 150 m längs stranden. Sporadiskt med skärvsten. 
Spets, avslag, rikligt vid den V delen. 
Fångstgrop (?) 

Efter flera tips från allmänheten gjordes en rekognoscering på ett om
råde utanför provrutan. 

135 F 

655 F 
656 F 
657 F 
658 F 

Fyndplats. Vid besiktningen framkom en boplats, ca 60 m längs 
stranden. Sparsamt med skärvsten. Avslag, asbestkeramik. 
Fångstgropar, 4 st. 
Fangs tgropar, 4 st. 
Fangstgrop. 
Fangstgrop. 

Ytterligare ett tiotal fångstgropar iakttogs i området, men tidsbrist 
förhindrade fullständig registrering. Enligt ortsbefolkningen spökar 
det på platsen, och groparna anses vara gravar. Nu levande personer 
sägs ha hört rop från groparna. 

Lantbruk 

608 L 

609 L 

610 L 

611 L 

616 L 
617 L 
624 L 

625 L 
629 L 

632 L 
633 L 

634 L 

635 L 
636 L 

Lada, 3 x 3 m. Timrad, med spåntak. Enligt uppgift stod ladan 
på plats redan 1905. Ej i bruk. 
Lada, 2,5 x 2,5 m. Timrad, med brädtak. Enligt uppgift 1800-tal. 
Ej i bruk. 
Loge, 7 x 6 m. Timrad, spåntak. Enligt uppgift är logen flyttad 
till sin nuvarande plats 1905. I bruk. 
Sornrnarl.adugård, 5 x 5 m. Timrad, med spåntak. I bruk. Nu an
vänd som hölada. 
Rest sten, förmodligen äldre råsten. 
Bastugrund, 5 x 4,5 m, med rester av nedgrävd bastuugn. 
Timmerbyggnad (Bod?), 3 x 2,5 m, timrad i sluttning. Spåntak 
pa näver. 
Lada, 3 x 2,5 m. Timrad med papptak. 
Skvaltkvarn, 6 x 4 m. Timrad med spåntak. Ränna delvis samman
byggd med ledarm för flottning. Inskriptioner daterar kvarnen 
till 1870-tal. Anläggningen är nästan intakt. 
Plats för borttagen sommargrav. 
Kvarnplats med spånhyvel, endast någon förmultnad timmerstock 
anger läget. 
Gårdsgrupp med välbevarad korsbyggnad från omkring 1900 samt 
ladugardsbyggnad. I funktion. 
Samlingsnummer för Råstrands bymiljö. 
Gårdsgrupp med bl a smedja och bastu med nedgrävd bastuugn 
(likhet med 617 L). I funktion. 
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81. Xnda in i sen tid har man använt fällor för fångst av viZda
djur. ReZativt nytiZZverkad hurfäZZa för rävfångst i närheten
av Råstrand (5.23: 648 L). Foto 1978, SkeZZefteå museum.

637 L 

647 L 

648 L 
650 L 

651 L 
652 L 
653 L 
654 L 

659 L 

660 L 
661 L 

665 L 

666 L 
669 L 

Gårdsgrupp, enkelstuga med förråd samt timrad loge. 
Fritidshus. 
Potatiskällare (?), 2 x 1,5 m stor grop. L-formad grundplan 
med timrade sidor. Dåligt tillstånd, takkonstruktion saknas. 
Burfälla för räv, 3,5 x 1 m, nytillverkad. 
Lada, 3 x 3 m, med blyertsanteckningar från 1890-talet, 
Timrad, igenrasat tak. 
Lada, 2,2 x 2,2 m. Timrad med spåntak. Ej underhållen. 
Lada, 2,5 x 2,5 m. Timrad med spåntak. Ej underhållen. 
Vattenkvarn, 6 x 2 m, i ruin och övervuxen med sly. 
Lador, två st, 3 x 3 m, timrad med spåntak ej underhållen. 
Lada,3 x 3 m, endast golvet återstår, 
Lador, två st. Lada, 3,5 x 3,5 m timrad med spåntak, ej under
hallen. Lada, 3x3 m,endast multnade golvrester återstår, 
Lada, 3 xJm,helt igenrasad. 
Torvtäktsområde, ca 80 x 50 m med lämningar efter 4 stående 
torvhässjor. 
Lada, 2,5 x 2,5 m. Timrad med brädtak, som delvis är igen
rasate 
Lada, 6 x 5 m. Endast grunden återstår, 
Platser med tradition. Holmen där Råstrands förste nybyggare, 
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samen Jon Sjulsson slog sig ned, och där han slog ihjäl en av 

två fiskestjälande svenskar (G69 a). Beeravninesplats (669 b).

Torvtäktsområde, 50 x 30 m med rester av två stående torvhäss
j or. 

Renskötsel 

614 R Plats för borttagen seite. Borttogs omkring 1900. 

Utanför rutan finns 

133 R Lappvall med härdar. 

Skogsbruk med flottning 

604 S Tjärdal, 10 m i diam. Dalränna mot SV. Enligt uppgift använd en
dast en gång för 30 år sedan. 

605 S Tjärdal, 12 m i diam. Dalränna mot SV. 
613 a-e S Flottnings lämningar bestående av 9 timrade stenkistor samt en 

timrad stenkista med vinsch. 8 av stenkistorna står ute i 
vattnet. 

617 S 

627 s 

Timmerbyggnad, 6 x 5 m, f d förråd för flottningsföreningen 
samt ett 2 x 2 m stort brädskjul. 
Tjärdal, 10 m i diam. Dalränna mot V. Under tjärdalen ligger 
nagra tomma tjärtunnor. 

82. Under tjärdalen i Råstrand finns även några tJ"ärtunnor,
som i äld:I'e tid kunde transporteras genom att flottas
längs älven. (5.23: 627 SJ. Foto 1978, SkeUefteå museum.
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628 S 
629 S 
631 S 
638 S 

639 s 

647 s 
662 S 

677 s 

Härdar 

602 
603 
606 
607 
612 

Flottningslämning, timrad stenkista, 
Flottningslämning, ca 50 m 1 ledarm av timrad stenkista, 
Kolbottnar, omrade med 5 st, 5-9 m i diam, 
Dammanläggning för flottning ca 75 m 1 och 3 m br. 
Daimnöppningen ersatt med gångbro, 
Dammanläggning för flottning ca 105 m 1 och 6-8 m br. 
Vid <lammöppningen är luckorna borttagna och ligger slängda i 
en hög invid dammen, Dammen är genombruten på ett ställe, 
Tjärdal ca 2,5 m i diam. Dalränna mot NÖ. 
Flottningslämningar bestående av en ca 25 m 1 och 2 m h ledarm 
som är timrad och stenfylld samt en trekantig, timrad sten
kista, 
Kolbotten 14 m i diam. 

och övrig:a lämningar 

Plats för en nu bortodlad härd. 
Plats för tre bortodlade härdar. 
Plats för bortodlad härd. 
Plats för okänt antal borttagna 
Plats för borttagen härd 

härdar. 

Utanför rutan påträffades 

672 

5.24 

Härdar, två säkra samt tre osäkra. 

VINDELGRANSELE 

Ruta 24, Vindelgransele, Lycksele sn, Vindelälvens flodområde, AC län 

Storlek: 6 kvkm, ca 35 % vatten. 

Belägenhet: Motsvarande ekonomiska kartans bladindelning 23 I 4-5 c-d. 

Använd fotokarta: Fotokonceptkarta 23 I 4-5 c-d. 

Beskrivning: Rutan omfattar ett område kring Vindelälvens huvudfåra upp

ströms Vindelgransele, innefattande Rågobäckens utlopp som ligger på 

älvens vänstra strand i rutans mellersta del, Landområdet består 

huvudsakligen av höglänt skogsmark, barrskog, samt en del uppodlade 

områden på älvsedimenten längs stranden, utmed Vindelälvens vänstra 

strand går en väg. Den anlades under senare delen av 1800-talet. På 

samma sida samt på holmen i huvudfåran ligger huvudparten av bebyggel

sen. Vindelgransele koloniserades på 1750-talet, 

t 
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83. Provyta 24. Vindelgransele, Lycksele sn, BD Zä:n.
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Lämningar efter förhistorisk fångstkultur finns längs rutans stränder 

i form av boplatser och fyndplatser. Vid utgrävning av en av de tidiga

re kända boplatserna framkom bl a ett samiskt offerfynd, och på Lappvall

heden finns platsen för en borttagen renhage. 

Av de registrerade lämningarna efter lantbruket överväger övergivna 

ängs- och raningsmarker med lador. Från skogsnäringarna förekommer 

flottningslämningar och en större tjärdal. Vid bebyggelsen finns en 

liten tjärdal, byggd i sen tid som demonstrationsobjekt för att visa 

hur tjärbränning fungerade. 

Källkritik: Extremt högvatten rådde vid inventeringstillfället. 

Bebyggelsekarakteristik: Bebyggelsen redovisas i ordning från rutans 
nedströmsdel utmed älvens vänstra strand. Strax S om Vindelgransele, 
vid Storforsen finns ruiner efter ett mindre kraftverk med dammanlä.gg
ningar av betong. Ett par äldre jordbruksfastigheter, bostadshusen 
ombyggda, ekonomibyggnaderna i ursprungligt skick, ca 1900. Några lfO

och 50-tals sr.iåvillor :i_ tr,L Sommarstugor utefter stranden. Endast ett 
fåtal bostadshus i någorlunda originalskick. En panelad parstuga med 
sticktak, en parstuga, LFS, något ombyggd under 20-talet, en korsbygg
nad av timmer med ljusgrå panel (något ombyggd). Flera äldre hus om
byggda med eternitplattor i fasaderna. Timrade lador intakta. 

Brännholmen 
F d skola, nu vägverkets platskontor längst i S, uppförd ca 1955. 
Bostadshus från ca 1940. En äldre korsbyggnad med ladugård och bagar
stcgulänga, ca 1900. Timrad loge samt lador och härbre. En välbevarad 
gårdsgrupp från sekelskiftet med timrad ladugård och dubbelbod. En 
timrad korsbyggnad. F d missionshus ca 1930. Bostadshus ca 1920, LFS 
med timrad ladugård. En del ombyggda bostadshus från omkring 1930. 

Utmed älvens högra strand finns ett par korsbyggnader ca 1920, väl
bevarade. Ett äldre reveterat hus (fårskötsel). Timrad loge och la
dor. Några äldre välskötta ladugårdar. Slåtterholme strax S om 
Vindelgransele. 

Förhistorisk fångstkultur 

149 F 
151 F 

165 F 
653 F 

654 F 

660 F 

Boplats, utgrävd 1941 på ställe för samisk offerplats. 
Boplats, ca 500 m längs stranden. Sporadiskt med skärvsten. 
Skrapa, avslag. Plats för samisk offersten. 
Fyndplats för metkrok av järn. 
Boplats, ca 100 m längs stranden. Sparsamt med skärvsten. 
Spets, avslag. 
Skärvstensförekomst, 10 m längs stranden. Måttligt med skärv
sten. 

Boplats, ca 110 m längs stranden. Sparsamt med skärvsten. 
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661 F 
666 F 

674 F 

676 F 

3 skrapor, avslag, brända ben. 
Fyndplats för avslag, 
Skärvstensförekomst, ca 75 m längs stranden. Måttligt med 
skärvsten. I omradets N del påträffades ett avslag. 
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Boplats,ca 70 m längs stranden. Måttligt med skärvsten, Skiffer
spets, avslag, brända ben, 
Skärvstenförekomst, ca 60 m längs stranden, 
Sporadiskt med skärvsten, 

Lantbruk 

651 L 

652 L 
655 L 
656 L 
657 L 

658 L 
659 L 

662 L 
664 L 

665 L 

667 L 

669 L 

672 L 
673 L 
675 L 
677 L 
679 L 

680 L 

Strandäng med tre lador, Strandängen 300 x 30 m och tidigare 
nyttjad som slåttermark. Ladorna är timrade, 5 x 5 m, 4 x 3 m 
och 4 x 5 m, Den sistnämnda ladan hade spåntak, de övriga 
papptak. Ej i bruk. 
Lada, 3 x �,J m. Endast väggrester återstår, 
Lada, 3,5 x 3,5 m. Med spåntak. 
Lada, 3,5 x 3,5 m. Runcltimrad med brädtak. 
Tidigare brukningsyta, med lador. Brukningsytan är 120 x 30 
m, De 2 ladorna är rundtimrade, 4 x 3,5 m och 5 x 4 m och 
försedda med spåntak. Ej i bruk. 
Lada, 2,5 x 2,5 m. Rundtimmer med brädtak. 
Tidigare odlad mark med lador, Den odlade marken är 140 x 40 
- 70 m och uppdelad i 5 tegar, De 2 ladorna är timrade,
5 x 5 m och 4,5 x 4,5 m och försedda med spåntak. Ej i bruk.
Lada, 2,5 x 2,5 m, Rundtimmer med brädtak.
Strandäng med lador. Strandängen är 180 x 20 - 40 m. De 2 la
dorna är relativt moderna, 6 x 6 m och gjorda i resvirke, Ej
i bruk.
Gårdsgrupp. Inom gårdsgruppen finns ladugård 17 x 6 m, timrad
med spantak. Smedja 5 x 4 m i resvirke med inrasat tak, Lada
6 x 6 m, timmer och bräder under spåntak. Grund till mangårds
byggnad påträffades ej.
Tidigare brukningsyta med lador. Brukningsytan är ca 60 x 60
m, Invid brukningsytan finns 7 lador. Två lador är 2,5 x 2,5
m och 4 x 3,5 m och försedda med spåntak, En lada är 3 x 3 m,
timrad och försedd med brädtak, En lada är 6 x 5 m gjord av
resvirke och bräder och försedd med plåttak. En lada är ned
monterad. Av två lador finns endast 4 x 4 m grunder kvar.
Marken är igenväxande,
Loge, 8 x 8 m. Timrad med spåntak. Sammanbyggd med fallfärdigt
resvirkesskjul.
Husgrund, 11 x 5,5 m.
Lada, 5 x 4 m, Timrad med spåntak.
Lada, 2,5 x 2,5 m. Timrad med spåntak.
Lada, 4,5 x 4,5 m. Timrad med spåntak, Ej i bruk.
Gårdsgrupp. TimraJ enkelstuga med påbyggt förråd samt ladu
gard. Fran omkring 1900.
Lada, timrad med upplag av hässjestänger.

Renskötsel 

164 R Rengärde, borttaget. På platsen har funnits ett 150 m 1 och 
60 - 70 m br rengärde. 
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Skogsbruk och flottning 

668 S Flottningslämningar, bestående av ca 30 m l  ledarm med tre
kantiga, fyllda stenkistor och stenvallar med förmultnad 
timmerkonstruktion. 

670 s 
678 S 

681 S 

Magasinsbyggnad, 8 x 6 m. Timrad med spåntak. 
Tjärdal, ca 11 m i diam med dalränna mot VSV. Enligt upp
gift har den använts under andra världskriget. 
Flottningsläm ning, strandbunden stenvall, ca 100 m 1. 

Kommunikationer 

663 K Bro, 10 ml och 2,5 m h. Timrade och stenfyllda stockkistor 
vid landfästet. Brobeläggning av timmerstockar, delvis be
varad. Bron är ur funktion. 

övriga lämningar 

671 Tjärdal, 4 m i diam. Modern, uppbyggd för att visa tjär
bränning för sommargäster. 

. .. 

' . 

••
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6 I N D E L N I N G I Ä L V S T R Ä C K O R E F T E R 

B A S N Ä R I N G A R 

De för redovisningen valda basnäri(garnas kvantitativa och kvalitativa 

utbredning visas på fem översiktskartor. Till denna redovisning måste 

vissa generella ffö·behåll göras. Underlaget för kartorna utgörs främfft 

av den genom fältundersökningefr i provytorna vunna kunskapen samt av 

vissa antaganden om de kulturhistoriska förhållandena i mellanliggande 

områden, Av betydelse härvid är kunskap om områdenas naturgeografiska 

förutsättningar för olika kulturformer liksom jämförelser med förhållan

dena i bättre kända älvdalar och slutligen den information som excerp

terna kunnat ge, Ämbetet har tidigare redovisat (1.4) att dessa endast 

givit upplysningar om ett mindre antal lokaler, 

Förutsättningarna för jämförande studier av detta slag växlar emellertid 

för de olika näringarna, Härutöver tillkommer att de redovisade slut

satserna om de topografiska förhållandena främst grundar sig på karto

grafiska studier, vissa områden har dock studerats genom stereofoto

grafier. Ämbetet vi"il stryka under att underlaget för bedömningarna är 

av översiktlig art och ej kan ersätta den detaljkunskap som erfordras 

för säkra bedömningar om de differentierade kulturförhållandena i det 

arealmässigt omfattande undersökningsområdet, 

6,1 FÖRHISTORISK FÅNGSTKULTUR 

Kartan fig 84 visar en kvantitativ och kvalitativ bedömning av fångst

kulturens förekomst inom undersökningsområdet, Den främsta källan för 

denna bedömning - utöver inventeringsresultaten från provytorna - är 

ämbetets fornminnesinventering. På två kartor fig 86 och 87 redovisas 

de hittills kända förekomsterna av boplatslämningar och fångstgropar. 

Markeringarna avser antal kända förekomster per 25 kvkm. Det bör dock 

anmärkas att fornminnesinventeringen inom den ekonomiska kartans ut

givningsområde bedrivits med olika mål bl a beroende på tillgängliga 

resurser. Sålunda har boplatser endast redovisats för vissa områden. 
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85. Stenåldersboplats på holme i närheten av Trollholmen.
Längs hela strandplanet förekommer delvis rikligt med
skärvsten. (5.14: 613 F). Foto 1978, Skellefteå museum.
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De områden där inga lokaler redovisas stämmer som regel överens med de 

områden, som inventerats med lägre ambitionsnivå. 

Det kan med stor sannolikhet antas att den förhistoriska fångstkulturen 

varit spridd över så gott som hela undersökningsområdet. Vissa områden 

har visat sig vara särskilt rika på lämningar. De naturgeografiska för

hållandena synes härvid ha haft avgörande betydelse. Stora boplatsanhop

ningar påträffas som regel vid skogszonens stora sjöar och kring de ut

sträckta selen vid utflöden av stora biflöden. Sådana områden finns vid 

Galtisguts, Hornavan och Storavan i Skellefteälven, vid Laisälvens samman

flöde med Vindelälven och vid Juktåns inflöde i Umeälven. 

Det kan anmärkas att de vid inventeringen genom den ytmässiga besikt

ningen framkomna boplatserna, endast utgör en del av det verkliga be

ståndet. Efterundersökningar i reglerade vattendrag har visat att ett 

stort antal lokaler saknar synligt märke ovan jord (jfr 8.2). 
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På kartorna fig 86 och 87 redovisas lokalerna kumulativt i en stegrad 

skala, där varje markeringstyp innebär en fördubbling av antalet lokaler 

jämfört med den föregående markeringstypen, Genom att skilja ut alla om

råden (5 x 5 km-rutor) med mer än 6 boplatser eller mer än 20 fångstgro

par erhåller man de kvantitativt sett tätaste områdena. En analys som 

syftar till en översiktlig bedömning kan medge att dessa områden i vissa 

fall förs samman, Så har skett när det mellanliggande området inte in

venterats med avseende på fångstkulturens lämningar och där de topogra

fiska förhållandena varit sådana att goda fysiska förutsättningar för 

kulturen bör ha förelegat. På kartan fig 84 har sådana områden markerats 

med gles skraffering. Områden där såväl fångstgropar som boplatser före

kommer redovisas med glesa krysslinjer. Inom dessa områden överstiger som 

regel boplatsernas antal 15 och fångstgroparnas 40. Täta krysslinjer 

slutligen, avser vissa kvalitetsmässigt betydelsefulla fångstkulturmil

jöer, Dessa områden utgör vanligtvis de kvalitativt allra tätaste områ-

88. Fångstgrop som ingår i ett cirka 190 meter långt system
av 14 gropar. Systemet skär av spetsen på en landtunga,
den s k  Hästskon, som sträcker sig in i en av älvens
meanderbukter, Strycktjärn (5.19: ?5 F). Foto 19?8,
Skellefteå museum.
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dena. Kvalitetsbedömningen har skett utifrån olika kriterier, där följan

de aspekter kan sägas ligga till grund för val av områden: 

o De naturgeografiska förutsättningarna för fångstkulturens livsmöns

ter är relativt oförändrade.

o Anläggningarnas samband med miljön framgår klart,

o Miljöerna är ej berörda av sentida verksamhet, såsom fritidsbebyggel

se, flottningsreglering, vägbyggen etc.

o Miljöerna ligger i nära anslutning till bebyggelsecentra eller vägar

och lämpar sig för turism och undervisning.

o Miljöerna har mycket rik förekomst av olika typer av lämningar.

o Lämningar och miljöer har stort vetenskapligt värde.

I 

Inom Tjeggelvas, Skärfajaure och Måskejaure är tre provytor belägna 

(5.2, 5.3 och 5.4). Här framkom rika lämningar efter fångstkulturen. 

Bl a påträffades ett 20-tal lokaler med boplatser och fångstgropar. Det 

mest betydelsefulla området är sundet emellan Tjeggelvas och Skärfajaure. 

Inom området finns lämpliga boplatslägen, som skyddade vikar och grusiga 

stränder i stort antal. Genom den påverkan som bl a vårfloden utsätter 

stränderna för kan misstänkas att flera lokaler var översandade vid in

venteringstillfället. Området har i stort behållit sin vildmarkskaraktär. 

Bebyggelsen utgörs nästan uteslutande av ett fåtal fasta bosättningar -

vilka i sig ofta har kulturhistorisk betydelse, Allmän landsväg når fram 

till Stenudden, vilket gör området relativt lättillgängligt för den upp

sökande turismen. 

II 

Utmed älvdalen nedströms Älvsbyn (5.18 och 5.19) påträffades ett 10-tal 

boplatser och fångstgropssystem. Boplatserna framkom på sådana nivåer 

att de kan betecknas som kustbundna, d v s  att de har legat vid den forn

tida kusten. Genom strandförskjutningen skapas möjligheter för säkra 

kronologiska hållpunkter. På en av boplatserna tillvaratog man 1976 ett 

s k  nordbottniskt redskap. Såväl fynden som deras läge gör att området 

bör tillmätas stor betydelse ur arkeologisk synpunkt. 
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III-IV

Galtisguts med den reglerade sjön Kakel och nedersta delen av Hornavan 

och den likaledes reglerade Storavan med Gullön är ett av de boplatstä

taste områdena i Norrland. Ett hundratal lokaler har här registrerats. 

Områdena är i sig topografiskt gynnsamma för fångstkultur med långa ås

ryggar som sträcker sig ut över vattnet. På sådana åsar gick ofta vilt

stråken, samtidigt erbjöd stränderna skyddade och lättdränerade lägen 

för bosättning. 

Det stora antalet kända boplatser får ses mot bakgrund av den fortlöpan

de stranderosion som åstadkommits genom regleringen. Det kan anmärkas 

att endast en ringa del av de nu kända lokalerna redovisades vid den 

inventering, som föregick sjöarnas reglering, På Gullön i Storavan har 

ett antal ovanligt formade s k långhärdar registrerats på boplatserna. 

Den enda oreglerade delen av detta stora sjöområde är sjön Galtisguts, 

Dess övre del utgjorde en av provytorna (5.9). Vid inventeringen regist

rerades ca 20 fångstkulturlokaler, främst boplatser, Några av dessa 

sträckte sig mer än 100 m utmed stranden. Galtisguts redovisas som en 

miljö av riksintresse för kulturminnesvården, 

V 

Gautojaures tidigare planerade regleringsområde inventerades 1967 av 

ämbetet. Området karakteriseras av förfjällsterräng. De tre sjöarna 

Yraf, Mittisjön och Gautojaure och sunden mellan dessa bildar för 

fångstkulturen gynnsamma yttre förutsättningar. Stränderna är dock ofta 

blockrika och boplatserna ligger inkilade på korta sandstränder i block

moränen. Fångstgropssystem täcker mårkorna ovanför sunden. Området är av 

stor betydelse som referensområde för forskningen, Fångstmiljön utgör 

tillsammans med den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen vid Adolf

ström en miljö av riksintresse för kulturminnesvården. 

VI 

Sammanflödet mellan Vindelälven och Laisälven är ett vildmarksområde 

som vid ämbetets 1974 genomförda inventering visat sig vara synnerligen 

rikt på lämningar från fångstkulturen, Inom området registrerades 135 
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boplatser, Dessa har sammantaget en uppmätt längd av 9600 m utmed stran

den. Bland fångstgroparna kan nämnas ett system med 154 gropar som 

sträcker sig från gården V Långheden och ca 8 km österut längs Laisälven 

till i höjd med Trollforsen. I stora drag utgör huvuddelen av fångstgro

parna inom området - tillsammans med områden med svårforcerad terräng -

en ca 4 mil lång spärr från Olsträsket via Vindelälven, Nedre Gauträsk, 

Laisheden och Laisälven upp till Gransele (Löthman 1978). Området har 

av Storumans kommun föreslagits som miljö av riksintresse för kulturmin·

nesvården. Belägenheten i anslutning till Sorsele ger området betydelse 

även ur social synpunkt. 

VII och VIII 

De två områdena, som ej omfattades av provrutorna är belägna i Vindel

älvens nedre del vid Björksele - Rusksele och 1\msele. Områdena är ut

tagna på grund av sin fornlämningstäthet och genom att älvsträckorna är 

forsrika och har många tillflöden, d v s  en naturmiljö som är typisk 

för fångstkulturen. De båda områdena ligger inom relativt tättbefolkade 

områden och fornlämningarna är lättillgängliga från allmän väg. 

6.2 ÄRJEMARKSKULTUR 

Ärjemarksbruket med dess yngre modifierade form - bofast ärjemarkskul

tur - har beskrivits i avsnitt 4.2. Ärjemarkskulturens näringsgeogra

fiska förutsättningar finnes inom en vid del av undersökningsområdet, 

Goda slåttermyrar, fiskrika sjöar och lämpliga fångstplatser kunde sö

kas långt nedåt lappmarksgränsen och följdriktigt kom dessa näringar 

att bli näringsbasen för de nybyggen som insynades under 1700- och 1800-

talen. Nybyggarna utövade således ett bofast ärjemarksbruk. 

I dag har det modifierade ärjemarksbruket försvunnit inom stora delar 

av undersökningsområdet. Bärarna av denna kulturform står främst att 

fin�a i väb- och strömlösa områden. Där har frånvaron av väg och el 
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tvingat den bofasta befolkningen att i många avseenden trygga sin ut

komst genom självhushållning baserad på kreaturshållning samt jakt och 

fiske. Denna komplexa näringsform kan betecknas som en ytterligare modi

fierad ärjemarkskultur, där skillnaden ligger i tekniska förbättringar 

med lättare och bättre näringsuttag än förr. 

Inom undersökningsområdet utgör sjöarna Tjeggelvas och Skierfajaure med 

omkringliggande marker det mest representativa ärjemarksområdet. De väg

lösa bosättningarna Västerfjäll, Örnvik, Heika m fl är goda exempel härpå. 

Genom den företagna fältinventeringen äger ämbetet goda kunskaper om 

ärjemarkskulturen runt Tjeggelvas och Skierfajaure, både vad det gäller 

äldre fysiska lämningar och dagens livsform. 

Ärjemarksbruket har försvunnit successivt och längst har det utövats i 

undersökningsområdets NV del in mot fjällområdet, Ett under 1900-talets 

första årtionden utövat men nu försvunnet ärjemarksbruk redovisas i några 

skriftliga källor för vissa delar av undersökningsområdets NV del. 

(Ruong 1977 och Campbell 1948). Det finns goda grunder att antaga att det 

förekommer omfattande lämningar efter ärjemarksbruk inom dessa områden. 

På kartan fig 89 redovisas ärjemarkskulturen inom undersökningsområdet 

utifrån två bedömningsgrunder: 

o Områden där ämbetet genom inventering registrerat fysiska lämningar

eller en existerande livsform baserad på ärjemarksbruk,

o Områden där skriftliga källor redovisar ett under 1900-talet bedri

vet ärjemarksbruk. Dessa benämnes förväntningsområden.

Ämbetet vill betona att underlagsmaterialet är för litet för en total

bedömning av ärjemarksbruket inom undersökningsområdet, Det är troligt 

att förväntningsområdena är betydligt flera och till ytan betydligt 

större. 

I 

Området kring Tjeggelvas och Skierfajaure med utlöpare mot NV och SÖ, 

Fem provytor om sammanlagt ca 40 kvkm har systematiskt inventerats. 

Dessutom företogs en begränsad etnologisk undersökning inom området 
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90. Myrslåttern intog tidigare en central plats inom ärjemarksbruke"t.
Inhägnad slåttermyr vid VästerfjäU (5.1: 722 Ä). Foto 1978,
Skellefteå museum.

(3.2). Ett 10-tal insynade hemman finns inom området, varav några, 

Västerfjäll och Örnvik, bebos permanent. Andra, som Ramanj och Heika 

bebos endast säsongvis. Bl a genom att stora delar av området fortfarande 

är väglöst har ärjemarksmönstret bibehållits i vltsentliga delar. Den 

viktigaste inkomstkällan ger i dag fisket. Potatisodling och naturahus

hållning bidrar till att man i stort sett är självförsörjande, 

Fysiska lämningar efter äldre ärjemarksmönster i form av olika slags 

fällor, fast fiske och slåtterängar har registrerats i stor omfattning. 

Området har stor betydelse för kulturminnesvården både från vetenskap

lig och social synpunkt, dels genom att det utgör en homogen ärjemarks

miljö, dels genom dess betydelse som förmedlare av en äldre jakt- och 

fårigsttradition, Områdets betydelse för den sociala kulturminnesvården 

understryks ytterligare av att Västerfjäll är en anhalt på Kungsleden. 
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Il 

Vattendelaren mellan Tjeggelvas och Hornavan. Inom området finns eller 

har funnits flera samiska nybyggen, som Harrok, Vounatj, Labbas, Dessa 

insynades under 1800-talets andra hälft och omkring sekelskiftet. Ärje

marksbruket har präglat ett vidsträckt område (Ruong 1977). Förväntnings

område med oklar begränsning. 

III 

Adolfström är beläget inom Gautträsks tidigare planerade regleringsom

råde (jfr fångstkultur område V). Bebyggelseenheten grundades under 

1700-talet i samband med att silverbrytning i Nasafjäll på nytt togs upp. 

Rester av hyttan mm är bevarade, Genom hyttan kom den fortsatta koloni

sationen i området att utformas på ett annorlunda sätt än inom övriga 

distrikt i fjällvärlden. Omkring 1840 insynades Adolfström som nybygge, 

I samband med regleringsförhandlingarna gjorde Nordiska museet en etno

logisk undersökning inom området. Av särskilt etnologiskt intresse är 

fördelningen inom Adolfströms by av fiskevatten, skog till husbehov och 

avverkning, slåtter på vall och ängar mm. Undersökningen visar att bygdens 

främsta näringsfång är jakt och fiske. Vid Fjällfors har tidigare funnits 

bofasta samer. Lämningarna efter 1800-talets agrara kolonisation är del

vis av säregen art. Det är av största intresse, att det finns en kvarle

va härav i fjällbygden och att den dessutom synes ha en betydande livs

kraft.Redovisad som kulturhistorisk miljö av riksintresse, 

IV 

Ammarnäsområdet. Inom området har ärjemarksbruket praktiserats alltifrån 

nybyggets i Ammarnäs upptagande omkring 1825 till ett stycke in på 1900-

talet (Campbell 1948). Förväntningsområde med oklar utsträckning. Redo

visad som kulturhistorisk miljö av riksintresse. 
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6,3 LANTBRUK 

Ämbetets redovisning av lantbruksmiljöer är begränsad till främst de om

råden som granskats i samband med fältarbetena. Utanför dessa områden 

kan finnas förväntningsområden för lantbruket (jfr ärjemarkskultur 6.1). 

Ämbetet anser sig dock för närvarande ej kunna precisera omfattningen av 

sådana områden. 

Länsstyrelsen i Västerbotten bedriver under 1978 och 1979 en selektiv 

bebyggelseinventering som också upptar agrara miljöer. Bearbetning av 

detta material pågår. Genom tillmötesgående från länsstyrelsen har äm

betet kunnat arbeta in detta material i viss utsträckning. 

Raningsmarkernas utbredning utmed de båda huvudälvarna har översiktligt 

karterats av naturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet. 

Materialet har ställts till ämbetets förfogande och markernas utsträck

ning redovisas schematiskt på kartan fig 92 . Raningarna har som regel 

spelat ut sin roll för fodertäkten, men har istället fått stor betydelse 

som betesmarker för främst renarna. 

91. Slåttermarker med lador och höhässjor är ofta belägna vid
stränderna längs vattendragen. Yrafsdeltat strax V om
Adolfström. Foto 196?, riksa:n-tikvarieämbetet.
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I 

Landskapet mellan sjöarna Kakel, Rappen och Saddajaure utgör ett rela

tivt småbrutet myr- och sjörikt skogsområde. Fyra provytor (5.6 -5.9) 

ligger inom området, Lantbruket karakteriseras av myr- och ängsodlingar. 

De flesta hemmanen upptogs under 1800-talet. Torvtäktområden är vanliga, 

Vid Galtisjaure (5.9) förekommer ängsholmar med timrade lador. 

II 

Nedre pitedalen är ställvis tättbebyggt odlingslandskap. Lantbruk av 

kulturhistoriskt värde ut'görs främst av äldre fäbodmarker till Älvsbyn. 

Namn som Bostrand anknyter till fäbodhanteringen. Såväl levande som 

fossila miljöer förekommer. Tre provytor (5.17 - 5.19) är belägna inom 

området. 

III 

Nordvästra delen av Aisjaure (5.10) och Storlaisans nedre hälft (5.11 

och 5.12) är provytor, som visar omfattande spår efter ålderdomlig lant

brukskultur. Slåtterängar och ängsholmar är vanliga. Lantbruket har lagt 

huvudvikten på boskapsskötsel med ängsbruk och hemfäbodar. Lämningar ef

ter äldre fäbodar, kvarnar mm förekommer. Bebyggelsen är gles i Stor

laisans nedre del. Inom provrutorna förekommer äldre gårdsgrupper delvis 

av kulturhistoriskt värde. Igenväxning av äldre odlingsmarker förekommer. 

IV 

Kurrekvejk. Kurrekvejk består av en lantbruksby med omfattande myrod

lingar och viss äldre bebyggelse. I samband med Storavan-Uddjaurs reg

lering på 1950-talet bedömdes Kurrekvejk som ett utvecklingsbart jord

bruk. Lantbruksnämnden förordade därför att byns marker skulle invallas. 

Företaget genomfördes mot bybornas önskemål och stod därför i motsats

förhållande till byns inre utveckling, Intresset för åkerbruk och bo

skapsskötsel har därefter successivt avtagit. Efter en kompletterande 

undersökning bör fråga om områdets betydelse som riksintresse för kul

turminnesvården prövas på nytt. 
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V 

Aromarnäsområdet har redovisats ovan under ärjemarkskultur (6.2:IV). 

Den yngre lantbrukskulturen representeras främst av slåtterholmarna 

med talrika lador i Vindelälven, Området redovisas som kulturhistorisk 

miljö av riksintresse. 

VI 

Utmed Vindelälvens mellersta lopp förekommer ett område med rik äldre 

lantbrukskultur. Provytorna, Sandsele (5.20), Råstrand (5.23) och 

Vindelgransele (5.24) är belägna inom detta område, Lantbruksmiljöerna 

karakteriseras främst av äldre gårdsbebyggelse och stort antal slåtter

lador. Ladorna är uppförda i rundtimmer och har ofta kvar sina ursprung

liga spåntak. Sommarladugårdar och torvtäkt förekommer. Lantbruket, som 

oftast bedrivs som en kombination mellan jordbruk och kreatursskötsel, 

är fortfarande aktivt inom stora delar. 

VII 

Gunnarns by vid Juktån utgjorde södra Lappmarkens största jordbruksbygd. 

Bebyggelsen utmärks av stora manbyggnader med parstuguplan, lagbyggnader 

av rektangulär form jämte storhässjor av enkeltyp. Härtill kommer övriga 

gårdsbyggnader av sedvanlig funktion, Det kulliga landskapet är ännu 

öppen, hävdad mark. I anslutning till byn på kronomark ligger Juktåko

lonien. Den utgörs av en samling kronotorp från 1920-talet som enligt 

hittills gjorda bedömningar utgör det bästa samlade exemplet på denna 

sena men utomordentligt intressanta bebyggelse i Norrland, Västerbotten 

hade, och har trots avvecklingar, det största antalet kolonat och krono

torp i landet, Flera av koloniens enheter är alltjämt i bruk. Förbi byn 

går järnvägen och Europaväg 79 (Blå vägen). Området inventerades av 

ämbetet 1958, 

VIII och IX 

Utmed nedre Vindelådalen redovisar länsstyrelsens byggnadsinventering två 

lantbruksmiljöer av betydelse för kulturminnesvården. Mellan överrödå 

och Rödån (VIII) öppnar sig älvdalen i ett 3 till 5 km brett odlings

lanskap, Området karakteriseras topografiskt av nipbildningar och åsryg

gar som löper ned mot älven. Den enhetliga bebyggelsen utgörs av sex 
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västerbottensgårdar med kringbyggda tre-längade gårdar, samtliga välbe

varade. Landsvägen från vilken man kan överblicka bebyggelsen sträcker 

sig parallellt med älven. 

Vännfors (IX) har en förtätad bykärna med äldre välbevarade gårdar. 

Bytomten ligger på ursprunglig plats och är sålunda ett exempel på be

byggelse som ej flyttades ut vid laga skiftet. 

6.4 RENSKÖTSEL 

Undersökningsområdet ligger inom flera olika samebyar med aktiv ren

skötsel. 

Ämbetet grundar sin sammanställning av renskötseln inom undersöknings

området på de lokaler, som påträffats vid sommarens fältarbete inom 

provrutorna samt på äldre inventeringsmaterial. Därvid bör särskilt 

nämnas Ernst Mankers inventeringar av gravar och kultplatser samt fångst

gropar och stalotomter (Manker 1957 och 1960). Vidare de inventerings

undersökningar som under de sista åren bedrivits genom Nordiska museet 

tillsammans med riksantikvarieämbetet. Till detta har fogats en genom

gång av de svenska fjällapparnas boplatser och flyttningsleder, som 

de år 1945 redovisats av Manker och Lundqvist. 

Genom att antalet registrerade lokaler är tämligen begränsat inom prov

rutorna utgörs underlaget främst av de äldre inventeringarna. Ämbetet 

vill därför varken göra en kvantitativ eller en kvalitativ bedömning 

utan nöjer sig med att på kartan markera de områden där samiska lokaler 

är kända eller med stor sannolikhet kan förväntas. Genom att ämbetet 

saknar självsyn över huvuddelen av lämningarna och deras geografiska 

läge bör avgräsnning�r främst uppfattas som förväntningsområden. Dessa 

områden kan dock räknas som centrala för rennomadismen. Man kan förmoda 

att det inom områdina finns talrika äldre lämningar, som t ex kåtatomter 

och rengärden. Ett ytterligare stöd för sådana antaganden utgör de samis--
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ka ortnamnen i älvdalarnas nedre del, t ex sådana där ordet "lapp" in

går, Lappkåtamyren, Lappheden mm. 

I 

Luokta Mavas sameby. Ett tiotal äldre visten har registrerats av Manker 

vid bl a Listevis vid Pieskahaure samt vid Stourlåpme vid Mavasjaure. 

Inom en triangel som i öster begränsas av en linje från Stenudden till 

Rebnisviken och sjön Rebnis nedre nordvästra strand samt Barturte

fjällets sydsida har Manker observerat fem övergivna visten. Sistnämnda 

område kommer direkt att beröras av det tänkta tunnelbygget mellan 

Tjeggelvas och Hornavan. Vid inventeringen framkom även ett förfallet 

sameviste på ön Suddumsuolo (5.2) samt ett ödelagt viste med endast be

varade härdar vid sjön Rappens sydspets (5.7). 

I slutet på 1940-talet kvarstod flera njallor inom undersökningsområdet 

och i samebyns nedre område påträffas ännu byggnadstyper av skogssamiskt 

ursprung, som åskåtor vid Aitatj och Siddajaure samt två-, sex- och 

åttkantiga timmerkåtor. 

Från Pieskahaure till Voulvojaure finnes ca 25 s k  dödholmar och grav

platser registrerade, Gravarna är bl a påträffade på ön Suddumsuolo, på 

toppen av Båråk, i en klipphåla på Vuoktanjvares sydsluttning och vid 

Akkapakte. Flera kultplatser är kända inom undersökningsområdet. Bl a 

från berget Ailesvare och på en udde i Sartajaure. Ett flertal renhagar 

av skiftande ålder finnes inom området, varav inventeringen påvisat några 

inom provrutorna 5.3, 5.4 och 5.7. 

Inom området finns sålunda talrika samiska lämningar både från den äldre 

harturtegruppen och dagens sameby, Luokta-Mavas. 

II 

Semisjaur-Njarg sameby. Allmänt kan sägas att samebyns område är täm

ligen rikt på äldre kulturlämningar. Beträffande undersökningsområdet 

föreligger enligt Manker ett äldre viste öster om Rebnisatrömmen. Det kan 

även nämnas, att ett flertal äldre visten, med okänd bevaringsgrad, är 

kända norr och söder om sjön Rebnis samt i ett stråk västerut från 
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Jäckvik. Flera kult- och gravplatser är kända, men dessa ligger i hu

vudsak utanför undersökningsområdet. Dock föreligger kännedom om några 

gravar vid Hornavans nedre del och en dödholme i Galtisjaure. 

III 

Svaipa sameby. I den aktuella litteraturen saknas uppgifter om äldre 

lämningar inom undersökningsområdet, Det bör dock påpekas, att en flytt

ningsled passerar över Storlaisan ungefär vid Laisvallsby och fortsät

ter öster ut över Aisjaure, Uddjaure och Storavan ned till vinterbetes

landen NV om Skellefteå. 

IV 

Gran sameby, Inom Vindelälvens övre del, uppströms Annnarnäs, föreligger 

uppgifter om flera äldre visten, samegravar, dödholmar och kultplatser. 
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V-VI

Ran och Umbyn samebyar, Ämbetets kunskap om den äldre kulturutveck

lingen är begränsad och medger ej en kartmässig redovisning, 

VII 

Udtja sameby, Längs Piteälvens norra sida mellan Jäknajaur och Akkajaur 

(området mellan provrutorna 5.13 till 5.14) finns uppgifter om tre äld

re visten vid Jäknajaur och Akkajaur samt några renhagar vid Paljesauvor 

och Buoksejaur. 

VIII 

Ståkke sameby, Inom ett område som i stort sett begränsas av Piteälven, 

Vulovojaure, sjöarna Mattaure, Båtsa, Galtisjaure, Kakel och Gubblijaure 

har Manker redovisat flera äldre visten vid bl a Mattaure, Bårgo och 

Puoudaktajaur. 

Förutom inom de redovisade sträckorna av Pite- och Vindelälven förekom

mer det även spridda förekomster av äldre samiska lokaler längs älvarna. 

Manker redovisar ett äldre viste vid Edträsk (Vindelälven) inom Malå 

sameby, Likaså har Manker registrerat kultplatser vid Grannäs intill 

Storvindeln och vid Vindelgransele. Den företagna inventeringen påvisar 

även ett viste inom provrutan Råstrand (5.23) och en renhage inom prov

rutan Vindelgransele (5.24). Dessa lämningar har ej markerats på kartan, 

Slutligen bör framhållas att renflyttningslederna delvis sammanfaller, 

delvis går parallellt med de båda storälvarna. Utmed flyttningsleden 

finns givetvis ett stort antal lämningar från flyttningarna, Åtskilliga 

av de härdar som nu är kända inom älvdalarna kan troligen knytas till 

dessa flyttningar. 



14-.RA"'R 
""' apport 79:2 

6,5 SKOGSBRUK OCH FLOTTNING 

209 

Näringen förekommer över hela undersökningsområdet och har sin största 

betydelse som binäring för lantbruket. Inom ärjemarksområdena sker av

verkning mm främst för husbehov. 

Det genom inventeringen i provytorna framtagna materialet är så begrän

sat att det inte tillåter någon genomträngande kvantitativ eller kvali

tativ analys. Som ett led i naturgeografiska institutionens vid Uppsala 

universitet redovisning av olika förändringar i älvens naturliga lopp 

har institutionen karterat vissa flottningsl.ämningar, frä.mst fång-

och ledarmar, En kvantitativ redovisning av antalet anläggningar per 

95. Till de vanligaste typerna av lämningar från flottningen
hör ledarmar, stenkistor och andra former av strandskoningar.
Stenkista vid Villaholmen (5.22).Foto 1978, Skellefteå musewn.
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5 x 5 km-ruta visas på kartan fig 96. En tydlig skillnad mellan den för 

timret svårforcerbara Piteälven och den mindre forsrika Vindelälven kan 

iakttagas. Jämför även kartan fig 41 över älvarnas farbarhet. Av flott

ningskartan framgår att de flesta flottningslämningarna ligger utmed 

Piteälvens fors- och falltäta sträcka mellan Trollforsarna och Stor

forsen. I Vindelälven ligger de tätaste områdena i Laisälven vid Lång

forsen uppströms sammanflödet och inom lantbruksmiljöerna vid Råstrand. 

och Vindelgransele. Ett stort antal flottningslämningar har också redo

visats i provytorna Lomsele (5.21) och Villoholmen (5.22) i Juktån. 
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7 K U L T U R H I S T O R I S K ÖVE RSIK T 

Kapitlet utgör en sammanfattning som redovisar de viktigaste miljöerna 

och lämningarna i anslutning till de aktuella vattendragen. Genomgången 

görs topografiskt med början där älvarna rinner upp. 

7.1 PITEÄLVEN 

Förutsättningarna för bosättning längs stora delar av Piteälvens dal

gång är ogynnsamma. Älvens lopp är mycket vildmarksbetonat med en stenig 

floddal och brant fallkurva. I Piteälvens övre del förekounner ensamgår

dar me.d stora utmarker för extensivt ängs bruk. Sammanhängande odlad bygd 

uppträder först nedom högsta kustlinjen där älvsedimenten är rikare, 

i trakten av Älvsbyn och kring Infjärden vid mynningen. 

Inom områden som ansluter till de aktuella älvsträckorna finns flera 

samebyar som bedriver aktiv renskötsel. Detta medför att beståndet av 

äldre lämningar är uppblandat med yngre. Ett tiotal äldre samevisten 

har registrerats vid Listevis vid Pieskehaure samt vid Stourlåpme vid 

Mavasjaure. Utmed sträckan Pieskehaure-Voulvojaure är sammanlagt ca 

25 dödholmar och gravplatser kända. 

Kring Piteälvens övre delar anlades enstaka nybyggen redan under 1700-

talet, men det var först under 1800-talets andra hälft som nybyggen blev 

mer vanliga. Området kring Tjeggelvas och Skärfajaure innefattar flera 

väg- och strömlösa nybyggen och fjällägenheter med en än idag långt 

gången självhushållning inom ärjemarksbrukets ram. Inom detta område 

har inventeringen framför allt registrerat intressanta lämningar av 

fällor för jakt av fågel och hermelin. Delar av byggnadsbeståndet upp

visar drag av reliktkaraktär och är av stort intresse. Rester av s k 

översilningsängar, där man på konstgjord väg bevattnat ängarna för att 

öka fodertäkten, finns också bevarade. De äldre fysiska lämningarna 

i kombination med dagens livsform gör att området är av betydande in-
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tresse för kulturminnesvården. Som referensområde är det från veten

skaplig synpunkt unikt genom möjligheterna till förståelse för ärje

marksbrukets kontinuerliga utveckling. 

Fem övergivna samevisten finns registrerade inom området Stenudden

Rebnisviken-Barturtefjället. Detta område kommer direkt att beröras av 

det skisserade tunnelbygget mellan Tjeggelvas och Hornavan. I området 

kring södra Tjeggelvas, Skärfajaure och Måskejaure finns rika lämningar 

från förhistorisk fångstkultur i trakter av vildmarkskaraktär. 

En unik lapsk lämning är härdfälten vid Suppevara vid Kardevara. Omkring 

50 rektangulära stensamlingar är här ordnade i grupper om fem till sex 

och med gemensam orientering. Sommarström har tolkat anläggningarna som 

en lägerplats där man genom granriseldning värmde upp stenbäddarna. Han 

sätter härdfältet i samband med det angränsade renbeteslandet vid Karde

vara som av lapparna använts under hästflyttningen. 

Flottningsanläggningarna inom undersökningsområdet finns främst utmed 

Piteälven, särskilt i dess mellersta del, Detta hänger delvis samman med 

att Piteälvens farbarhet är långt sämre än t ex Vindelälvens. Ju otill

gängligare fåran är, desto fler flottningsanläggningar. Det kan också no

teras att flottning fortfarande förekommer i Piteälven, medan den har 

upphört i de övriga vattendragen inom undersökningsområdet, 

Längs Piteälvens vänstra strand mellan Jäknajaur och Akkajaur finns tre 

äldre visten inom Udtja sameby. Mellan Storforsen och Strycktjärn ligger 

flera kulturhistorikst värdefulla gårdsbildningar med ett levande jord

bruk. Lämningar efter fäbodkulturen förekommer bl a vid fastigheten 

Bostranden. 

I området nedströms Älvsbyn, som ligger under högsta marina gränsen, 

finns förutom stora fångstgropssystem även stenåldersboplatser som ur

sprungligen legat längs den forntida kustlinjen. Av stort kulturhisto

riskt värde är Älvsbyns kyrka och kyrkstad med ca 80 byggnader. Miljön 

är redovisad som riksintresse för kulturminnesvården. 

Härbren av Lule-Pitetyp finns uppförda i ett antal byar inom Pite lands-
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församling. Ålderdomlig bebyggelse förekommer även i Bölebyn,bl a ett 

kaptensboställe från 1840-tal och i Långnäs by den s k  Larssonsgården 

från 1871 samt Floskgården med byggnader från 1700-talet. Gården är 

upptagen i en jordebok från 1540. 

7.2 VINDELÄLVEN OCH LAISÄLVEN 

''---...._ 

Dalgången längs Vindelälven har haft väsentligt större förutsättningar;_ 
;, ' 

för en permanent bosättning än Piteälven. Detta beror huvudsakligen på�=---" 

den rikliga förekomsten av bördiga älvsediment längs den förra. Bosätt-

ningar längs Vindelälven finns från Annnarnäs och söderut. Laisälvens 

huvudsakliga bosättning ligger uppströms Laisvallsby till Adolfström 

och i älvens nedre del, nedströms Björkliden. Hela Vindelälven med 

Laisälven har i den fysiska riksplaneringen redovisats som ett större 

område av betydelse för kulturminnesvården. 

Inom nordvästra delen av Laisälven och Vindelälven erinrar många går

dar och byar om kolonisationen under 1800-talet, t ex Gautosjöby och 

Annnarnäs med bevarade delar av en karakteristisk ängskultur. Området 

erbjuder rika möjligheter att studera övergångsformer mellan agrara 

och nomadiserande levnadsformer. Ett antal nu övergivna gårdar och bygg

nader, som tidigare tillhört en permanent lapsk bebyggelse är alltjämt 

relativt välbevarade,t ex Fjällfors fjällägenhet. 

I trakten kring Laisälvens nordvästra del finns från nasafjällepokerna 

bevarade lämningar som gruvhål, begravningsplats, ruiner av stenhus 

och en timrad gruvstuga. Bruksmiljön vid Adolfström med Majorsgården 

och hyttlämningarna från tiden 1770-1810 samt den under främst 1800-

talet tillkomna bebyggelsen är av stort kulturhistoriskt värde. I trak

ten av Adolfström och strax väster därom finns också ett område med 

lämningar från förhistorisk fångstkultur av hög kvalitet. Fångstmiljön 

och objekten i Adolfström är redovisade som riksintresse för kultur

minnesvården. 
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I Storlaisans nedre del och kring Aisjaure finns intressanta lämningar 

efter tidigare lantbruk med huvudvikten lagd på kreaturshållning. Bl a 

finns välbevarade äldre gårdsgrupper med åkermark, slåtterängar med 

lador, ängsholmar, fäbodlämningar och kvarnplats. 

Vid Laisälvens sammanflöde med Vindelälven har gynnsamma naturliga för

utsättningar utgjort en attraktiv miljö för den förhistoriska fångst

kulturen. Längs älvstränderna finns talrika boplatslämningar och fångst

gropssystem. Det längsta systemet är 8 km (länets längsta) och utgörs 

av drygt 150 bevarade gropar. Området har föreslagits som riksintresse. 

Uppgifter om flera äldre visten, gravar, dödholmar och kultplatser 

föreligger inom Grans sameby i Vindelälvens övre del uppströms Ammarnäs. 

Inom ammarnäsområdet har ärjemarksbruket praktiserats under större de

len av 1800-talet in på 1900-talet. Man kan därför för-ränta omfattande 

lämningar efter ärjemarkskulturen. Inom området förekommer även boplats

lämningar och fångstgropssystem. I amnarnäsområdet finns också ett lad

landskap som redovisats som riksintresse för kulturminnesvården. En bit 

längre söderut längs älven ligger sedan gammalt samernas kyrkplats, 

Gillesnuole. Där finns, förutom kapellet från 1798, en klockstapel och 

en kyrkogård samt lämningar efter kåtatomter och grunder från knuttim

rade hus. Kapellet är redovisat som riksintresse för kulturminnesvården. 

Redan kring mitten av 1700-talet fanns ett flertal livskraftiga nybyg

gen längs Vindelälvens nedre och mellersta lopp upp till tillflödet av 

Laisälven. Mellan Sandsele och Vindelgransele finns ett delvis aktivt 

jordbruk kompletterat med boskapsskötsel. Äldre gårdsgrupper, åkermark, 

slåtterängar med lador, sommarladugårdar, torvtäktsområden och kvarn

platser finns bevarade. Vid Grannäs intill Storvindeln och Vindelgran

sele har även flera samiska kultplatser registrerats. 

Ett område med hög fornlämningstäthet finns mellan Björksele och Rusk

sele. Området är beläget i en älvsträckning med många forsar och till

flöden från bäckar. Längre söderut i åmseletrakten, längs älvsträckan 

mellan Bjursele och Ekorrsele, finns ett motsvarande område med talrika 

fångstgropar samt ett stort antal boplatslämningar. Mellan Ämsele och 

Hällnäs ligger även skatanområdet, som är av riksintresse för den veten-
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skapliga naturvården. 

Utmed vindelälvsdalen inom Lycksele och Degerfors socknar finns ett 

flertal skyddsvärda enskilda byggnadsobjekt, som levandegör den agrara 

traditionen inom området. Bl a kan nämnas Jakob-Jansgården, nu hem

bygdsgård i Degerfors samt ålderdomlig bebyggelse vid Ekorrsele. 

Inom området kring Vindelns kyrkplats finns två kyrkor, klockstapel 

från 1869 och äldre kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som tingshus 

dch prästgård. De har redovisats som en miljö av riksintresse för kul

turminnesvården. Söder om Vindeln har länsstyrelsen i Västerbotten efter 

en inventering urskilt två agrara miljöer med kulturhistoriskt värde-

fulla gårdsbildningar, Rödå och Vännfors byar. 

Från skogshanteringen förekommer främst lämningar efter flottningsepo

ken. I Laisälven finns spridda anläggningar från trakten kring Adolf

ström och söderut, med en stor koncentration vid älvens sannnanflöde med 

Vindelälven. Söder därom förekommer flottningsanläggningar med jämna 

mellanrum längs hela Vindelälven ner till Umeälven. 

7.3 SKELLEFTEÄLVENS STORA SJÖAR SAMT JUKTÅN 

Skellefteälvens större sjöar utgöres av Hornavan, Kakel, Aisjaure, 

Uddjaure och Storavan. Tillsammans bildar de ett vidsträckt sjösystem, 

som sträcker sig från fjällkedjan ned till Slagnäs och Avaviken, Juktån 

rinner upp i fjällområdet nordväst omöverstjuktan och har, som biflod 

till Umeälven, sitt utlopp vid Äski.lje, Terrängen kring älvdalen är 

mycket blackig med inslag av vidsträckta myrområden, Vid sammanflödet 

med Umeälven finns dock områden med gynnsamma boplatslägen. 

I S'kellefteälvsområdets norra del, mellan Tjeggelvas och Hornavan, finns 

eller har funnits flera samiska nybyggen, Harrok, Vounatj, Labbas etc, 

Nybyggarna har utövat ett ärjemarksbruk, varför man inom området kan 
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förväntas finna lämningar som sammanhänger med kulturformen, 

Området kring Arjeplog har en mycket hög fornlämningstäthet av lämningar 

från förhistorisk fångstkultur, Fångstmiljön Galtisguts vid Hornavan

Kakel, som omfattar ett hundratal stenåldersboplatser på åssträckningen, 

har angivits som miljö av riksintresse för kulturminnesvården. 

Ämbetets kunskap om lämningar efter äldre renskötsel inom de berörda 

områdena är begränsad, Vid Hornavans nedre del är några gravar belägna 

och en dödholme ligger i Galtisjaur. I området mellan Saddajaure och 

Kakel finns lämningar från lantbrukskulturen som igenväxande åkermark, 

myrslåtterområden, ängsholmar med lador, torvtäktsområden, sommarladu

gårdar och stängsel. Lantbruket har främst varit baserat på kreaturs

hållning, Längre söderut, i området Storavan-Gullön, finns en mycket 

hög fornlämningstäthet med lämningar från förhistorisk fångstkultur, 

Lokalerna har till största delen framkommit genom erosion i stranden 

efter regleringen på 1950-talet, 

Gården Äkernäs vid Överstjuktan är en agrar miljö av stor betydelse 

som exempel på nybyggarkulturen i denna del av kommunen, Miljön har an

givits som riksintresse för kulturminnesvården, Längre söderut längs 

Juktån ligger Gunnarns by, som tidigare utgjorde södra Lappmarkens störs

ta jordbruksbygd, Här finns en välbevarad bebyggelse med en ännu öppen 

och hävdad mark. I anslutning till byn ligger Juktåkolonien. Den består 

av en samling kronotorp från 1920-talet, som hör till de bästa bevarade 

exemplen på den sena kolonisationen av Norrland. 

I Juktåns nedre del förekoTI11ner ett stort antal flottningsanläggningar. 

Den reglerade nedersta delen av Juktån med sammanflödet i Umeälven ut

gör ett mycket fornlämningstätt område med lämningar från förhistorisk 

fångstkultur. 
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8 F Ö R V Ä N T A D E F F E K T 

K U L T U R M I L J Ö N 

8 • 1 UNDERLAG 

P A 

Ämbetets erfarenhet från genomförda överledningsprojekt är mycket be

gränsad. I samband med vattendomstolens prövning 1973 av överledning 

från Storjuktan i Juktån till Storuman i Umeälven tillstyrkte ämbetet 

företaget på vissa villkor. Någon uppföljning av utbyggnadseffekterna 

på kulturmiljön har inte gjorts. En sådan utvärdering skulle kunna 

ge information av betydelse för de aktuella bedömningarna. På motsva

rande sätt kan igenväxningseffekten på olika kulturmiljöer studeras 

i tidigare torrlagda älvsträckor. Genom den tidspress som präglat un

dersökningen har programmet ej kunnat vidgas till att eftergranska 

sådana områden. Sådana undersökningar, varvid även andra genomförda 

överledningsprojekt borde granskas skulle enligt ämbetets mening vara 

en värdefull komplettering för utredningen. 

I samband med de senaste årens utredningar om vattenkraftutbyggnad i 

Norrland och norra Svealand har ett antal förslag till överledningar 

förts fram, t ex Karats - Lilla Luleälv, Tärnaån - Fjällnäs och Fatsjön

Vojmsjön. Vid sin översiktliga bedömning av dessa företag (Kulturland

skap i älvdalar I och II) har ämbetet emellertid inte tagit ställning 

till de enskilda utbyggnadsföretagens tekniska art. I överensstämmelse 

med utredarnas önskemål utförde ämbetet i stället en skadeeffektbedöm

ning för större sammanhängande älvavsnitt. 

översiktlig projektbeskrivning 

De ifrågasatta överledningsprojekten har av utredningen översiktligt 

redovisats i PM 78-06-29. Underlag för promemorian har lämnats av be

rörda kraftföretag, bl a i statens vattenfallsverks PM 78-05-18. Vat

tenfall framhåller härvid att de lämnade uppgifterna om företagets 

hydrologiska verkningar endast avser vissa karakteristiska värden. 

Vidare uppges att underlaget för projektens tekniska utformning i de 

flesta fall är bristfällig. Företagens ungefärliga omfattning framgår 

av karta 97 och tabell (från PM 78-06-29). Under sammanställningens 

slutskede överlämnades en utförligare projektredovisning. 
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PROJEKT MQ
l 

ÖVERLETT, MINITAPP- TUNNEL KANAL ENERGI 
(m3/s) MAX (m3/s) NING2 (m3/s) (km) (km) (GWh/år) 

TJEGGELVAS - HORNAVAN 

Alt 1 a 72 40 15 m3 / s vid 25 600 

Alt 1 b 72 100 
Skärfajaures 

25 1000 
utlopp. 50 

A 
Alt 2 a 72 40 m3 /s vid 17 4 600 

Alt 2 b 72 40 
Gransel 

22 2 600 

STORLAISAN - AISJAUR 41 200 7 m
3

/s vid 5,6 800 
Storlaisans 

B 
utlopp, 50 
m3/s vid 
Sorsele 

SANDSELE - JUKTÅN 134 180 50 m
3

/s vid 10 6 650
3 

C 
Sandsele 

RAPPEN LABBAS - 6 Hela vat- 0 8,5 - ca 100
HORNAVAN tenf, 

A. Projektet har angetts med reglering av sJon Tjeggelvas mellan +450.0

och +451.5 vilket skul le ge ett magasin på ca 100 milj. m
3 

B. Vattenståndet i Storlaisan hålls uppe med kontrolldamm vid utflödet.

Sjön används som sk flödesmagasin. 

C. Vid överledningspunkten däms älven enligt förslaget 5 meter. Pro

jektet redovisas på karta 13. 

D. Sträckan mellan Rappen och Skärfajaure torrläggs. Sjöarna regleras

til l förmån för Sikfors krv (Båkab). Regleringsdamm finns vid Rappens ut

flöde. 

Av underlaget framgår att varje projekt fordrar en spärrdamm som håller 

vattenmagasinet på en för överledning lämplig nivå. Regleringsnivån upp

ges för två projekt ligga inom "naturligt vattenståndsregister". För 

Tjeggelvas (A) innebär förslaget att sjön regleras med en amplitud på 

1
Medelvattenföring 

2
Förutsatt att den naturliga vattenföringen inte är lägre 

3 
Med utbyggnad av Bålforsen, Betsele och Häl lforsen skulle energipro-

duktionen bli totalt ca 740 GWh/år 
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1,5 m, att försommarens naturliga högvattennivå aldrig kommer att upp

nås och att den valda högsta regleringsnivån bibehålles fram till okto

ber-november.Vattennivån kommer härigenom att under sommarhalvåret ligga 

0,5 - 1 m över naturligt vattenstånd, Vid Sandsele (C) avses Vindelälven 

dämmas 4 m över nuvarande normalvattenstånd. Rappen och Labbas är tidi

gare reglerade, Huruvida ytterligare dämning erfordras anges inte i 

underlaget. 

Torrläggning eller minskad vattenföring i givarälven är en annan effekt 

av projekten. Minimitappningen nedströms de olika dammarna, uttryckt i 

procent av medelvattenföringen, är för Piteälven (A) ca 21 %, för Laisan 

(B) ca 17 %, för Vindelälven (C) ca 37 % medan Skärfajaureån (D) - med

avrinning i Piteälven - torrläggs helt. 

Den ökade vattenföringen i mottagarälven utgör för Skellefteälven - förut

satt att de föreslagna projekten får nyttjas maximalt - 306 m
3

/s och

för Juktån - Umeälven 180 m
3

/s. Vattenföringen från Storavan har i un

derlagsmaterialet redovisats som 108 m
3

/s. Vid Rusfors i Umeälven är vat

tenföringen 224 m
3

/s, Ämbetet saknar kunskap om hur dessa tillkommande

vattenmängder påverkar vattennivåerna i mottagarsjöarna/älven, 

Underlagsmaterialet saknar preciserade uppgifter om anläggningarnas art 

och omfattning, Den största förändringen utgör härvid kanalbyggena mel

lan Sandsele och Sandsjön (C) samt vid Galtisjaure (A). Uppläggningen 

av de massor som uppstår härvid och vid tunnelbyggena kan innebära avse

värda miljöingrepp, Behov av rensningar har ej belysts men kan förvän

tas b}i aktuellt, Dessa ger i sin tur upphov till massupplägg, Omfattan

de vägdragningar för anläggnings- och transportbehov kan förutses, Det 

kan vidare förmodas att dessa i viss utsträckning permanentas för all

män trafik. 

Kulturminnesvårdens underlag 

I avsnitt 2.5 har ämbetet redovisat sin bedömning av inventeringarna i 

provytorna. Resultaten anses väl uppfylla de krav som rimligtvis kan 

ställas på ett översiktligt material. Trots vissa brister avseende främst 

yttäckningen bör resultaten tillsammans med de framtagna excerpterna 

kunna generaliseras till att gälla en översiktlig beskrivning av den 

kulturhistoriska utvecklingen i hela undersökningsområdet. 
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Inventeringarna har lagt huvudvikten på de fysiska lämningarna av olika 

kulturföreteelser. Som påpekats i avsnittet om forskningsläget har det 

aktuella området stor betydelse för forskningen och de ekologiska för

hållandena under forntiden och om den process som uppstår vid möte mel

lan olika etniska kulturmönster. Ämbetet har härvid pekat på behovet av 

kompletterande undersökningar. Inledningsvis har ämbetet framhållit att 

erfarenheter saknas av studier av hur befintliga överlednings- och torr

läggningsföretag påverkat kulturmiljön. Såd�na undersökningar i reglerade 

älvar skulle utgöra ett värdefullt komplement till utredningen. 

Under beskrivningen av kulturminnesvårdens önskemål (2.1) har ämbetet 

anfört betydelsen av att bibehålla bosättning och traditionella närings

fång av särskild betydelse som förmedlare av det gemensannna kulturarvet 

och som förutsättning för fortsatt vård och underhåll av de kulturhisto

riska miljöerna. Ämbetet har inte utfört någon undersökning som redovi

sar de inom området boende människornas önskemål i detta avseende. I 

avsnitt 10 nedan återges som en illustration till detta "några röster" 

om överledningen. Det kan finnas anledning att komplettera utrednings

materialet med en sådan undersökning. Ämbetet har t v saknat egna resur

ser för systematiska undersökningar av denna art. 

Bedömningsgrund 

Enligt ämbetets mening ger framlagda data om de fyra överledningsprojek

ten anledning till slutsatsen att den huvudsakliga skillnaden av miljö

effekten mellan dessa (under produktionstiden) och konventionella ut

byggnader ligger i att de förra ej fordrar kraftstationer. Däremot till

kommer vid överledning effekten av minskad och ökad vattenföring samt 

att dessa företag fordrar anläggningsarbeten i betydande omfattning. 

Kulturminnesvårdens bedömning kan därför grunda sig på i princip lik

artade synsätt som tillämpats vid bedömning av konventionella utbyggna

der, med tillägg för de särskilda synpunkter som är en konsekvens av 

företagens tekniska egenart. 

Ämbetets bedömning av miljöeffekterna måste ses mot bakgrund av de kul

turhistoriska inventeringarnas begränsade yttäckning, mot den översikt

liga redovisningen av utbyggnadsföretagen samt i viss utsträckning mot 

det påpekade behovet av kompletterande kulturhistoriska undersökningar. 
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Det är följaktligen svårt för ämbetet att i detalj bedöma företagens 

konsekvenser för den kulturhistoriska miljön. Utredningen har emeller

tid ansett det angeläget att ämbetet redovisar företagens inverkan så 

ingående som underlagsmaterialet tillåter, 

Som en följd härav blir ämbetets bedömningar främst av principiell ka

raktär och delvis grundade på förmodade slutsatser om kulturmiljön och 

företagen, Ämbetets redogörelse sker med förbehåll att senare detalj

inventeringar av berörda områden kan komma att ändra ämbetets ställ

ningstagande, 

Utöver överledningarnas direkta effekt genom förändrad markanvändning 

m m, kan de indirekt förorsaka ogynnsamma förändringar för kulturminnes

vården. Ämbetet är medvetet om att sådana effekter kan uppkomma obero

ende av överledningarna. I detta översiktliga sammanhang har ämbetet dock 

ansett det befogat att redovisa sådana indirekta effekter som ämbetet 

tror sig kunna förutse. 

8.2 FÖRVÄNTAD EFFEKT PÅ NÄRINGAR 

Riksantikvarieämbetet har valt att redovisa de förväntade ingreppens 

miljöeffekt i relation till de grupper av bas- och binäringar som äm

betet .funnit det ändamålsenligt att dela in katalogen efter. 

Fångstkultur 

Den förhistoriska fångstkulturens lämningar är de strandbundna boplat

serna . Denna fornlämningstyp är mycket känslig för erosionsskador till 

följd av ändrade vattenföringsförhållanden. Bryts vattenföringens na

turliga årscykel kan redan vid relativt liten dämning avsevärda skador 

uppstå. 

Boplatserna saknar som regel synligt märke ovan jord. De påträffas ge

nom att deras lägst liggande delar eroderar fram på strandplan som bil-
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dats vid medelvattenstånd. Erfarenheter av efterundersökningar i bl a 

de stora sjöarna i Skellefteälven har visat hur tidigare okända lokaler 

kan blottläggas i det nya hak som utbildas i dämningsgränsen. Dessutom 

visar dessa undersökningar att redan en begränsad höjning av vatten

ståndet successivt kan bildligt talat spola ut stora boplatslokaler. 

Ett exempel på en pågående undersökning av detta slag är projektet 

"Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i 

Västerbottens län", som Västerbottens museum bedriver på uppdrag a.v lands

tinget. Museet, som senare kommer att utförligt publicera sina undersök

ningar, har ställt sitt material från Maksjön m fl sjöar till utredningens 

förfogande, Inför sjöarnas reglering i början på 1950-ta.let gjorde ämbe

tet en inventering av berörda sträckor. Härvid framkom ett 20-tal boplat-

98. I reglerade sJoar och vattendrag medför erosionen att forn
lämningar spolas fram och så småningom förstörs. Framspolad
stenåldershoplats vid sJon Kakels östra strand. Foto 1969,
riksantikvarieämbetet.
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ser och 4 fångstgropar. Efter att stränderna under nästan tjugo års tid 

utsatts för regleringens effekter har Västerbottens museum genomfört en 

nyinventering inom dämningszonen. Inventeringen har utförts tidigt på 

våren, i omedelbar anslutning till snösmältningen. 

Museets undersökning har påvisat en femdubbling av antalet boplatser, 

men även att delar av de tidigare kända lokalerna försvunnit på grund 

av erosionen. Av de numer ca 150 kända boplatserna var således endast 

ca en sjättedel kända när regleringsfrågan prövades i vattendomstol, 

Det finns all anledning att antaga att erosionen så småningom även 

kommer att förstöra de nyupptäckta lokalerna. 

Fångstkulturen grundade sin ekonomi på jakt, fiske och samlande, Den 

var således direkt knuten till de naturgivna förutsättningarna. Boplat

serna påträffas därför i områden som är gynnsamma för jakt och fångst, 

Inom samma områden finns också fångstgropar för jakt på älg och eventu

ellt vildren, Sådana områden är bl a åsrika älvsträckor med långsträckta 

näs och holmar, forssträckor, sund och åmynningar, Miljöer med sådana 

landskapsbildande element är av stor betydelse för förståelsen av denna 

tidiga kulturform. Förändringar av miljöerna antingen genom höjning av 

vattennivån eller genom minskad vattenföring är negativa effekter för 

kulturminnesvården. Motsvarande gäller för landskapsförändrande upplägg 

av massor, Minskad vattenföring torde även innebära att nu identifier

bara boplatser på sikt kommer att döljas av vegetation, 

Genom att vägar byggs öppnas dessa miljöer för turister, En ökad turism 

medför i sig ett positivt krav på kulturminnesvården att göra kulturmin

nena och fångstmiljöerna levande, Boplatserna i sig är dock känsliga för 

markslitage och ställer därför särskilda krav på levandegörande. 

Agrar och pastoral kultur 

Ärjemarkskultur och lantbruk samt i viss utsträckning renskötsel - i 

den betydelse som används här - d v s  som sammansatta kulturmönster, är 

för att räcka som försörjningsbas för befolkningen beroende av samverkan 

mellan en rad olika binäringar. Genom bortfall av förutsättningarna för 

en näringsgren kan hela det komplicerade system av marginella näringar 

som tryggar befolkningens utkomst störas, 
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För ärjemarkskulturen utgör i dag fisket den viktigaste näringen. Stör

ningar på fisket utgör samtidigt ett hot mot ärjemarkskulturen som så

dan. Även för många lantbruk, i synnerhet i de övre älvdalarna, utgör 

fisket en så betydelsefull binäring att jordbruket troligtvis ej kan 

vidmakthållas utan detta stöd. Strandbundna anläggningar för fisket 

som direkt kan beröras av ändrade vattenförhållanden är t ex inhägnade 

torkställningar för nät, båthus, bryggor m m. 

Åkerbruk och fodertäkt är basnäringar för lantbruket. Fodertäkten har 

även betydelse för ärjemarkskulturen genom att man bedriver kreaturs

skötsel och till avsalu odlar vinterfoder för renarna. Kreatursskötseln 

har inom vissa områden bibehållit sin betydelse medan en tillbakagång 

på grund av olönsamhet kan spåras inom andra områden. De fysiska objekt 

som i första hand kan bli direkt berörda av överledningsföretagen är 

lågt liggande ängs- och åkermarker. Mest utsatta härvid är översilnings

ängar och raningar. Slåtterlador kan ofta vara lågt liggande, i synner

het om de är belägna på ängsholmar. Skvaltkvarnar och lämningar av 

sådana berörs direkt av förändrade vattenförhållanden. Såväl överled

ning som torrläggning eller minskad vattenföring utgör ett hot. Genom 

att dessa marker i vissa fall redan är hotade av igenväxning eftersom 

de från rent ekonomisk synpunkt kan betraktas som mindre lönsamma, kan 

varje ytterligare hot mot dessa betyda en fullständig ödeläggelse. 

Renskötsel är en näring under kontinuerlig utveckling. Skötseltekniken 

förändras successivt genom införandet av moderna metoder bl a för ut

fodring och slakt. Genom att renskötseln endast handhas av samer och 

genom att den utgör en mycket specialiserad veksamhet har den dock i 

många avseenden bibehållit vissa traditionella drag. 

Riksantikvarieämbetet har i olika sammanhang framhållit renskötselns 

betydelse som kulturbärande funktion för hela samekulturen. Ämbetet har 

härvid bl a hävdat att möjligheterna att bedriva en aktiv renskötsel 

ofta är beroende av att ytterligare inskränkningar av betesmarken, 

flyttningsvägar och kalvningsland ej företas. 

Betesmarker och kalvningsland är ofta lågt liggande och påverkas därför 

negativt genom höjningar av vattennivån. En motsvarande positiv inverkan 
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torde knappast uppstå genom minskad vattenföring, genom att det härvid 

som regel är fråga om andra marktyper. 

En inverkan av vattenföringen på flyttningarna kan ej uteslutas. Frågan 

torde dock huvudsakligen ligga utanför ämbetets kompetensområde. 

Vinterutfodringen av renar ställer - som tidigare påpekats - anspråk 

på vall- och ängsodlingar inom skötselområdena. Det är även ett uttryck

ligt önskemål från samernas sida att så många samer som möjligt skall 

uppehålla sig inom renskötselornrådena. Detta bl a för att det vid 

behov skall kunna finnas kompetent hjälp inom räckhåll. Såväl behovet 

av fodermarker som bosättningar inom området gör att rensk-ötselns be

hov är sammanflätade med såväl ärjemarkskulturens som lantbrukets. 

Sekundära effekter 

De olika anläggningarnas (vägar, kanaler, upplag m m) art och omfattning 

redovisas ej i underlaget. Dessas inverkan på kulturlandskapet skall 

något beröras nedan (8,3). Närmast skall några principiella synpunkter 

på vägarnas sekundära effekter belysas (jfr Bedömningsgrund 8.1). 

Att ärjemarkskulturen vid Tjeggelvas bibehållit så mycket av sin egenart 

torde i stor utsträckning bero på det isolerade läget i ett väglöst 

land. Kulturmiljön förändras sålunda kraftigt när vägar dras. Hur för

ändringen sker och i vilken omfattning kan vara svårt att förutse. En 

sannolik effekt är att bilturismen ökar. Detta kan i sin tur leda till 

krav på stuguthyrning och nybebygglese, ev i form av stugbyar. En sådan 

utveckling skulle troligtvis även leda till en omstrukturering av 

näringsmönstret till ett mer servicebetonat näringsfång. 

För renskötseln kan turism utgöra olägenheter som kan försvåra hjordens 

sammanhållande och förorsaka olyckshändelser. Störningsrisken är sär

skilt stor i kalvningslanden (lantbruksstyrelsen och statens planverk 

1978). Genom att nya vägar öppnas kan bilturismen komma att öka. 

Skogsbruk och flottning 

Kulturminnesvårdens intresse av skogsbruket och flottningen är främst 

knutet till lämningar efter äldre brukningsformer. Piteälven är en av 

i 
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de få återstående älvarna där det fortfarande flottas. Flottningen är 

dock begränsad till älvens nedre del och de framtida förhållandena är 

satta under utredning. Ämbetet anser det värdefullt om flottningen kan 

bibehållas. På vilket sätt en minskad vattenföring påverkar beslut 

härom undandrar sig ämbetets bedömande, 

De vanligaste fysiska lämningarna efter äldre skogsbruk, kolbottnar 

och tjärdalar torde som regel ej direkt beröras av de föreslagna pro

jekten. 

Flottningsepoken har avsatt många olika typer av lämningar som alla 

är belägna i anslutning till vattendraget och därför blir direkt be

rörda av förändrad vattenföring, Bland sådana lämningar kan t ex näm

nas, små regleringsdannnar, stenkistor, flottningsarmar och vinschar. 

En möjlig sekundär effekt av överledning - som i och för sig är obe

roende av denna - är de krav på s k  fiskebefrämjande åtgärder, som 

eventuellt kan bli en följd av att de nya vägförbindelserna öppnar 

området för turism, Med fiskebefrämjande åtgärder avses i detta fall 

utrivningar av flottningsanläggningar för att göra flodbädden mer 

attraktiv för lekande fiskar, Dessa åtgärder har tidigare ofta utförts 

utan hänsynstagande till kulturhistoriska intressen, vilket inneburit 

att de ursprungligen mycket talrika lämningarna avsevärt reducerats. 

Kommunikationer 

Älvdalarnas betydelse för kommunikationer är beroende av de topogra

fiska förhållandena. I detta avseende är skillnaden stor mellan Vindel

älven och Piteälven, Den senares farbarhet slutar i stort med Storforsen, 

I äldre tider har forsarna varit ett effektivt stopp för fortsatt framkom

lighet vilket även påverkat kolonisationsförloppet i de två älvdalarna. 

För· glesbygden har möjligheten att umgås och söka hjälp hos grannar 

varit av stor betydelse, De viktigaste kommunikationslederna gick här

vid över vatten och is. Vadställen, båtlänningar, färjlägen samt spång

ade sti'gar och äldre kärrvägar kan nämnas som exempel på fysiska läm

ningar härav. I den utsträckning som lämningarna är vattenanknutna be

rörs de direkt av förändrad vattenföring. 
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8.3 FÖRVÄNTAD EFFEKT INOM KULTURHISTORISKA MILJÖER 

I kapitel sex har ämbetet avgränsat vissa områden med kulturhistoriskt 

betydelsefulla näringsmönster. Beroende främst på ämbetets kunskap om 

kulturförhållandena har redovisningen skett såväl med som utan kvali

tetsgradering. Vissa kulturmönster, somt ex ärjemarkskulturen visas 

dels som kända och kvalitetsmässigt viktiga områden, dels som förvänt

ningsområden, Dvs områden där ämbetets kunskap främst härrör från litte

raturuppgifter och där ämbetet som regel saknar självsyn. Detta förhål

lande gäller även huvuddelen av renskötselområdena, Lantbruksmiljöerna 

är endast undantagsvis kvalitetsgraderade. 

Med ledning av beskrivningarna av de olika näringarna (6.1-6.5) har äm

betet på kartan fig lOOställt samman några viktiga kulturhistoriska mil

jöer. Härutöver visas några förväntnings- eller utredningsområden. 

Miljöurvalet grundar sig på att området i sig antingen kvalitetsgraderats 

högt eller på att flera kulturhistoriska intressen samverkar inom områ

det. Icke kartredovisade är sådana områden som representeras av ett enda 

näringsmönster, som antingen ej graderats eller som lågklassats. De re

dovisade miljöerna är av sådan betydelse för kulturminnesvården att de 

vid det fortsatta arbetet med den fysiska riksplaneringen bör föreslås 

som miljöer av riksintresse. 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer 

Genom de inventeringar och utredningar som nu utförts har kulturminnes

vårdens intressen i viss mån kunnat kompletteras och preciseras inom de 

aktuella områdena. Utöver de miljöer som ingick i underlaget för den fy

siska riksplaneringen har således ytterligare miljöer tillkommit. Dock 

har miljön kring Gillesnuole samekapell endast redovisats i avsnitt 1:4. 

I, Tjeggelvas och Skärfajaure, 

Levande kulturmiljö av främst ärjemarkskaraktär med talrika lämningar 

efter äldre ärjemarkskultur som fällor och fasta fångstanordningar. 

Goda exempel på äldre byggnadsbestånd. Flera övergivna visten från olika 

tider ligger inom området som också utgör en del av renskötselns kärn

område. Den förhistoriska fångstkulturen representeras av ett tjugotal 
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boplatser belägna i områdets mellersta del och i naturmiljöer som beva

rat mycket av sitt ursprungliga utseende, 

Miljöeffekten är främst knuten till den planerade regleringen av Tjeggel

vas. Ett genomförande av denna torde sannolikt konnna att spoliera den 

förhistoriska fångstkulturens lämningar inom området. En motsvarande 

effekt kan förutses för vissa av ärjemarkskulturens fasta fångstanord

ningar, främst strandbundna tjäderflak. Förändringar som påverkar fisket 

negativt torde leda till att befolkningens möjligheter till försörjning 

avsevärt försvåras vilket i sin tur kan leda till utflyttning, Regle

ringen kan därför som en följdeffekt få till konsekvens att underhållet 

på byggnader och markernas odling eftersätts varvid kulturhistoriskt 

värdefulla miljöer kan förfalla och växa igen, Bygdens betydelse som för

medlare av kulturarvet kan försvåras. 

II. Älvsbyn - Strycktjärn.

Förhistorisk fångstkulturmiljö av ovanligt slag med boplatser som är 

bundna till den forntida kusten, Arkeologiska undersökningar på motsva

rande lokaler inom andra områden har givit vetenskapligt betydelsefulla 

resultat, bl a,hållpunkter för de kronologiska förhållandena. Inom områ

det finns även ett aktivt lantbruk med reminiscenser av äldre fäbod

kultur. 

Miljöeffekterna av främst den föreslagna vattenminskningen med ungefär 

en fjärdedel vid Älvsbyn är enligt ämbetets mening svårbedömbara men 

torde dock för kulturminnesvården vara begränsade. 

III och IV. Galtisguts med Kakel och Hornavans nedre del samt 

Storavans nedre del, 

Förhistoriskt fångstkulturområde med synnerligen talrika lämningar. 

Galtisguts är en av de få - i undersökningsområdet - tidigare redovi

sade miljöerna av riksintresse för kulturminnesvården, Områdenas beva

rande har stor betydelse för den sociala kulturminnesvården genom sin 

belägenhet i anslutning till Arjeplog, som är utgångspunkt för en stor 

del av turismen i området, 
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Genom äldre regleringar i de stora sjöarna i Skellefteälven - som dock 

ej berör Galtisguts - pågår en kontinuerlig skadegörelse genom erosion 

på boplatserna. Ökad vattenföring i Skellefteälven kan förväntas på

skynda och förstora skadeområdet. 

V. Adolfström.

Ålderdomlig ärjemarkskultur av riksintresse för kulturminnesvården, Områ

dets betydelse för den forna silverbrytningen i Nasafjäll har givit områ

det en särpräglad utveckling. Välbevarad förhistorisk fångstkulturmiljö. 

Berörs troligtvis ej direkt. 

VI. Ammarnäs.

Kulturhistoriskt värdefull lantbruksmiljö med talrika lador på slåtter

holmar. Redovisad som riksintresse i den fysiska riksplaneringen. Ti

digare har området haft en omfattande ärjemarkskultur. Det synes sanno

likt att talrika lämningar efter denna kan förekomma (Campbell 1944). 

Området tillhör Grans sameby. Uppgifter om äldre samiska lämningar före

ligger. 

Berörs troligtvis ej direkt. 

VII. Sammanflödet mellan Vindelälven och Laisälven.

Fångstmiljö med välbevarad naturmiljö. Rikedomen på fångstgropar bl a 

med en ca 4 mil lång viltspärr ger fångstmiljön en särställning inom 

undersökningsområdet. Talrika anläggningar från flottningsepoken före

kommer .• Området har föreslagits som riksintresse för kulturminnesvården. 

Den naturliga vattenföringen har stor betydelse för fångstmiljön. Ändrad 

vattenströmning försvagar upplevelsen av fångstmiljön. Igenväxning kan 

på sikt innebära att t ex boplatserna täcks av vegetation och senare ej 

kan återfinnas. 

VIII. Råstrand.

Lantbruks- och fångstkulturmiljö. Området svarar i stort mot undersök-
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ningsyta 5.23. Vid inventeringen framkom ett 30-tal boplatser mm. Här

utöver observerades indikationer på ytterligare lokaler. Kulturhisto

riskt värdefull bebyggelse förekommer, främst ranings- och ängslador. En 

välbevarad skvaltkvarn registrerades. I områdets nedre del förekommer 

flottningsanläggningar. 

Den föreslagna minskningen av vattenkvantiteten vid Sandsele skulle för 

Råstrands-miljön innebära en reducering av vattenmängden med ca 1/3 jäm

fört med nuvarande förhållanden. Detta kommer att påverka miljön vid 

raningsmarkerna och slåtterholmarna negativt. Miljöeffekten för fångst

kulturens lämningar och miljö blir likartad den som beskrivits för före

gående område (VII). 

IX och X. Varmsele och Ämsele. 

Fångstkulturmiljöer med talrika lämningar av boplatser och fångstgropar. 

Miljöerna, som i huvudsak bevarat sin ursprungliga topografi, är lättåt

komliga. 

Miljöeffekten torde bli likartad den som redovisats för område VII. Effek

ten står dock i proportion till minskningen av vatternnängden och blir 

därför mer omfattande. 

XI och XII. Överrödå-Rödån och Vännfors. 

Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i öppet odlingslandskap. 

Miljöeffekten blir troligtvis begränsad genom bebyggelsens läge på ni

porna. 

XIII. Juktåns sammanflöde med Umeälven och Gunnarns by

Lantbruksmiljö med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, som omfattar 

byn Gunnarn och kronokoloniområde vid Juktån. Utmed älvdalen, som är 

påverkad av Rusfors reglering i Umeälven, har ett stort antal förhisto

riska fångstboplatser påträffats. Enstaka lokaler har undersökts veten

skapligt och därvid givit för forskningen betydelsefulla resultat. Om

factande lämningar från flottningsepoken förekommer. Miljöeffekten är 

främst knuten till Juktån där ökad vattenföring kan medföra en snabbare 

ödeläggelse av fångstkulturens lämningar. 
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Förväntningsområden för kulturminnesvården

Område..t mellan de stora sjöarna Tjeggelvas och Hornavan har bl a genom 

litteraturuppgifter och genom observationer i samband med fältarbetena 

givit belägg för föreko_mst av olika kulturhistoriskt värdefulla läm

ningar och områden med ålderdomliga näringsmönster, En avgränsning av 

dessa miljöer kan inte baseras på det nuvarande kunskapsläget utan ford

rar kompletterande inventeringar, 

Ett ärjemarksområde - med utgångspunkt från nybygget Harrok i områdets 

övre del - har utförligt beskrivits av Ruong (1977), Jfr även kap 9 med 

kartan fig 109.0mrådets nedre del karakteriseras av lantbruk med myr- och 

ängsodlingar med timrade lador, Lämningar efter förhistorisk fångstkultur 

har registrerats. Området är ett kärnområde för rennomadismen, med utlö

pare åt nordväst och öst. 

Sjöarna Aisjaure och Storlaisan begränsar ett annat förväntningsområde, 

Inom de tre provytorna som är belägna inom området har spår efter ålder

domlig lantbrukskultur med ängsbruk och hemfäbodar påträffats. Inom om

rådet har även förhistorisk fångstkultur registrerats, 

Vetenskaplig och social synpunkt 

I sin rapport Kulturlandskap i älvdalar Il har ämbetet bl a anfört att 

möjligheterna att studera kulturutvecklingen i orörda älvar blivit allt 

mindre, Ämbetet har också framhållit att bearbetningen av det genom 

arkeologiska undersökningar dokumenterade materialet har visat att många 

fr$tgor om kulturutvecklingen inte kan lösas utan medverkan av naturveten

skaplig forskning, samt att härvid de ekologiska frågorna trängt allt 

mer i förgrunden. Detta har gjort att behovet av att bevara tillräckligt 

stora referensområden för framtida forskning blivit allt mer angeläget, 

Ämbetets lägesrapport om forskningen för arkeologi och etnologi (1.3 

och 1.4) styrker ytterligare detta förhållande, Från vetenskaplig syn

punkt är samtliga redovisade miljöer av stor betydelse, Kunskaperna om 

de två förhistoriska fångstmiljöerna IX och X är emellertid av sådan 

art att en slutlig bedömning f n ej kan göras, Till de två byggnadsmil

jöerna XI och XII torde det vidare finnas ungefär likvärdiga paral

leller inom länet. 
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Kulturminnena och kulturmiljöerna kan ha stor betydelse för turism och 

rekreation, Bland de främsta villkor man kan ställa på sådana miljöer 

är att de på ett representativt sätt kan åskådliggöra kulturutveck

lingen inom området, Miljöernas tillgänglighet är givetvis viktig i 

sammanhanget, dvs möjligheterna att nå dem med allmänna kommunikationer 

eller bil, deras läge i förhållande till tättbebyggda områden osv. 

De utvalda miljöerna uppfyller alla det sistnämnda kravet, Bilvägar 

leder i dag fram till samtliga områden, Miljöerna skulle i proportion 

till härför disponibla resurser kunna öppnas för allmänheten, Miljöerna 

I, II, V - VIII och XIII har ett rikt utbud på olika kul tur lämningar som 

kan visa den successiva kulturutvecklingen i området, De övriga miljö

erna är som regel något mer specialiserade och visar mer enhetliga kul

turmiljöer, Områdena Il- IV och IX-XIII är belägna i anslutning till be

folkningscentra eller eljest relativt tättbebyggda områden, 

8. 4 RÖSTER OM ÖVERLEDNING 

Ämbetet lät under en 10-dagars period utföra en översiktlig etnologisk 

undersökning i tjeggelvasområdet, För denna har redogjorts i avsnitt 

3.2. I samband med undersökningen uppfångades nedanstående synpunkter 

om överledningen, Denna redovisning vill varken utge sig för att upp

fylla vetenskapliga krav på systematik el.ler representativitet. Den vill 

endast tjäna som en illustration till hur några ärjemarksbor upplever 

sin egen situation och hur de anser att relativt enkla stödåtgärder kan 

underlätta deras livsvillkor så att det även i framtiden kan finnas bo

fasta kring Tjeggelvas. 

Vid intervjuerna med de bofasta kring Tjeggelvas frågades även om deras 

synpunkter på en eventuell vattenöverledning. Samtliga påpekade att de 

fått en mycket bristfällig information om vad en överledning kan komma 

att innebära. 
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101. I samband med övex,/,edningsutredningen intervjuades en del
av de bofasta inom utredningsområdet. Collage av tidnings
rubriker.
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När det gäller överledningen är man framförallt orolig för att fisket 

skall förstöras - grunden för den nuvarande försörjningen. Man är även 

mån om att få ha naturen kvar i orört skick. (På två lokaler vid Örn

vik finns bla den sällsynta växten Mångfingerört, Potentilla multifida.) 

De bofasta framhåller att det fortfarande går att livnära sig på jakt 

och fiske i området. Framför allt för att locka ungdomarna att komma 

hem och ta över anser man det viktigt att snarast få elektricitet. Del

vis är man skeptisk mot den nya vägen förbi Ardnas och Örnvik. Man är 

rädd för att vägen kommer att medföra en alltför stor tillströmning av 

turister till området. Samtidigt är man medveten om att vägen kanske 

är förutsättningen för att få elektricitet. I samband med att vägen 

byggdes till Stenudden i mitten av 1960-talet kom också elek,triciteten 

dit. 

De flesta informanterna anser inte att en överledning utgör någon garanti 

för att få elektricitet. Angelägenheten att få elektricitet understryks 

av att en sagesman spontant uttrycker åsikten att det vore bättre att 

man reglerade älven än att leda bort vattnet. "Ska dom ändå förstöra är 

det väl bättre att dom reglerar Piteälven. Då skulle det i alla fall bli 

jobb och kanske också elektricitet. En överledning skulle bara förstöra 

och göra landskapet fult." Majoriteten av tjeggelvasborna är emellertid 

av uppfattningen att ·det inte kan bli tal om vare sig överledning eller 

reglering på grund av de omfattande skador sådana ingrepp skulle med

föra. 



9 T J E G G E L V A S O M R A D E T 

En personlig reflexion av Israel Ruong 
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Tjecgelvas är den största sJon på Pite älv, 35 km lån3, 8 km bred, där 
det är bredast och 65 m djup. Den ligger 451 m över havsytan och helt 
inom den översta barrskogsregionen, barrskogsgx-änsen går vid dess västra 
ända ett par km från stranden. Silurglinten framträder skarpt i topogra
fin genom en rad stup, på samiska pakte: 
Akkapakte, Rarnanpakte och Paktesuolo (Bergholmen) vid den smalaste och 
djupaste delen av sjön. I söder höjer sig lågfjället Barturte, ett gam
malt renbetesfjäll, som i öster slutar med ett stup, Barturtluletis
pakte, som också hör till silurglinten, vilken bildar gräns mellan det 
lappländska urberget i öster och kambrosiluren (fjällskiffrarna) i 
väster. Det är kambrosiluren med dess lättvittrade bergarter som ger 
grogrunden för renens saftiga sommarbeten i gränsfjällen medan urbergs
området i öster ger lavbetena, framförallt i älvdalarnas vattengenom
släppiga grund av sand, grus och morän. 

102. �versikt av den östra delen av Västerfjäll mot sydöst med
Tjeggelvas i bakgrunden. I förgrunden syns ett av potatis
landen. Foto 1978, Skellefteå museum.
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Tjeggelvas är fiskrik, sik i östra dalen, sik och röding i västra. 
Fiske har spelat en stor roll för bebyggelsens uppkomst i den karga dal
gången. Jämför man bebyggelsen i Tjeggelvasområdet med den i Skellefte
dalens och Laisdalens fjällbygder är det slående hur nycket mera karga 
och hårda villkoren för bofast näring i Tjeggelvasområdet är. I Skellefte
älvens och Laisälvens dalgångar är bebyggelsen skapad av svensk eller 
försvenskad befolkning medan boplatserna kring Tjeggelvas är helt och 
hållet av samiskt ursprung. Samiskt språk har också hållit sig levande 
till nuvarande tid. 

Fiske och jakt har spelat en avgörande r0ll för bebyggelsens uppkomst och 
utveckling. Boplatserna blev tidigt också replipunkter för rennomaderna, 
med vilka man vanligen var bunden genom släktskap och ur vilkas led de 
flesta en gång utskilt sig, ej sällan genom fattigdom på renar, ällo, 
dvs en hjord, som man kan leva av, ällit. 

Piteälvens utlopp i västra ändan av Tjeggelvas utgör en· 13_ivande fiske
plats, där man redan ganska tidigt på vårvintern kunde fiSka med nät, 
vilket inverkade till uppkomsten av boplatsen Alesgiehtje '(Västerfjäll), 
som jämte Akkapakte har utvecklats till hemman ned ägd jord, medan de 
övriga bosättningarna är s k  fjällägenheter, arrenden på kronomark. 
Stenudden (se längre fram) och Skärfa längre ned efter älven är frälse
torp, den förra sedan 1924 (L. Ranberg). 

Ännu i början av 1800-talet fanns ingen fast bosättning i egentlig mening 
kring Tjeggelvas att döma av vad Petrus Laestadius har att förtälja från 
sina färder över Tjeggelvas till Kvikkjokk. Hen han nämner sjön på flera 
ställen både i Journalen och Fortsättningen av Journalen, vilka utkom 
från trycket 1831 respektive 1833. Gibdno (dvs Stenudden) Kibnoluokt, 
Kibnoluokta (dvs 'Kibnoviken', jfr Jäckvik i västra ändan av Hornavan, 
som ursprungligen hetat Jäggeluokta 'Hyrviken' och där förleden förvand
lats till "jäck" och efterleden övertagits som översättningslån) omtalar 
Petrus Laestadius såsom egentlig hemvist för en fiskarsame _Sjoibma. 
Laestadius hade varit på besök hos renskötande samer på Barturte, 
"Sedan jag nu besökt dessa beslöt jag att fara till Quickjock. Till den 
ändan begaf jag mig en afton i sällskap med Lappen Anders Andersson 
Sjoibma till viken Kibnoluokt vid Tjeggelvas, som är en, både i min 
Journal och äfven i denna bok, flera gånger nämnd sjö på Pite-Elf. Här 
lagnadex vi först om qvällen, Sjoibmen hade här sina fiskeredskap och 
sitt egentliga hemvist. Tidigt på morgonen följande dagen begåfvo vi 
oss på vägen och rodde först under berget Ramin, och begåfvo oss sedan 
till Jon Henricssons höstviste på fjället Gaitsas vid sjön Rissa." 
(Fortsättningen av - Journalen s 354) Laestadius ger här ögonblicksbil
der av hur livet tedde sig vid Tjeggelvas och dess omgivningar. Renskö
tarsamer fanns på Barturte söder om och på Gaitsas norr om Tjeggelvas, 
I Journalen s 311 skriver han om Tjeggelvas: 
"På de omgifvande fjellen hafva många lappar sina hästställen". I sam
ma bok s 377 står att läsa: "Stränderna af Tjeggelvas ära högst otill
gängliga. De bestå av hiskeliga stenskrafvel och stenmassor staplade 
uppå hvarandra; glesa tallar, rankiga, vridna och krokiga, stå de imel
lan stenarna. En vandringsman, ehuru vig, har svårt att komma fram land-

x lagna 'sätta ut nät' av lagn 'nät' 
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vägen. Berget Ramin går alldeles tvärbrant ända ner i sJon. Det liknar 
en kyrka och består på tre sidor af endast brådjµp. Vi toga upp åt fjel
len vid detta bergs östra sida. Vid en å stod en gammal Lappkåta i en 
otreflig nejd. Längre upp i skogen komma vi på en grotta der tecken 
syntes att tjuvar haft något gömställe. Vägen uppföre var brant och svår: 
vi komme dock upp i skogsbrynet. Här var en sjö, der detta landets egare, 
en Lapp, för några år tillbaka drunknat tillika med sin hustru". 

Här vandrade Laestadius genom trakter där den numera öde fjällägenheten 
Raman samt hemmanet Akkapakte ligger. Men de fanns inte på Laestadius' 
tid. Längre fram beskriver han levande en frodig nejd, en såvvo, där 
"vid bäckens strand på en skön plan tvänne ansenliga Lappkåtar samt 
gäll och stabur stodo", uppenbarligen ett höstviste för en nomad, "vid 
namn Jon Henriksson vanligen Jovuon kallad, en man av sällsynt religiosi
tet och beläsenhet bland fjell-lappar". 

Då Laestadius i Fortsättningen av Journalen s 274 f berättar om tvister 
och stridigheter mellan pastor och skolmästare, båda präster, nämner han 
i förbigående fiskarsamerna vid Tjeggelvas: "Alla fiska tillsammans och 
dela fångsten genom lottkastning. På samma sätt sämdes också, såsom jag 
ofvan omtalat, de råa fiskare-Lapparna i Tjeggelvas, men presterna i

Arieplog hafva aldrig kunnat sämjas". 

Genom de här Laestadius-citaten framgår tre för oss viktiga omständig
heter: förekomsten av fasta höstvisten i fjällskogarna runt Tjeggelvas, 
att det fanns en befolkning av fiskarsamer och hur författa�en uppfattade 
den vilda skönheten av Tjeggelvas och dess omgivningar. När man i våra 
dagar bekvämt i en bil närmar sig från Rappen Barturtes öststup, passerar 
det, närmar sig.Kibnoluokta (Stenudden) skådar västerut mot Akkapakte, 
Ramanpakte och Paktesuolo och sedan i en snabbgående motorbåt far genom 
midjan av Tjeggelvas mellan tvärbranta delvis av inlandsisen rundslipade 
klippor, då fylls man av en stilla glädje över en ännu intakt del av 
Doris dalar. Då glömmer man att människorna här har fört en hård kamp 
för att överleva och skapa en bygd i en karg och hård natur. För mig har 
det sitt särskilda värde, att det är en samisk bygd. 

Under de tre första årtiondena av 1900-talet var Tjeggelvasområdet en 
levande bygd med stora barnkullar. Den bygden vore värd en utförlig 
beskrivning, grundad på studier på varje gård vid sjön, En detaljerad 
dokumentation av gårdsbruket och den direkt på naturnyttigheterna grun
dade hushållningen i fjällskogarna är ännu ej gjord, Ake Campbell har 
på ett utmärkt sätt beskrivit tre typfall (Från Vildmark till Bygd 
1948). Själv har jag i en uppsats beskrivit ars-rundan i ett sami.skt ny
bygge, llarrok Ett samiskt nybygge, By och Bygd Oslo 1978, Men det är en
dast en brakdel av vad som borde göras innan det är för sent, Föränd
ringarna i hushållningens struktur till följd av moderna och tekniskt 
effektiva kommunikationer och kommunikationsmedel, de demografiska ;för
ändringarna och förutsättningarna för bygdens· fortbestånd borde därvid 
redovisas. I denna uppsats kan endast en översiktlig bedömning göras· av 
strukturomvandlingen. Den fasta ram, som man kan inordna skildringen i., 
är årscykeln, naturens, arbetslivets och de sociala funktionernas års
runda, dvs händelserna under året, årstidernas gång i markskiktet, djur
skiktet, arbetsskiktet och det sociala skiktet i biosfären och den över
lagrande kultursfären. 
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Min personliga kännedom av Tjeggelvasområdet hänför sig dels till min 
uppväxttid på 1910-talet dels till besök under senare hälften av 1930-
talet, mitten av 1940-talet och 1960-talet, Under dessa resor gjorde 
jag dels uppteckningar och dels - under den sista resan - bandinspel
ningar. Intet av det samlade materialet kan dock komma till användning 
här, utom en del fotografier. Under 1910-talet besökte jag Gibdno och 
Alesgiehtje, i samband med att min mor undervisade i kateketskola några 
veckor varje vinter. Färden dit gick vanligen med häst, först österut 
utefter sjön Labbas till Sundnäs (Långudden) - av gammalt kallad 
Tjålbme (Sundet - mellan sjöarna Labbas och Rappen -) och så västerut 
efter Rappen, över Rädipmuotke eller Rädipvuobme, landtungan mellan 
Rappen och Tjeggelvas, och utefter denna sjö till Alesgiehtje. Resan tog 
tre dagar med övernattningar i Tjålbme och Gibdno. Åtminstone en gång 
gick färden på skidor över Barturte till Gibdno och därifrån med häst 
till Alesgiehtje. 

Det fanns två gårdar i Gibdno. Husbonden i den ena var Per Andersson, 
Gibdno Piera kallad, som helt levde av vad sjö och ärjemarkerna gav och 
försörjde sin familj, hustru och tre pojkar i min ålder. Gibdno Piera 
var en mycket god berättare. Hade en tid varit dräng hos Barturtesamer 
bl a hos Per Persson Ruong, Pieratj addja, min fars farbror, en högfär
dig men likväl godsint riklapp, som vid något tillfälle. kallat fiskar
samerna vid Tjeggelvas för njuovobårreh 'fiskslemätare'. Per Andersson 
var dotterson till kateketen Lars Persson, Petrus Laestadius' vän och 
följeslagare, av samerna kallad Ranak. Ranak var kateket dvs vandrings
lärare bland samerna. Efter pensioneringen bosatte sig Lars Persson 
i Tjålbme (se ovan). Hans dotter, mor till Per Andersson och hans sys-

103. Stenudden med utsikt från gårdstunet mot Gibdnotjåkkå i
Väster. Foto 1968, Israel Ruong.
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kon, Brita Larsdotter, Talmetis Akka (Den blinda gumman) kallad, var en 
utomordentlig traditionsbärare, en sällsynt minnesgod berättare, Hennes 
berättelser har förts vidare av barnen, En del av berättelserna har jag 
upptecknat under 1930-talet (jfr ovan), Lars Persson anlitades som med
delare av JA Nensen redan 1924, llensenska samlingen s 485 ff enligt 
Arne llordberg i Petrus Laestadius Upplysare och upprorsman 1974 s 146. 

Hemmet i Gibdno var ej förmöget, inte ens välbärgat, men dock välbeställt, 
i förnöjsamheten och bristen på ävlande efter gods och välmåga. Trevnad 
och mänsklig närhet var naturliga i hemmet, något som jag inte tänkte på 
då - jag bara trivdes. Först efteråt, sedan år och årtionden gått, har det 
slagit mig hur utpräglat samiskt Gibdno Pieras och Gibdno Stinas hem var, 
Samma atmosfär av trygg och naturlig förnöjsamhet har jag senare mött endast 
bland skoltsamerna, kanske ett resultat av den djupt liggande reciproci
teten, ömsesidigheten, mellan människan och hennes naturmiljö, en integ
rerande del i ärjemarkskulturen, Betecknande för reciprociteten är ordet 
rievvadit,som Per Andersson meddelat mig, Ordet betyder att varaktigt 
skrämma viltet från boplatsens omedelbara närhet genom hänsynslöst skju
tande och knallande med krut, Man var angelägen att inte rievvadit vil
tet, Pojkarna var skickliga i att tillverka nät, Den äldste, Nils, var 
många gånger hos oss och hjälpte oss med att binda, gåddet, nät, Han 
gav mig då tips om korrespondensinstitut, ty han var intresserad av stu
dier, 

I Alesgiehtje var det fyra rökar, Den förnämsta av grannarna var Henrik 
Enarsson, som hade en stor barnskara, vilken till stor del befolkade 
skolan, inrymd i kökskammaren i hans hus, Skolutrymmet var också lära
rinnans bostad, Flera av pojkarna var äldre än jag, De var skickliga 
jägare och bidrog effektivt till familj ens uppehälle, Henrik Enars son 
själv, Heinatj kallad, var ansvarfylld i medvetandet om den stora familj 
han.hade att försörja, Han var känd och aktad för sin enorma arbetsför
måga, Det sades att han inte var overksam en enda timme när han inte 
sov, Han var bl a en ivrig slöjdare och alstren såldes bl a på marknaden 
i Arjeplog, En son, Anton, har gjort sig känd som kanske den skickligaste 
konsthantverkaren i Arjeplogsområdet. 

I en av de andra gårdarna i Alesgiehtje bodde ett syskonpar, Brodern 
arbetade tidvis i Sulitelma kopparverk i Norge, liksom så många av de 
yngre männen i övre delen av Piteälvens dalgång, för att skaffa sig 
kontanter, 

Husbonden i Akkapakte hette Nils Andersson, Akkapakt-Nila kallad, Han 
var en skicklig båtbyggare, liksom hans bror Anders, Alesgiehtje Andaris, 
som bodde i Alesgiehtje, Det var en alldeles speciell, lätt och mycket 
välgjord båt, rätt bred och välbalanserad (inte juorbba 'som lätt kant
rar'). Båttypen var anpassad till insjöar, De minsta kunde lätt dras 
eller t o m bäras över mårkorna (av lp muotke, muorke, 'landstripa mel
lan två sjöar', norska 1 ejd', jfr fi matka, ursprungligen samma ord som 
muotke men med betydelsen 1 (en) resa') och de största på storsjön 
Tjeggelvas kunde man montera utombordsmotorer på, när den tiden kom, 

Akkapakt-Nila träffade jag bara en gång, 1937 då jag var i Raman för 
upp�eckningar och då jag också besökte Akkapakte. Akkapakt-Nila an-
sågs vara smått förmögen, Han omtalades alltid med aktning, även om 
en del ansåg honom vara lite för självmedveten, Akkapakte är en av de 
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bästa boplatserna i Tjeggelvasområdet, kanske den allra bästa, belägen 
under silurglinten, och därför med frodig jord, och vid ett fiskrikt 
sjösystem med massor av fina ställen att lägga ut nät i (jåddosajeh: 
jåddo 'nätfiske', jåddåhtit 'lägga ut nät, fiska med nät'). Man förstår 
att Akkapakte tidigt blev självägt hemman. 

I Raman bodde Sara Enarsson, Raman Sara, syster till Per Andersson i 
Gibdno. Som jag redan nämnt, vistades jag i Raman 1937 - i fjorton da
gar -. Varje kväll lade vi ut nät från stranden nedanför stugan, ut i 
bråddjupet, och vittjade på morgonen och fick gott om fin sik. Vid en 
av fisketurerna visade Raman Sara på giedtsavuolle,'plats där en bäck 
rinner ut i en sjö', alldeles där den gammaldags snedstångsgäi;desgården 
gick ned till stranden. "Här blir det tidigt om våren en vak,där jag 
kunde sätta ut ett nät och med en bön i hjärtat vänta att fisken skulle 
fastna och barnen få äta sig mätta", sade hon. 

Raman ligger på sluttningen under det branta stupet av berget Raman, 
vettande mot söder. Under sydberget blev det tidigt bart, och gräsvallen 
torkade aldrig under heta somrar - som annars ofta är fallet - ty från 
bergssluttningen "siger" vattnet ned genom marken och håller den fuktig. 

Mittemot Raman ligger Örnvik, ett nybygge som upptogs så sent som under 
1920-talet. 

Som det torde ha framgått, så varierar förutsättningarna för fjällgårds
bruk från den ena boplatsen till den andi;a, Ett är gemensamt nämligen 
tillgång på fisk. Förutsättningarna för jakt torde ha varit bäst i 
Alesgiehtje och för gårdsbruk, inte minst hemmavid, i Akkapakte. 

I det följande koncentrerar jag mig på Stenudden. Framställningen 
grundar sig huvudsakligen på uppgifter jag fått av Lars Ranberg, nuva
rande ägare till frälsetorpet Stenudden. Ranberg har besvarat en frå
gelista bestående av 100 frågor, ordnade enligt schemat jag använt i 
beskrivningen av nybygget Harrok, jfr ovan. Den av Laestadius omnämnde 
Sjåibma var enligt traditioner, som Ranberg känner till, en skogssame 
som höll till i Skerutj, det halvöformade området västerut från Norra 
Bergnäs vid sjön Saddai på Pite älv. "Hade lite renar", skriver Ranberg, 
"så gott som utan, vistades och fiskade här och var, hade ej någon fast 
bostad, ansågs vara tjuvaktig, tog sig väl någon matren då och då, oav
sett vem som ägde renen. De gånger han fiskade i Gibdnoluokta, bodde 
han antagligen i Per Persson Tjånks kåta på östra sidan av Gibdnoluokta. 
Han dog vid Sjåibma tjåltåh (Sjåibma bergsknallarna) i Skerutj-området". 

I Journalen s 1>36 omtalar Laestadius en Sjåibma som en "beryktad tjuf". 
Det hör till saken, att åtminstone en del av de stora renägarna såg genom 
fingrarna på matrenstjuveri, så länge det höll sig inom det nödvändigas 
gränser. Förhållandet kunde t o m ha karaktären av gentlemens agreement 
och fungera som ett slags passiv fattigvård. Hen motsatsen var ocksa 
vanligt, nämligen bitter ovänskap mellan matrensbeskattaren och renäga
ren, såsom den mellan Vuovdnas (Hiskelig) och Mulffa (Hulfen), se 
Laestadius' Fortsättningen af Journalen s 174 ff. Men enligt Laestadius 
var båda ovanligt vildsinta. 

Per Tjånk, enligt traditionen också kallad Slamgga, en man med stora 
kroppskrafter, omtalas också av Laestadius, (Journalen s 464 ff), så-



104. Johan Petter Enarsson i Ramanj slipar en lie. Lägg märke
till att slipstenens d:rivanordning är ansluten till vist
husboden. Foto 1937, Israel Ruong, ULMA.

105. Nils Andersson i Akka:pakte lagar en båt åt Sara Enarsson
i Ramanj. Foto 1937, Israel Ruong, ULMA.
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som en nittioårig from och religiös analfabet, Han hade stått fadder åt 
Petrus, hade varit en förmögen man, flyttsame på Barturte, Hen som vi 
sett hade han också en kåta vid Gibdnoluokta, Tjånk hade med ett ren
stängsel från Gibdnoluokta till Rappenströ1mnen ( som rinner från sjön 
med detta namn till Pite älv) avgärdat I,ädip vuobme (Rädip-skogen), som 
utgör en halvö, för att ha sin miesak ('hjord av vajar och spädkalvar') 
på under de första barmarksveckorna om våren fram emot midsommar, .. då 
myggen kommer och ovillkorligen driver fjällrenen upp på kalfjället. På 
1880-talet byggde Per Persson Ruong ett gärde med samma funktion.och 
ungefär samma sträckning (Jfr Ruong: Studier i Pite Lappmark och angrän-· 
sande område 1944 s 154 fig 28), 

Men den nuvarande bosättningen i Gibdno har ej direkt samband med Tjånks 
och Sjåibmas (?) bosättning, Om dess uppkomst meddelar Lars Ranberg 
bl a: "Föräldrarna till min far, bosatte sig här först. Till att börja 
med satte de upp en kåta på västra sidan av Pänajokk strax väster om 
nuvarande gården. Sedan byggde de med sönernas hjälp en stuga någon 
gång mellan 1880 och 1890 på udden öster om bäcken, där nuvarande 
Stenuddens gård står. Mina farföräldrar Anders Andersson och Brita 
Larsdotter hade tre söner och två döttrar, nämligen Lars, Per., Jonas, 
Jllsa och Sara. Brita Larsdotter var dotter till den av Petrus Laestadius 
omtalade kateketen Lars Persson, som tog sig namnet Ranberg, Den tiden 
behövdes ej annat än att det nya namnet infördes i kyrkoboken. Vid 
prästgårdsbranden på 1860-talet förstördes kyrkoböckerna och nya upp
rättades efter bästa förmåga genom delundersökningarna av tillgängligt 
material och även genom personupplysningar. Kateketerna var det lättare 
att få exakta uppgifter om, t o m  födelsedag och dödsdag och årtal". 
Beträffande Tjeggelvas påminner Ranberg i sina svar om Annah Vuolla, en 
nåidde (shaman), vars benrester finns under en utskjutande stenhäll på 
Soddomsuolo, en ö drygt en halv mil öster om Västerfjäll på södra si
dan av sjön. Om Annah Vuolla finns många sägner, om hans övernaturliga 
makt över omgivningen, Jln annan sägen att omnämna är den om ett flytt
lag, siida, som gick under på svagis vid midjan av Tjeggelvas, där sjön 
är djupast och där den sent på året beläggs med is som bär. Jlndast för
åkaren med ledarrenen överlevde. Pite älv och dess sjöar är kända och 
omtalade för de många drunkningsolyckorna, i en jojk lyder omkvädet i 
översättning: "Pite älv föder (ger mat åt) många men den tar också 
mångas liv". På Nissunsuolo en holme väster om Paktesuolo blev kvinnor 
i två kåtor överfallna av ogärningsmän. På Paktesuolo har ungdomen kring 
Tjeggelvas brukat fira midsommarvaka. På holmen finns också rara väx
ter, bl a en sällsynt Potenilla art, som anträffades i Sverige första 
gången 1892 just på PaktP.suolo, Öster om Gibdnoluokta finns en förkris
ten grav, hednigdädda. 

Storsjön fryser sent, under första hälften av december, och går upp i 
månadsskiftet maj-juni. Vikarna följer samma rytm som småsjöarna; fry
ser i början av oktober och går upp under senare delen av maj. Så ock
så Gibdnoluokta. De mindre vattenytornas och det rinnande vattnets för
delar för bebyggelsen ligger just i tidig bildning av vakar, vid strän
derna, särskilt där vattendrag rinner ut (jfr ovan giedtsavuolle vid 
Raman) och tidig islossning. Men även tidig isbildning är en fördel. Den 
fasta isen underlättar forslingen av hö och ved från de vida markerna 
till boplatsen. De tidiga vakarna är tillhåll för änder och andra sjö
fåglar, som utgjorde en viktig del av vårkosten, liksom fisken, som 
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gärna samlas i och nära vakarna om våren, isgädda, abborre och harr som 
går upp i de flödande bäckarna i slutet av maj för att leka, Fågelkött 
och fisk hävde om våren vinterns knappa och enformiga mathållning. 

Såsom vi redan antytt har Gibdno tidigt varit en plats, där en utpräg-
lad ärjemarkshushållning och ällo-ekonomi samordnat sig till ömsesidig 
hjälp. Så var Gibdno och Alesgiehtje från första början betydelsefulla 
replipunkter för rennomaderna. Fast bosättning av den typ vi finner 
kring Tjeggelvas betraktas helt naturligt av renskötselidkarna som en 
fördel, ja en nödvändighet för en mjuk och trygg kontakt med det bo
fasta samhället. Detta sakförhållande har accentuerats genom de moderna 
kommunikationernas utveckling och en samtidig avveckling av nomadernas 
av gammalt artegna kommunikationsmedel, nämligen arbetsrenen som använ
des för körning och i flyttraiden sommar och vinter. De moderna förbin
delseledernas utveckling har minst lika stor betydelse för den nomadise
rande som för den bofasta befoli:ningen i fjällskogen och inte minst i 
Tjeggelvasområdet. 

Till Stenudden nådde landsvägen 1962. Till Långudden kom den 1955, Tjugu 
år tidigare var Lövnäs på östra ändan av Rappensjön ändpunkten och ännu 
tjugu år tidigare hade den kommit till Arjeplogs kyrkplats. Dessa tids
uppgifter rörande vägnätet utmärker de senaste stadierna i en lång ut
veckling. Därvid kan man iaktta en tydlig fjärrverkan på fjällbygdernas 
näringsstruktur alltefter som vägnätets slutpunkt flyttar sig närmare 
fjällen. I början av 1800-talet, då Laestadius skrev om förhållandena 
i Pite lappmark, spelade dragrenen och hästen den avgörande rollen för 
varutransporterna och för persontrafiken, Man får det allmänna intrycket, 
att i området i fråga som helhet be�raktat hästen och renen betydde un
gefär lika mycket, dock med övervikt för hästen ju närmare kusten man 
korn. I höjd med Arjeplog är renens dominans redan tydlig medan uppåt från 
kyrkplatsen renen dominerar helt. Mot slutet av 1800-talet börjar hästen 
att dominera också fjällbygden, också i den rent samiska. Helt annor
lunda är bilden längst i norr, dvs i Torne lappmark och Tornedalen, där 
renen användes också av de bofasta för alla transporter t o m  timmerkör
ning. Ännu omkring 1960 var renen det enda enskilda transportmedlet både 
bland nomader och bofasta på finska kilen på Nordkalotten. 

I Arjeplog var det inte alldeles ovanligt under det första årtiondet av 
1900-talet, att man körde med ren till marknaden. Och omkring 1920 då 
nordsamerna kom upplevde rentransporterna ett kort uppsving. För dem var 
det naturliga sättet att frakta och förflytta sig över längre sträckor. 
Men underl930-och 40-talen försvinner körrenen helt allteftersom biltra
fiken utvecklades och även nomaderna mera allmänt skaffar sig egen bil. 
Ett nytt - låt oss säga - avgörande steg i motoriseringen togs med an
skaffande av snöskoter, dess allmänna användning både bland nomader och 
bofasta. Enligt vad Ranberg meddelat anskaffades den första snöskotern 
i Pite älvs dalgång 1962 i Havas längst upp vid norska gränsen av Helmer 
Steggo. Under de femton senaste åren har snöskotern blivit en nödvändig
hetsartikel och numera finns det minst två snöskotrar på varje boplats. 
Den används vid fiske, hemkörning av ved, transporter av varor mm. Ned 
skoterns anIDmst försvann hästen efter hand under loppet av 1960-talet, 
alltså snabbt. Tidigare fanns det ett tiotal hästar i Tjeggelvasområdet. 
Det är av intresse i vårt sammanhang, att redan i början av 1890-talet 
bröderna Lars och Per Andersson i Gibdno skaffade sig häst i Norge. De 
sålde den dock efter något år, då de fann, att den behövde mycket foder. 
Lars Ranberg hade dock häst i slutet av 1960-talet. 
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Men motoriseringen började med utombordsmotorer. Lars Enarsson och Per 
Andersson i Västerfjäll skaffade sig utombordare i slutet av 1920-talet. 
De var på två och eu halv hästar. Under de två följande decennierna blev 
utombordarna vanliga. De har efterhand blivit starkare och snabbare. På 
60-talet var det vanligen på tio hästar och däromkring. l!umera finns
motorer på 30 till 40 hästar.

Viktiga kommunikationer som tillkommit under det andra och tredje år
tiondet detta århundrade är telefon och regelbunden postgång. 1923 
utsträcktes lantbrevbärarlinjen till Västerfjäll. Men redan 1916 gick 
Per Andersson i Stenudden med posten till Stenudden under ett år. 

Kommunikationernas utveckling, framförallt landsvägens tillkomst, har 
enormt ökat Stenuddens betydelse som ett slags knutpunkt och omlast
ningsplats. Det framgår inte minst av att det nu finns tio stugor bebod
da året runt kring Gibdnoluokta, Av dessa är en gård frälsetorp, tre är 
fjällägenheter, fyra är renskötarbostäder och två pensionärsbostäder. 

Under de två första tiotalen och in på det tredje årtiondet detta år
hundrade kan man beteckna ärjemarkshushållningen i Tjeggelvasområdet 
såsom intakt och strukturen var densamma som i Harrok (se ovan). Om 
Gibdno har Lars Ranberg lämnat viktiga uppgifter i sina svar, Ekonomin 
vilade på två fundament, nämligen på gårdsbruk med kor, getter och får 
å ena sidan och jakt och fiske å andra sidan. Gårdsbruket är en senare 
tillkommen del i ärjemarksekonomin, medan jakt och fiske är det urgamla 

106. Vid håtlänningen i Västerfjäll. Foto 1968, Israel Ruong.
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107. Kor betande på hårdvallen i VästerfjäU. Foto 1968, Israel Ruong,

elementet från tidigare stadier i utkantsområdenas näringsfång. Han 
kan våga omdömet, att Mulfens och de båda Sjåibmas (far och son) hus
hållning med tillgrepp av privatägda renar kan vara en rest från vild
rensjaktens tid, som i Pite lappmark försvann förhållandevis tidigt, 
redan på 1600-talet. Oväns kapen mellan Hulfen och Hiskelig berodde må
hända egentligen av olika syn på renen, som fri naturtillgång eller/och 
som privatkapital. En del "kapitalister", dvs storrenägare kände mer 
eller min<lre omedvetet ansvar gentemot de lottlösa och såg genom fing
rarna på matrensbeskattningen. Filip l!ultblad har i sin avhandling, 
"övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken", 
1968 i detalj genom ett filigransartat system av persondata följt ärj e
markshushållningens uppspaltning i gårdsbruk och helnomadism, (Titeln 
på boken säger för lite om dess tema och innehåll.) 

Gårdsbruket i Gibdno och i hela Tjeggelvasområdet liksom överallt i 
fjällskogen var alltigenom naturalhushållning dvs: alla produkter i 
form av mjölk och ost, kött och hudar, ull användes hemmavid direkt 
utan mellanhänder. Jakten och fisket gav däremot nyttigheter både för 
direkt konsumtion och för avsalu, dvs försäljning nästan helt och hållet 
på marknaderna i Arjeplog i början av februari i utbyte mot livsmedel 
som ej kunde framställas hemmavid, huvudsakligen mjöl, socker, salt 
och kaffe, vidare material för tillverkning av nät, skjutvapen och även 
vissa kläder mm. i:Cärnan i själva gårdsbruket låg, såsom redan berörts, 
i boskapsskötseln. Gibdno Piera hade den största kreatursstocken mellan 
åren 1914-18: tre kor, en tjur och sammanlagt 17 getter och får. En del 
av getterna tillhörde de renskötande samerna. Under en period, nämligen 
från slutet av 1800-talet till mitten av 1950-talet hade nomaderna 
getter, som de hade med sig under flyttningarna till sommarlandet. Den
na nyhet i djurbesättningen sammanhängde med att renmjölkningen avtog, 
Getterna skötte de bofasta i fjällbygden under vintern. Numera har torr
mjölken gjort getterna överflödiga för nomaderna. 
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108. Anna och Nils Lasko på väg till slåttern. Urnvik.
Foto 1937, Israel Ruong, ULMA.

Det var på 1910-talet Per och Stina Anderssons tre söner växte upp och 
efterhand kunde som arbetskraft effektivt bidraga till familjens uppe
hälle. Det mest maktpåliggande för kreatursskötseln i fjällens närhet 
var egentligen att hålla kreatursstocken vid liv över den långa vintern. 
Nyttigheterna från djuren erhöll man under sommaren och barmarkshösten: 
mjölk, ost, kött, skinn, ull, allt som sagt för husbehov. Fårskinns
fällar var viktiga för att kunna hålla sig varm i sängen medan man sov. 
Under vintern sinade korna ganska snart på det magra myrhöfodret. All 
slakt eller klippning av fåren skedde på hösten, innan man tog in djuren 
i fähuset, fiksa, fäusse, för vinterutfodring, vilket skedde då marken 
frös och snön kom i månadsskiftet september-oktober. Det var då viktigt 
med ett förråd av foder som skulle räcka vintern ut, tills gräset börja
de spira på snöfri mark om våren. 

Den egentliga sommaren, dvs senare hälften av juli och hela augusti äg
nades åt lövtäkt och hötäkt. Den genom ytgödsling framkomna vallen slogs 
i slutet av juli, varefter myrslåttern på de till boplatsen hörande ärje-
markerna vidtog. Rånningar, dvs gräsbevuxna sträri.der av Suoinak-bäcken, 
som rinner från Tjatsvagge ('vattudalen') på Barturte till Skarjaluokta, 
en vik av Tjeggelvas en mil väster om Gibdno, hörde också till slåttern, 
likaså starr- och fräkenvikar och fräkentjärnar. Starr och fräken skars 
med lie från båt i september. Under 1910-talet då kreatursstocken var 
störst utvidgades myrslåttern att omfatta också myrar på kalfjället, när
ma,e bestämt i Tjatsvagga.Hässjevirket och stängselvirket bars upp från 
trädgränsen, årdå. Hässjorna måste stängas för att hindra renarna att 
riva ner höet�m var begärligt om det hade inslag av njuohtso, 'missne, 
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109. Ärjemarkernas användning med utgångspunkt från Harrok och Luobbal.
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vattenklöver' (Meyanthes trifoliata). Till stängsel kunde man också an
vända videbuskar, som i vidsträckta snår växte på kalfjället. 

Myrs låt ter ända upp mot trädgränsen var vanlig i fj ällbygderna (j fr 
Harrok ovan). Men ovanför trädgränsen torde myrslåtter ha varit mycket 
sällsynt. Måhända är Gibdno och Ardnas vid Tjeggelvas de enda fallen. 
Ardnas grundades av min farfar Nils Persson Ruong. De torde utgöra ytter
lighetsfall av den art av ärjernarkshushållning, som till viktiga delar 
vilar på nöt- och småboskapsskötsel. Ur arbetets synpunkt var sonnnaren 
för nybyggaren i fjällskogen den hårdaste och mest kraftslukande tiden 
på året, både för vuxna och halvvuxna. Man låg ute veckovis och bodde i 
slåtterkåtor och tält och tältkåtor. 

Höet hemforslades på vintern på kälke, som man drog åkande på skidor.Det 
var dock relativt lätt att forsla höet från Suoinak och Tjatsvagge, 
eftersom det var utförslöpa nästan hela vägen till gården. Där det var 
brant kunde det vara nog så svårt att parera kälken under farten utför. 

Fodret räckte inte alltid tills man kunde släppa kreaturen ut på bar
marksbete. Då insamlade man nödfoder, dvs skägglav, rönnbark och björk
bark. Rönn växer företrädesvis på fuktiga nordsluttningar såsom just 
Barturtes ovanför Gibdnoluokta. Nordsluttningarnas frodiga och täta 
lövskog beror inte minst på att snön lägger sig tjock om vintern, smäl
ter sent och fuktar marken. 

Myrslåtterna avtog successivt. Avlägset liggande myrar slutade man att 
slå under 1920-talet och närliggande ett årtionde senare. År 1966 slu
tade Lars Ranberg både med kor och småboskap och samma år upphörde man 
att slå vallen hemmavid. Sedan 1965 är makarna Lars och Ester Ranberg 
fast anställda som väderleksobservatörer hos Flygförvaltningen. Rappor
ter lämnas varje timme dagtid och var tredje timme nattetid. 

När det gäller det andra fundamentet för ekonomin, nämligen jakt och 
fiske, synes fisket ha spelat den största rollen. Moderna nät med un
dertälnar med inspunnen kärna av bly och övertälnar r.ied överspunna kork
flöten började man använda 1912. si, ::;ott som alla män i Tjer;gelvas
området var skickliga att binda, gåddet, bo, mårddet, och laga tjiktat, 
nät. Nu-mera använder man djupa n�t av n?lon. 

Fiske för avsalu bedrevs och bedrivs fortfarande både i Tjegselvas och 
i sjöarna upp efter älven, såsom l!ekkak, Kaskaure, Låddaure, Mavas och 
Peskehaure. Förr måste fisken avyttras under högvintern, då den stränga 
kölden konserverar den. Blidväder kunde starkt försämra kvaliteten, 
Numera säljes fisken i stor utsträckning ofrusen och da5sfärsk, vilket 
kan ske på grund av de goda förbindelserna: flyg och bil. 

Medan fiskets betydelse för anskaffande av kontanter snarast ökat har 
jaktens minskat. Förr fanns vid Pite älv mycket skickliga pälsdjurs
jägare. Den på sin tid mest framgångsrike vari;- och rävjägaren var 
Lars Persson i Skärfa, Skierfa Lässe, Skärfa Lars, kallad. Det var van
ligen fråga om att, "ränn upp 11

, vargen, dvs att hinna upp vargen åkande 
på skidor, det gamla av samerna använda jaktsättet. l1an måste vara både 
snabb och uthållig, gilos ja saurre. Skärfa Lars' förnämsta bragd var 
att en enda dag åka upp och skjuta sju vargar med sin mauser. En yngre 
bror till Skärfa Lars, Johan Abram, vann Vasaloppet ett år i slutet av 
20-talet. En tid anordnades det s k  Vargrännarloppet mellan Porjus och
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Jokkmokk, där bröderna Persson och Gustav Andersson från Alesgiehtje 
placerade sig bland de främsta och bland de första. 

Samhörigheten mellan grannarna kring Tjeggelvas var stark. Samiska, 
pitelapskan, var samtalsspråket. Lulesamiskt idiom. hördes också. 
Arbetsbyte var vanligt. 

Avslutningsvis ger vi en bild av förbindelserna med socknens centrum 
Plassen, dvs kyrkplatsen, där samerna sedan 1600-talet gjort sina ut
skylder till kyrkan och staten i form av skatt, kyrktionde och kyrko
plikt. Förleden i namnet Arjeplog kommer av samiskans arje i frasen 
arjev galgat 'göra sin skyldighet, göra så mycket, att ingen kan säga 
att man inte bjuder till' (se Ruong: "Der Name Arjeplog", i Memoires de 
la Societe Finno-Ougrienne nr 125, 1962 och "Historisk återblick rörande 
samerna", SOU 1975:100 s 407 f. Efterleden pluovve är lån från svenskan 
och återger 'flo', 'myrflo' .) 

Ännu i början av detta sekel och ända in på trett:iotalet hade vintermark
naden en stor, ja avgörande betydelse för handeln och lappmarksproduk
ter, Handelsmännen på Plassen: Edholms, Westennarks, Davidssons tog upp 

· konsumtionsvaror och bytte mot viltvaror, fisk, renkött och renhudar.
Men de hade konkurrens av från Piteå och Arvidsjaur uppresta köpmän,
Transporterna mellan kusten, framförallt Piteå och Arjeplog gick ännu
på tiotalet med hästforor, Skjutsbönderna kallades snållare. Men om
kring 1920 började man använda lastbil. Men först på trettiotalet bör
jade vägarna upp till lappmarkernas huvudorter plogas för vintertrafik
med bil. Den allt livligare trafiken med motorfordon har successivt mins
kat ja förintat köpmarknadernas betydelse. Kontakterna mellan köpare och
säljare kan nu ske mer jämt fördelat under hela året.De nuv.arande markna
derna i lappmarken är mera jippon, ofta i kommunal regi, än marknader i
den gamla betydelsen, marknader som fyllde ett reellt behov,

För fjällbefolkningen var vintermarknaden vinterhalvårets största hän
delse, Lars Ranberg berättar, att marknadskörare kring Tjeggelvas sam
lades i Gibdno för att, om föret var dåligt och snön kanske låg meter
tjock och orörd, åbbås, på färdvägen, turas om att köra först och bana
väg, över Rädipvuobmes skogsterräng och över sjön Rappen, kanske med
snösörja, såulle, på isen. I Lövnäs, Rappens östra ända vidtog vältad
väg, På hösten var mikaelihelgen i månadsskiftet september-oktober den
viktigaste, Frakt av varor barmarkstid var kraftfordrande, eftersom man
måste bära på ryggen över mårkorna. Den svåraste landsträckan var från
Ribakudden vid Hornavan till Lövnäs. Att bära tunga bördor på ryggen
över Rädipvuobme var inte heller någon eftertraktad uppgift.

I våra dagar har tjeggelvasbygdens isolering brutits och den har bli
vit en del av ett kornn1uniserande kärl, på gott och ont, De goda kommu
nikationerna gör att man kan leva mera bekvämt och utnyttja både det
tekniska samhällets och den intakta naturens fördelar. Men även i sin
nya form är väl ärjemarkshushållningen inte tillräckligt attraktiv
för de unga - för närvarande. Glesbygdsförtunningen drabbar också
fjällbygderna. Men flera bosättningar vid Tjeggelvas visar optimistis
ka tendenser att leva vidare. Dit fuör framförallt Stenudden, Örnvik
och Akkapakte, Och Västerfjäll torde aldrig bli öde. Att genom ett eko
nomiskt tvivelaktigt ingrepp på Tjeggelvas, som en överledning av vat
ten till Skellefteäl ven utgör, försvåra tj eggelvasbygdens möjligheter
att överleva och utvecklas är ej försvarbart.
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