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Förord 

I stora delar av den svenska fjällkedjan har fortfarande ingen inventering 
av fornlämningar gjorts. Enorma vidder är outforskade än Idag. Den hiir 
uppsatsen är ett resultat av ett lokalt initiativ, främst med avseende på in· 
ventering av samiska fornlämningar. 

Jag skulle vilja tacka alla som lämnat värdefulla synpunkter på detta arbete 
samt även de som korrekturläst och hjälpt till med layouten. Naturligtvis 
vill jag också tacka de personer som deltagit i och kring fältarbetet. Bland 
mygg och regnskurar har vi hjälpts åt att ta fram det värdefulla material 
som uppsatsen bygger på. 

Ingen nämnd • ingen glömd. 
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1. INLEDNING 

Denna uppsats kommer att behandla det material som tagits fram vid in-
venteringar av fornlämningar inom Vapstens Sameby, Tärna socken, 
Lappland. Inventeringarna har utförts inom ramen för projektet Vaapsten 
Jeano• - Bealan Saemidt (Vapstens-projektct). 

1.1 Introduktion 

Projektet startades upp på initiativ av den lokala samc/örenlngen Vadtejen 
Saemiej Sijte (VSS). Målsättningen för projektet är att vi samer i området 
ska få känna att vi har en egen historia. 

Inom projektet har, förutom registrering av fomHimningar, även muntlig 
tradition dokumenterats, samiska ortnamn dokumenterats och ett fotoregis• 
ter lagts upp. Det källmaterial som finns i olika arkiv och samlingar har så 
långt som möjligt kopierats och arkiverats lokalt. 

Fältarbetet har bedrivits under fyra somrar, 1992-1995. Detta arbete har helt 
utförts av personer som haft anknytning till bygden. Totalt under åren har 
10 personer deltagit mer eller mindre regelbundet. Själv har jag haft förmå-
nen att medverka alla fyra somrarna. Stöd och hjälp har erhållits främst 
från Åjtte, svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk samt även från 
Riksantikvarieämbetet. Vi har fått besök av kunnig personal som undervi• 
sat oss i hur en fornminnesinventering ska bedrivas i fält. Många av läm-
ningarna som iter/unnits har vi /Att oss omtalade från sagesmän, oftast äl-
dre personer som själva vistats mycket i området. Mycket förarbete har lagts 
ned på att spåra upp och intervjua informanter om deras kunskaper. 
Särskilt viktigt har det varit att prata med de allra äldsta. Vi har sedan utgått 
ifrln denna information vid inventeringen och systematiskt sökt av områ-
dena runt de angivna lokalema. 

Samiska namn och benämningar i texten är kursiverade och följer vederta-
gen sydsamisk ortografi av Ella Holm Bull och Knut Bergsland (1981), där ej 
annat anges. 

Namn på platser och orter inom undersökningsområdet och som före• 
kommer i uppsatsen följer Fjällkartan (Tärnaby 24 EF). 
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1.2 Undeuökningsomridet 

Vapstc.ns sameby är en fjällsameby som är belägen i södra Lapplands fjäll-
trakter (se fig 1). Den utgör södra delen av Storumans kommun och de sö-
dra delarna av Tämafjilllen. Omrldet benämns .edan gammalt för Vaapsten 
Sijlt (Vapstbyn). Angränsande samebyar lir Umbyn i norr och Vilhelmina 
norra i söder. Vinterbeteslandet ligger söder om Lycksele, i trakterna av 
Örträsk och Bjurholm. Sommarbetet sker på högfjällen kring den norska 
gränsen. Själva kärnomrAdet begrii.nsas av Tängvattsdalen i norr, 
Umeälvens dalgång l nordöst, Gardfjllllsmassivet i öst, riksgränsen mot 
Norge i väst och Vapstälvens (Velsnans} dalgång i söder. Det är. inom detta 
område som inventeringen har bedrivits, med koncentration till området 
runt den numera reglerade sjön Abelvattnet. 

• 

• 
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utbredlllllg 

SVERIGE 

' 1ab)i '°'ViWllhl~ 
• 

1m11an 

Fig 1. Karta över norra Sverige med Vapstcns Aameby och undcrsökningsom.rAdet. 
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Går man tillbaka i tiden hade Vapstbyn sin utbredning på båda sidor om den 
nuvarande riksgränsen mellan Norge och Sverige. Samerna i omddet hade 
lappskatteland på båda sidor om gränsen. ViSJa skattade enbart till 
Norge/Danmark eller till Sverige, medan and,a var tvungna att skatta till 
båda länderna (Moritz 1990:31). Redan i slutet av 1600-talet fanns de sju 
lappskatteland, som ä1' medtagna i 1914-års förteckning över skattelanden i 
Vapstbyn (Rapport över kulturhistoriska undersökningar ... , etnologisk un-
dersökning, 1967-1968), Enligt jordeboken fanns det 21 skattelappar i 
Vapstbyn 1695 (Kvist 1989:IV:7). Vapstbyn ingick tidigare i den stora Laisbyn. 
Denna sträckte sig ända från Arjeplogsfjällen till trakterna kring Gäddede i 
Jämtland och innefattade även en motsvarande del pll den norska sidan 
(Hultblad 1968:bild 12, Moritz 1990:29). Hela Lalsbyn hörde från bötjan till 
Pite lappmark för att sedan splittras upp i mindre byar, fördelade på Pite, 
Ume och Åsele (Ångermanna) lappm.arker. Mellandelen av Laisbyn, där 
Vapsten ingick, kom alltså därefter att höra till Ume lappmark (Moritz 
1990:30-32). Denna blev sedermera Lycksele lappmark (Fjellström 1985:16). 

1.3 Tidigare fonkning inom VapstensomrAdet 

Follc,jlcolläraren O.P. Pettersson (1859 • 1941) intervjuade vapstenssamen 
I<ristoffer Sjulsson (1828 • 1908) 1 bötjan av 1900-talet om allt som hörde till 
den äldre samekulturen. Detta publicerades så sent som 1979 i serien Acta 
Lapponica med titeln "Kristoffer Sjulssons minnen". Detta verk hör till ett 
av de viktigaste gällande den sydsamiska kulturen. Arkeologen Gustaf 
Hallström gjorde på sin tld en del uppteckningar och undersökningar av 
fornläxnningar vid sina besök i området (bl.a. 1909). Han har kvarlämnat en 
hel del handskrivna anteckningar om fomläxnningar, sägner och folkliv i 
V•psten. Etnologen Ernst Manker gjorde vid sina stora lappmarksunder-
sökningar för Nordiska Museets räkning, både uppteckningar om och fält• 
undersökningar av fornlämningar inom Vapsten. Hans resultat har publi-
cerats bl.a. i "De svenska fjiillapparna" 1947, "Lapparnas lreliga still/en" 1957, 
"F4ngstgropar o,h stalotomter" 1960 och "Lappmarksgravar" 1961. I och 
med regleringarna av Gardlken, Björkvattnet, B/criken och Abelvattnet 
gjordes etnologiska undersökningar, registreringar och utgrävningar av de 
lämningar som fanns inom dämningsomddena (bl.a. stenåldcrsboplatser, 
fångstgropar och gravar), Detta utfördes av Riksantikvarieämbetet (förkortas 
hädanefter Raä) under ledning av arkeologen Jan Norrman. Man satte liven 
ett Raä-nr på varje lomlämning/fornlämningslokal och förde in de i forn-
lämningsreglstret över Tärna socken. Delar av Vapsten täcks av gula kartan 
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och i dessa områden har Raä senare bedrivit inventeringar. Resultatet av 
detta finns också i fomlämningsregistrct över Tärna socken. Etnologen Per 
Moritz har studerat livsformer och kulturprocesser under 1800- och 1900 -
talen inom Tllrna socken i sin doktorsavhandling "Fj6/lfolk " fr~n 1990. Han 
har jämfört en samesläkt och en nybyggarsläkt, för att se på sklllna• 
der /likheter mellan dessa båda med avseende på hur man skaffade sig en 
dräglig tillvaro i fjöllvärlden. 
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2. SYFfE, METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 

2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att presentera de olika typer av samiska fornläm-
ningar som upptäckts vid Vapsten-projektets inventeringar, att ge ett tydligt 
exempel på ett objekt från varje typ av fornlämning samt att sätta in dessa i 
ett samiskt kulturmiljö sammanhang. 

2.2 Killa, metod och källkritik 

2.2.1 Källa och metod 

Den källa som ligger till grund för det här arbetet är det inventeringsmate-
rial över de fornlämningar (objekt) som har registrerats under Vapsten-pro-
jektets fältarbete. Några delar av det ursprungliga materialet har dock inte 
tagits med i bearbetningen och det är de lämningar som jag bedömer här-
stammar från den sentida nybyggarepoken samt de lämningar som ej kan 
lokaliseras p.g.a. uppodling. Det resterande materialet samma.nställdcs och 
indelades i de olika fomlämningslokalema (se bilaga 1 och bilaga 2). Därefter 
har jag jämfört projektets material med Kristoffer Sjulssons minnen, fom-
lämningsregistret över Tärna socken ( den del som berör undersökningsom• 
ridet), Gustaf Hallströms handskrivna anteckningar, Ernst Mankers olika 
verk från lappmarksundersökningama samt de arkeologiska rapporterna 
som gjordes av Raä I och med sjöregleringarna. Jag har även tittat pA Kjell 
Åke Aronssons undersökningar från Spaunakullen, Vilhelmina socken. 
Där har han undersökt samiska lämningar i en kulturmiljö i stort sett iden• 
tisk med den miljö där vi inventerare inom projektet har hittat mAnga av 
våra objekt. 

2.2.2 Källkritik 

Eftersom vi i stort sett är självlärda i inventeringsteknik påverkar det natur· 
ligtvis materialet. Vi har inte haft förkunskap om alla typer av fornläm-
ningar som man kan tänkas stöta på ute i skog och mark. Det är bara den 
sista inventerings-sommaren S<>m jag personligen haft kunskap och känne• 
dom om t.ex. boplatsvallar och boplatsgropar (Denna kunskap erhöll jag 
från AB-kursen I arkeolog!). Vet man vad man ska titta efter, är det mycket 
lättare att hitta. Större delen av de lämningar som vi har hittat kan man 
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knyta till en pastoral ekonomi med renskötsel. Det är också den typ av läm-
ningar som vi hade den bästa förkunskapen om. Det kan ju möjligtvis fin-
nas ett samband däremellan, därmed inte sagt att vi har missat massvis med 
lämningar som inte kan knytas till rensköllieln. 

I övrigt är det vid sjillva registreringen av ett visst objekt som en del missar 
gjorts. Vissa beskrivningar är väl knapphändiga, ibland har I.ex. måtten pA 
en härd eller djupet på en källargrop utelämnats. Detta gör det svlrt att i ef-
terhand dels jämföra objekten sinsemellan och dels Jämföra objekten med 
ett annat material. Varför de här misstagen gjorts beror dels på orutin och 
dels kanske på pressande yttre omständigheter som dåligt väder och rikliga 
mängder mygg. 

Några riktiga planritningar av fornlämningar har inte gjorts under invente-
ringen. Flg 2 - 6 samt fig 8 - 9 är planritningar gjorda i efterhand och de byg-
ger på enkla skisser, måttuppgifter, beskrivningar, fotografier och författa-
rens egna minnesbilder. 

Sedan är det rent praktiskt svårt att söka av varenda kvadratmeter på en 
fjällsida, man hlnner inte undersöka varenda liten backe och varenda sten-
skravel. Den bästa tiden för inventering är på vAnommarcn precis efter det 
att snön har försvunnit och innan växtligheten har blivit f/Jr stor. Det går ju 
även bra på hösten precis innan snön kommer, då all växtlighet har vissnat 
ned. Risken för dåligt väder är dock större på hösten än på våren. Till största 
delen har inventeringen bedrivits under juli och augusti d.v,s, då växtlighe-
ten är som frodigast. En hel del fornlämningar torde av den anledningen 
fortfarande ligga oupptäckta inom området. 

Det som har varit våra fördelar är att vi har haft en god lokalkännedom 
samt att vi har varit vana att vistas ute i skog och mark. Oftast har vi legat 
ute på ljKllet v~ckovis, det har vi ju blivit tvungna till eftersom avståndet 
till bebyggelse oftast har varit alltför långt. 

2.3 Avgränsningu i tid och rum 

Avgränsningen bakåt i tiden är ganska svår att fastställa. Vi har registrerat 
fångstgropa.r och de kan ha använts under en väldigt lång period. Det finns 
dateringar som går tillbaka till 4000 - 5000 f.Kr. (Mulk 1994:167). Framåt i ti-
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den är det lite lättare, någon/några ov kAtatomtema samt några av rcngär-
doma är använda under 1900 - talets första hälft. 

Vad gälJer avgränsningen i rummet si har jag hållit mig inom 
ljäll/förfjällsregionen inom nuvarande Vapstens samebys gränser samt 
även en bit in på den norska sidan av riksgränsen i motsvarande region. 
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3. DE REGISTRERADE FORNLÄMNINGARNA 

3.1 Härdar och kltatomter 

I det insamlade materialet är det härdar och l<åtatomter, i relation till antalet 
registrerade lämningar, som antalsmässigt dominerar kraftigt. Totalt under 
åren har 87 härdar och kåtatomter hittats. De kåtor/kåtarester (d.v.s. dlir re-
svirket står eller finns kvar liggande på marken) som använts i bl.a. ren-
skötseln, slåtterarbete och såsom fäbodar i senare tid (från ca 1900 och 
framåt) och som registrerats under inventeringarnas gång har ej tagits med i 
denna redovisning. De kåtatomter som av informanter utpekats men vars 
exakta läge ej kunnat fastställas p.g.a. odling eller annan åverkan, har inte 
heller tagits med i redovisningen. Platserna har dock registrerats. 

3.1.l Härdar 

Härden är en eldstad som begränsats med en kantkedja av sten. Den kan 
vara t.ex. rund, oval, fyrkantig eller re.ktanguliir (se fig 2). Dess namn på syd-
sami!!ka är aernie. Den kan även vara helt fylld med sten (se t.ex. Hedman 
1989:158, Mulk 1994:147). Vi har dock inte registerat någon säker stenfylld 
härd. Eventuellt finns en stenfylld härd i en av de sk. stalotomterna l 
Farroken. Härdarna kan med största sannolikhet sättas i samband med an-
vändningen av tältkAta, ldovth-gdttie. Den har använts för tillfälliga viste-
platser och används flitigt i detta avseende än idag. Ibland har man kanske 
inte haft någon överbyggnad alls. Att avgöra om det är en härd eller en kåta-
tomt är inte det lättaste. En kåtavall kan vara mycket otydlig och därmed 
svår att se. Ibland kan man endast svagt skönja vallen och med hjälp av 
sond känna övertorvade stenar I denna. Dessa stenar har man haft som stöd 
och underlag till kåtans resvirke. Men, det kan ju vara tältkåtor som även 
stått pil dessa platser. Man har säkert haft stenar som stöd till tältkåtans 
stänger samt att man ibland förmodligen haft en liten jordvall för att fixera 
kåtaduken. Att säkert kunna avgöra vad som är vad är således ganska svårt. 

Tydliga härdar finns det ganska gott om och en härd på södra sidan sjön 
A rcvattsbleriken är ett bra exempel (bilaga 1 :48). Den är rektangulär och be-
står av 4 st avlånga stenar. Storleken Kr 0,9 x 0,6 ro (NV-SÖ). Den är endast 
något övcrtorvad och i dess mitt hittades rester av träkol. Inte ens en anty-
dan till kåtavall kunde upptäckas runt härden. Några andra lämningar 
kunde inte återfinnas i anknytning till härden. Vid sjön Atjiken hittade vi 
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tvi hirdar med 10 m mellanrum, pl en brygg Intill blcken JIOm avvattnar 
sjön (bilaga 1:53:1·2). De är krafti.gt Overtorvade och ltetfanN med sondena 
hjllp. Den ena lr kvadratisk, 0,7 x 0,7 m, och den andra är rektangulär, 1,0 x 
0,7 m CN·S). Spar&amt med l'fSter av trlkol hittade$, Nlgon tillstymmelse 
till kJtavall kunde inte observeras. Vid ett seNtre tillfälle registrerades ytter• 
ligare en härd, men nu pl den andra sidan av bäcken (bilaga 1:53:3). Btt 
hundratal m nordöSt om hirdama finna restema av samen och renskötaren 
Axel Stlngbergs (1878-1955) nybygge lrln 1900-talets bötjan. Det var de enda 
s~r av kulturlimningar som hittades i hlrdarnas nirhc,L 

/,1, f 
... 

Nr.48 Nr.50 

/-1, f 
Nr. 53:1 

Nr.49 

0 lm 
• 

r,g 2. Olika typer av ~rdar. 

Sammanlagt 49 härdor registrerades, varav de flesta 5r rektangul5ra (31 st), 
Nlgr• av härdarna saknade dock uppgift om storlek. Mcdelstorleken för de 
rektangulära hlrdama är 0,9 x 0,7 m. 
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3.1.2 I<åtatomter 

När man ser en tydlig vall av främst torv, men även sten., i en ring ru.nt en 
hård, kan man med största säkerhet säga att det är en kåta som sh\tt på plat-
sen. Kåtan benämns gdttit. Ser man däremot inga eller svaga spår av en vall 
runt härden, har man alltså förmodligen använt tältkåta. En konstruktions· 
detalj som ofta kan fastställas i kåtatomternn är dörrens läge. Det utgörs av 
en öppning i kAtavallen i en av de riktningar som ligger i förlängningen av 
härdens längdriktning. En annan detalj som man ibland kan observera i 
både kdtatomter och vid härdar är en sk. bdssjoe-häll. Denna har legat i 
b4ssjoen d.v.s. kåtans kök, som är utrymmet mellan härden och kåtaväggen 
på motstående sida frAn dörröppningen (se fig 3). På hällen har man haft di• 
verse köksutrustning. Enligt gammal sed och tradition får man ej vistas i 
bdssjoen. I äldre tid har det betraktats som en helig, manlig del av kåtan och 
har spelat en stor roll i bl.a. björnjakten (Pettersson 1979:134, Mulk 1994:204). 

En kåtatomt på Björkljället, norr om Björkvattnet, får tjäna som ett tydligt 
exempel ur denna kategori av samiska lämningar (bilaga 1:1). Den är rund 
och har en diameter på 6 m (se fig 3). Det är ganska stort för att vara en kåta• 
tomt. Kåtavallen runt om är upp till I m bred och 0,1 m hög. Vallen består 
av jord och några större stenar. Härden var vid invcnteringstillfället helt 
övertorvad och i det närmaste oval. Storleken är 1,1 x 0,9 m (~V). I härdens 
mitt hittadea bränd jord och rester av träkol. Dörren har sannolikt varit i öst 
och markeras av en 1 m öppning i kAtavallen. Enligt informanter kallas den 
här för "Höstkåtan" och har troligen tlllhört Nils Andersson Vinka (f.1826). 
Om det var han som uppförde kåtan finns det inga uppgifter om. Inga andra 
lämningar registrerades i dess omedelbara närhet. En källargrop (bilaga l:n) 
hittades en km västerut vid ett senare tillfälle. 

I sina anteckningar skriver Hallström om ett "vidsträckt kåtaplatsfält" I Aha 
och på Naireke (Ha 11s tröm opubl.). Han nämner att det skall finnas uppe· 
mot ett 100-tal k6tatomter p6 fjällsidoma. SA många har vi nu inte lyckats 
registrera där, endast ett fätal har återfunnits. I gengäld har inte bara k!ta-
tomter hittats, utan även härdar, bengömmor, källargropar och renvallar 
(ex. bilaga l:ll:1-4). Stora arealer försvann dock under vatten i och med 
Abelvottnets reglering. Vid reglcringsundersökningarna i Abelvattnet gräv• 
des endast en kåtatomt ut. Denna var belägen på den sk. Bodholmen i 
Abelvattnets östra del. Kåta tomtens om krets markerades av en mängd 
stenhällar och den innehöll även en härd. De fynd som gjordes var en kniv 
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av järn, ett bryne av glimmerslciffer, två malstenar av kvartsit och sandsten 
samt ett hornsänke. Den här lämningen fick dock inget Raä-nr. På nämnda 
holme undersöktes dessutom tvA källargropar (Rall 136-137) (Rapport 
över ... , del 1, 1967-1968). En kAtatomt registrerades av oss I västra delen av 
Abelvattnet (bilaga 1:13:1) och den verkar vara nästan identisk med den ut-
grävda kåtatomten på Bodhohnen. 

0 

0 Jm 
I 

Fig 3. l<Atatomt p! Björkljllllet (nr. I). 

N 

t 

Bås,joe • hiill 

Med några enstaka undantag är alla 38 registrerade kltatomter runda. Fyra 
stycken llr antingen ovala eller saknar uppgift om form. Medeldiamctcm för 
de runda kåtatomtema är 4,6 m. 

3.2 Bengömmor 

Det här är en annan kategori av fornlämningar som registrerats inom pro-
jektet. Sammanlagt har 35 st hittats. I de allra ncsta fall har de hittats i sam-
band med en härd eller en k.!tatomt. I några enstaka fall har någon Aterfun-
ni~ utan att direkt kunna knytas till en boplats. En bengömma är en sam• 
Ilng ben frAn ren (Ibland även älg) som härör från måltider. Kristoffer 
Sjulsson kallar den för jdrtesie (Pettersson 1979:60). Detta ser man tydligast 
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pd de kluvna märgbenen. Man har gjort detta för att kunna äta den läckra 
benmärgen. De ben som man oftast har spjälkat är de från renens underben, 
detta för att de har varit lättast att spjälka, men märgkluvna bogben och rev-
ben har också hittats. Benmärg finns dessutom I alla ben. I en del gömmor 
har ansenliga mängder ben hittats. Enligt gammal sed och tradition skulle 
man inte slä.nga renbenen hur som helst efter måltiden, utan de skulle sam-
las Ihop och läggas på ett lämpligt ställe (Petter.son 1979:60,6:J). Detta helst i 
nära anslutning till kåtaplatsen. Givetvis har ett visst svinn förekommit. 
Säkerligen har en del ben bränts upp och en del ätits upp av hundar och av 
djur som I.ex. räv. Det vanligaste sätten att deponera benen är i en spricka i 
ett block eller under någon form av blocköverhäng. Det är pA den typen av 
ställen, vi har funnit de flesta bengömmorna. Ibland har sprickorna varit 
väl igenmurade. 

Vid sjön Fnrroken {se bilaga 2 och fig 10) återfanns flera tydliga bcngömmor. 
På ett ställe hade ben deponerats i en spricka i ett 3 x 3 m stort och 4 m högt, 
pyramidformat block (bilaga 1:86:1). Sprickan är 3 m lång, 0,1-0,2 m bred och 
finns i blockets norra del. Den har murats igen med ett antal mindre stenar 
efter det att benen deponerats. Benen iir från ren och de som observerades 
befanns vara kluvna märgben. Hur djup ,prickan lir kunde inte fastställas, 
men sprickan innehåller förmodligen ganska mycket ben. 

Vi har även funnit en annan typ av bcngömma. Då har benen deponerats 
direkt på marken och tllckts över med stenar och hällar så att det påminner 
om en mindre stensättning. Denna typ ger ett väldigt ålderdomligt intryck. 

I området runt Gieddejella återfanns två bengömmor som påminner om 
mindre stensättningar. Den ena lir oval, 2 x 1 m {NÖ-SV), medan den andra 
har en oregelbunden form (måttuppglft saknas) och består av ett tiotal 
mindre stenar (se fig 4). I båda bengömmoma hittades kluvna märgben från 
ren och i den ena även ett bogben frAn nämnda djur. Den förstnämnda 
(bilag• 1:88:1) ligger i anslutning till de b~d• nfferplotser som registrerades 
och den andra (bilaga 1:57:7) ligger I anslutning till flera härdar. 

På fjället Nairekes nordöstsluttning hittade• en liknande bengömma intill 
en k:åtatomt (bilag{l 1:12:3). Den bestod av nio st mindre stenar och en sten· 
häll. Några rester av ben hittades d~k inte här. Under Rali:s inventering för 
gula kartan i llovallen-området hittades tre st stensättningsliknande ben-
gömmor (Raä 275). De är ovala till runda med en storlek på 2-2,5 x 1,5-2 m 
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och de ligger strax norr om en offerplats (Raä 240). Detta område är för öv-
rigt väldigt rikt på flera typer av fornlämningar. Liknande bengömmor 
finns liven registrerade på Björkfjället vid LänsmM.'ltjärnama (Raä 277). 

Stenar, under vilka 
mesta av renbenen 

pltråffades. 

N 

t 
0a 

0 
Fig 4. Stenslttningsliknande ber,gömma i Gictttjella (nr. 57:7, mått sakn .. ). 

3.3 Killa.re och källargropar 

Dessa hor vanligtvis påträffats i anslutning till härdar eller kåtatomter. Men 
lven enstaka källare och källargropar har hittats som, i likhet med ett fåtal 
bengömmor, ej haft anknytning till någon boplats. Med källare avser jag de 
lämningar ovan jord som murats av sten, ofta i anslutning till större klipp-
block, som jag anser ha använts till en förvaringsplats. Källargropar 
(buor11t, enligt Sjulsson) lir nedgrävningar i marken som oftast hu .klätts 
invändigt med sten och haft stenhällar som lock (Pettersson 1979:124). 
Sammanlagt 36 st källare och källargropar ha.r registrerats. De flesta är väl-
digt tydliga. 

De har använts till förvaring av kött, fisk, mjölk och ost. Det vanliga läget 
för en källargrop är en liten förhöjning i terrängen, som har varit väldräne-
rad och det klassiska, karaktäristiska läget på •n källargrop ä.r på toppen av 
en ganska hög och konformad kulle. Man ville Inte ha sin källargrop 
vattenfylld. Ett bra exempel på detta är en källargrop som registrerades syd-
väst om Rajastjä.rn på toppen av en kulle (bilaga 1:68). Denna ör beväxt med 
gles björkskog och enbuskar. Källargropens storlek är 1,1 x 0,8 m och djupet 
är 0,6 m. Flata stenhällar finns vid sid•n om gropen. De har en gång utgjort 
källargropen.• lock. 
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Vid Höstkåtatjärn registrerades en JcljJlargrop som i stort sett är inuikt (bilaga 
1:39:2). Den ligger alldeles Intill en gammal stig mellan Björkvattnet och 
Atjiken. Stigen används fortfarande, så själv har jag haft kännedom om den 
här källargropen sen jag var 12 år. Den har storleken 0,7 x 0,5 m och djupet 
är 0,5 m. Gropens väggar är helt klädda mc>d stenhällar invändigt och tvA 
hällar med storleken 1,0 x 0,5 m täcker gropen. Locket ät alltså fortfarande på 
plats. I källargropens närhet finns en kåtatomt och en härd registrerade. T 
marken runt omkring källargropen finns ett flertal stenar och stenhällar 
nedgrävda. Funktionen för de>sa borde vara att hindra t.ex. räv att gräva sig 
in i kiillargropcn. Även i Ropen har en källargrop med denna konstruk-
tionsdetalj registrerats (se fig 5). 

c Do t 0D c;7 
0-:._~ 

00 
0 lm 

Fig 5. Källarg,op i Ropen (nr. 98:4). 
I Gieddejell• hittades en källare murad av stenar och stenhällar mellan tre 
stora kllppblock (bilaga 1:76). Utvändig storlek är 2,0 x 1,3 m och invändig är 
0,7 x 0,6 m. öppningen vetter mot norr. Den här konstruktionen ligger alltså 
helt ovan jord, så någon bnorne i ordets rälta bemärkelse är det ju int~ tal 
om. Men, den borde ha använts till någon typ av förvaring och dess storlek 
tyder oclc.~1 på detta. Terrängen här är väldigt stenig och några andra fynd 
gjordes ej i direkt anslutning. Man kan dock räkna in källaren i det stora 
komplex av lämningar som registrerats i Gieddejella. 
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De källargropar som grävdes ut niir Abelvattnet reglerades ät av samma typ 
som de källargropar vi har regi.strerat (Rapport över ... , del 1, 1967-1968). 

3.4 Renvallar 0<:h rengärden 

3.4.1 Renvallar 

Till renvallen tog man renarna vid mjölkning, vid slakt och, när man hade 
mindre hjordar, för passning. Idag består de av frodiga iingsl.iknande ytor, 
som delvis har blivit igenvuxna med sly och skog. Ofta är det ganska nä-
ringskrävande växter som finns, eftersom marken gödslats av renarna un-
der Arens lopp. Vi har Inte kunnat dokumentera någon form av inhägnad 
runt någon av de registrerade renvallarna. Det är ju dock fullt möjligt all 
man hade en typ av rishage runt själva renvallen. På norra sidan av 
Töngvattnet har Raö registrerat en renvall med tydliga spår av ett trästängsel 
(Raii 394). I<mtoffer Sjulsson säger också att man oftast hade en rengärda för 
mjölkning (Pettersson 1979:242), även om man ibland mjölhde på uddar 
och oinhägnade vallar (Pettersson 1979:120). 

I området ovanför Aha-kåtan registrerades flera renvallar med längder up-
pemot 100 m i anslutning till de kåtatomter, härdar, källargropar och ben-
gömmor som registrerades inom nämnda område (ex. bilaga 1:11:3). 

3.4.2 Rengärden 

De rengärden, giedtie, vi har registerat ät av betydligt senare datum och har 
använts ända till första hälften av 1900-ta.let. De har varit av paHssad•typ 
(björk) eller trärribbor (gran). Man har främst använt dem till ski!Jnlng och 
de har kommit till allteftersom renarna blivit mer och mer förvildade och 
renhjordarna vuxit i storlek. En följd av övergången från intensiv till ex• 
tensiv renskötsel. 

På Dåresbåune, en mindre höjd mellan Abelvattnet och Ropen, finns 
resterna av en ihoprasad rengärda byggd av björk (bilaga 1:95). Den är oval 
till formen och har en storlek på 50 x 38 m. Gärdet har haft två st fångstar-
mar, en mot NY och den andra mot VSV. BAda har varit 60 m långa. Det 
finns liven spår av tre st kammare. Samtliga kammare har haft en storlek på 
ca30x30m. 
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3.5 Offerpl1tser 

Under inventeringens gång har fyra st troliga offerplatser registrerats. De är 
av den typ som av Kristoffer Sjulsson kallas vero (Pettersson 1979:63-64). 
Friln Vilhelmina och söderut kallas den här typen av offer för tsikku 
(Tomasson 1988:48~~5). Vtro ilr ett ställe där man har offrat, oftast bara "" 
ren, till de högre makterna. Förmodligen har man först haft en stor offer-
måltid, där den ren som skulle offras har ätits upp helt och hållet. Alla be-
nen sporades och grävdes ner. Skallen placerades överst, sA att endast horn-
kronan stack upp ovan markytan. Därefter har man anlagt en form av sten-
sättning - stenpackning runt denna. Huvudmotivet för ett offer av det här 
slaget bör ha varit för en god renlycka (Pettersson 1979, Tomasson 1988). De 
lämningar vi har funnit har varit en typ av mindre stensättning. När de 
översta stenarna har lyfts undan har ett pannben från ren med kraftigt för-
multnade horn hittats. 

Vid ett stort klippblock på södra sidan Arevattnet har på V sidan klipp· 
blocket en trolig .ommargrav anlagts och på den Ö sidan, i en spricka i 
blocket, har ett offer gJorts (bilaga 1:77:2). Sprickan lir igenmurad med sten 
och under de översta stenarna påträffades ett skallben av ren. I omgivning-
arna påträffades även, förutom den troliga sommargraven, något som kan 
vara en intakt grav samt även härdar och kiillargropar. Det finns ocks4 ett 
fångstgropsystcm om 18 gropar (Manker 1960:109) i närheten av själva of-
ferplatsen. 

1 Gieddejella hittades två offcrstiillen tämligen nära varond.ra. Det ena stället 
är pA en mindre Asrygg, övertäckt med ett par rejäla stenhiillar och det andra 
ligger i en slänt 100 m söder om det för.1tnämnda, övertäckt med ett större 
antal mindre stenar (bilaga 1:88:2-3). På båda ställena fanns ett skallben av 
ren med kraftigt förmultnade horn under de översta stenarna. I närheten 
registrerades i övrigt härdar, kl\tatomter, källargropar, en källare, renvallar 
och bengömmor. Ett område rikt på lämningar efter den samiska kulturen 
således. Även på södra sidan Abclvatlnet, någon km uppelter fjällsidan, i ett 
ganska blockrikt område återfanns en offerplats (se fig 6). Under ett antal 
kraftigt övertorvade stenar hittades ett pannben av ren med väldigt kraftiga, 
delvis förmultnade horn. Några boplatslämningar har ej hittats i direkt an-
slutning till platsen. lln trolig bengömma ca 300 m från offerställct antyder 
dock att det mycket väl kan finnas (bilaga 1:100:2). 
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I Stenhäll, under viUcen renoffre.t 
påträffades. 

Fig 6. Oflerplatt, på ,ödra sidan av Abelvattnet (nr. 100:1), 
Ett vero är registrerat av Raä sedan tidigare (Raä 240). Detta i Bovallen-om• 
rådet. Denna offerplats stämmer konstruktionsmässigt väl överens med de 
offerplatser vi hor registrerat. Förutom bl.a. härdar, bengömmor och lcJillar-
gropar finns här även stalotomter i närheten. Kristoffer Sjulsson omtalar 
vero•ställen på Giebnevardo, Lövfjället och vid Ristjakke. Han nämner 
även att det skall finnas två offerstenar inom Vapsten, varav den ena (ett 
ljust kvarsitblock) pil Nairekes östsluttning (Pettersson 1979:63-64). Denna 
offersten har ej Aterfunnlts trots flera försök. Manker tar ocksA upp platserna 
som Sjulsson nämner samt även några ytterligare ställen (Manker 1957). 
Däribland ett ställe vid Farroken och Atoklimpen. Atoklimpen är ett fjäll 
med säreget, "sönden1prängt" utseende p.g.a. att det till största delen består 
av bergarten serpentin. Berget• färg skiftar från grått till grönt, violett och 
rödbrunt. Något speciellt offerställe har inte hittats, utan hela berget i sin 
helhet har betraktats som heligt (Manker 1957:248). Hallström har en uppgift 
om en vit oflersten på Arefjället (Hallström opubl.). 
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3.6 Stalotomtor 

Under invenreringens gång har även en del sk. stalotomter registrerats. En 
nordväst om Ropen och fem st i Farroken. Vid Raä:s tidigare inventeringar 
har stalotomter registrerat,, i Bovallen-omddet (Raä 212 och 240). Dessa står 
omtalade i Kristoffer Sjulssons mlnnen (Pettersson 1979:67) samt även i 
Hallströms antcckningar från Tärna socken. I sina fältanteckningar har 
Hallström även nämnt ett antal fler platser där staiotomter skall finnas 
inom Vapsten, bl.a. vid Atostugan, Kroarjukke och Ropen (Hallström 
opubl.). Den enda platsen där vi har kunnat styrka Hallström• uppgifter är 
alltså vid Ropen, där det dock enligt honom skall finnas tre st tomter. Men, 
man bör ju ändå utgå från att hans information är riktig. Ytterligare inven-
teringar behövs för att kunna ~astställa om de övriga stalotomterna kan hit-
tas eller ej. 

Stalotomtemas funktion och dess plats i ett kulturlandskap har diskuterats 
mycket och diskuteras fortfarande. Stalo är en gammal samisk legend om en 
storvuxen man ~m tillfogade samerna mycken skada, bl.a. genom att röva 
bort barn (Pettersson 1979:67-69). Torkel Tomasson var tidigt ute och gjorde 
undersökningar i fält. Resultaten publicerade han i några artiklar i 
Samefolkets Egen Tidning (SET) 1919 och 1929. Hans åsikt var att det var 
samer som använt tältkAtor av bllgstångstyp. Därav den oftast ovala formen. 
Man har d6 även skottat upp en jordvall som extra (ö1$tlirkning (Tomosson 
1960a, 1960b). Den här teorin ansåg sig sedan Manker ha verifierat i och med 
sina undersökningar av stalotomter i ijällkedjan. Han menade vidare att 
samerna levde på jakt och f¼ngst samt att de även hade ett antal kör-,klövje-
och lockrenar (Manker 1960). Rolf Kjellström lanserade på 1970-talet sin te-
ori att stalo betyder "mannen av stå.I" och att det är nordbor som kommit 
från väster iklädda rustningar, som kommit för att ta upp skatt av samerna. 
De har då bebott stalotomterna i samband med att de även bedrev vildrens-
jakt. Det skulle nlltså anknyta till den gamla legenden om stalo och ott han 
således varit en verklig figur (Mulk 1994:35). Evert Baudou hade en hypotes 
om att det var en sjösamisk befolkning vid den norska kusten som använt 
dessa bostäder under sina jaktturer (Badou 1988:20). Detta ändrade han dock 
senare och medgav att det folk som utnyttjade tomterna lika gärna kunnat 
komma österifrån (Badou 1988:20). Både Inga-Maria Mulk och Kjell-Åke 
Aronsson är överens om att stalotomtema har brukats av samer. Det är i 
vilket sammanhang de anvönts som deras uppfattningar går isör. Aronsson 
mena.r att de anvä.nt.s i en pastoral ekonomi i samband med rt:nnomadism. 
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Han har med hjälp av pollenanalyser i anslutning till gamla renvallar i 
norrlands skogsland fått indikationer på all det fanns tamrenskötsel i skogs-
landet s! tidigt som i början av första årtusendet e.kr. En viss expansion av 
skogsrenskötseln sker så småningom och fjällområdena börjar utnyttjas i en 
större utsträckning. Det är då som bosättningsmönstret med stalotomter 
uppsh\r (Aronsson 1991). Mulk anser att rennomadismen fått en domine-
rande roll först omkring 1600 c.kr. och att stalotomtema ing!r i ett tidigare 
fjällsami.skt bosättningsmönster med en ekonomi baserad på jakt, fiske och 
fångst samt med ett egalitärt samhällssystem. Kännetecknande för detta har 
varit uppdelningen i sk. sijdda-områden (sijte på sydsamiska). Hon knyter 
även samman stalotomterna med bl.a. fyllda härdar, offerplatser, fångst-
gropsystem, förrådsanläggningar, kokgropar och jord ugnar (Mulk 1994). 
Inger Storli menar att stalotomtema i fjällkedjan och härdkomplexen i 
skogslandet hör ihop. De har använts i en samisk pastoral ekonomi med 
tamrenskötsel och med säsongsflyttningar däremellan, liknande de flytt-
ningar som sker idag. Man har har haft en större inriktning på mjölkpro-
dukter än på köttprodukter. Stalotomtemas kraftiga vallar har inte haft nå• 
gon praktisk betyde.lse, utan har varit en markering att området redan är ta-
get i anspråk. Hon kan inte htller konstatera något samband mellan stalo-
tomter och fång,tgropsystem (Storli 1993). 

Stalotomtcn vid Ropen är rund och 8 m i diameter (bilaga 1:98:1), 
Colvplanet är något försänkt. Vallen är l•l,5 m bred och 0,1·0,4 m hög. Det 
inre planet är 5 m i diameter. Någon stenlagd härd kunde inte påvisas, men 
vid provsondning i mitten hittades kol. Stalotomten är belägen på en fin 
och jämn platå. På samma platå påträffades flera källargropar samt en ben• 
gömma (bilaga 1:98:2-5). Den största tomten i Farroken är oval och ca 7,5 x 6 
m. Den minsta är rund och har en diameter på 4,5 m. I alla tomterna är 
golvplanet försänkt Vallarna är 0,1-0,2 m höga och 0,5-0,9 m breda. De ligger 
alla i en rad på en torr och jämn backrygg, intill en mindre bäck (se fi,g 7). I 
en av tomterna kunde ingen härd pl.\visas och en annan har troligtvis en 
helt stenfylld hiird. Ett par m m\n den största av de fem tomterna återfanns 
också en tomt utan försänkt golvplan och med en vall av enbart sten. 
Någon härd kunde emellertid inte återfinnas och det här fyndet förbryllar 
något. Enligt den gängse definitionen kan man väl inte kalla det en stalo• 
tomt. Några andra lämningar i ~talotomternas omedelbara närhet Atcrfanns 
Inte. 
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fl'g 7. St11lotomtr.rna. i farrobn. 

Enligt de dateringar som generellt är gjorda har stalotomtcr anlagts och an-
vänts mellan ca 500 e.Kr. och '1700 e.Kr. Majoritel•n av Mulks dateringar 
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hamnar mellan 1050 och 1250 e.I<r. (Mulk 1994:142-143). De flesta av Storlis 
dateringar är mellan 900 och 1400 e.Kr. (Storli 1993:5). Alla gjorda dateringar 
späMer alltsA över ett ganska stort tidsintervall och jag anser att det kan, 
åtminstone till en del, förklaras av en sekundär användning. I Bovallen-
området gjordes en arkeologisk undersökning av Raä 212, en lokal med fyra 
tomter, av Jan Norrman. Daterin.gar av kol från häi-dar i tomterna gav vär-
dena 950 +/-125 e.Kr och 1015 +/-90 e.Kt (Pettersson 1988:42). 

3.7 Sommargravar och gravar 

3.7.1 Sommargravar 

Sommargravar är tillfälliga gravar som anlades när en död person inte di-
rekt kunde forslas till en kyrkogård. Om sommaren befinner sig renarna i 
högfjällen och deras skötare likaså. Vid dödsfoll under sommaren befann 
man sig alltså ganska långt från en kyrka och kyrkogård. Tärnas första kapell 
kom till 1762 (Moritz 1990:42). lMan dess var man alltså tvungen att be-
grava sina döda i t.ex. Lycksele eller Åsele. Dit kom man ju inte förrän un-
der vinterflyttningen, ungefär i december månad. De som dog under som-
maren lades i tillfälliga sk. sommargravar i väntan på flytten nedåt landet. 
Oftast anlades de nära sjöar och då ofta på uddar och holmar. Kvarlevande 
namn idag som Likudden och Likholmen är ganska vanligt förekommande. 

Vi har registrerat fyra st sommargravar, två i Arevattnet, en i 
Arevattsbleriken och en i Farroken. Den i Farroken (mått saknas) och den 
på södra sidan AI-evattnet (utvändigt mått 4 x 1,5 m) är väldigt lika (bilaga 
1:103 och 77:3). Båda har anlagts intill ett större block och haft detta som en 
vägg. De övriga sidorna har kallmurats upp med mindre block och stenar 
(se fig Sa). Man skulle ju kunna tänka tänka sig att det rör sig om förva-
ringsutrymmen istället. Storleken <>ch det faktum att den i Farroken är känd 
som en grav i traditionen gör att det troLlgast är sommargravar. Traditionen 
i Farroken gör gällande att det skall ftnnas en skelett-grav i området där 
sommargraven påträffades. En omfattande inventering i nämnda område 
gjordes, men endast sommargraven återfanns. Det är alltså troligast den 
som avses i traditionen. Den i Arevattsbleriken (1,45 x l,05 m) och den på 
norra sidan Arevattnet (2,3 x 1,2 m) har samma uppbyggnad (bilaga 1:101 och 
102). I stort sett det enda som skiljer är storleken. Båda gravarna har två 
större gavelhällar och i Arevattsbleriken finns tydliga u/v-forrnade märken 
uthuggna på båda hällarna. Vid den på norra sidan Arevattnet hittades ett 
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uthugget märke på en av hällarna (se fig 8b). Graven i Arevattsbleriken har 
varit avsedd för ett bam. Den döde lades direkt på marken och täcl<tes däref-
ter med stenhällar och trä i form av björk. Konstruktionen var förmodligen 
sådan att mellan två större gavelblock lades en björk, på vilken man sedan 
kunde luta stenhällar. De u/v-formiga märken som oftast finns uthuggna 
på gavelblocken tyder på detta. Man kan ju tänka sig att man sedan täckte 
graven med björkar och/ eller ris. 

N 

t 

b 

I JordfR.st block 

a 0 lm 
I J 

Fig 8. Sommargravarna i Arevattnet. u nr.77:3 b nr. 102. 
I Bovallen•<>mrådet finns en stor sommargrav uppbyggd av hällar (Raä 181). 
På åtminstone en av gavelhälloma finns ett u/v-format märke uthugget 
(Pettersson 1979:59-61). Där påträffades också rester av björkklabbar. 
Liknande sommargravar finns vid Övre Vinterträsk (Raä 264) och vid 
Länsmanstjämarna (Raä 278). På båda ställena finns en u/v-formad ut• 
huggning pA en av gavelhällama. PA norra sidan vöstro A~lvattnet fanns 
en sommargrav innan sjön reglerades (Ra! 134). Denna grävdos ut och då 
hittades· en järnyxa. Den dateras till 1500-tal eller senare (ZachrisS<m 
1976:53,117). Enligt obekräftade uppgifter skall en liknande järnyxa ha fun-
nits i sommargraven på norra sidan Arevattnct. D~nna skall ha blivit bort• 
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förd vid något tillfälle. Norr om Giebnjajaure finns en trolig sommargrav 
till ett barn (Raä 376). En långsida utgörs av ett 1,6 x 1,2 m stort block och de 
övriga sidorna har kallmurats med ett stort antal skifferhällar. 

3.7.2 Gravar • 

Vad gäller gravar, där a llts& den döde har fåll en permanent begravning, har 
endast en säker grav reg;strerats. Den är belägen under en ldipphäll vid 
Gransjön (bilaga 1:105). Den döde har lagts i en ackja som sedan har täckts 
med stenhällar. Enligt informanten Sigvard I.aula, Matsdal är graven intakt. 
Han har själv som liten ob..,rverat ett skelett i ackjan. Några närmare un• 
dersöknlngar av graven gjorde vi inte. 

Ovanför Övre Björknäs finns ett ställe, som enligt informanten Anna 
Hellebe,g, hyser en grav (bilaga 1:104). Platsen ligger i utkanten av en gam-
mal renvall kallad Giettje (Rali 294). Det lir en 2,5 m lång, 0,7 m bred och 0,4-
0,S m hög förhöjning i marken som är själva graven. Förhöjningen är vlil• 
digt tydlig, regelbunden och skiljer sig markant från omgivningen. Ur Raä:s 
inventeringsbok (Raä 294} för Tärna s-0<:ken framgi\r att ett profilschakt i 
förhöjningen har grävts och detta visar att det förmodligen bara iir en grus-
hög. 

Tvll platser som rent teoretiskt skulle kunna vara gravar har registrerats 
under sommaren 1995. I Bolodalen hittades pA ett ställe flata stenhällar 
lagda regelbundet i markytan (bilaga 1:58:5). Storleken är 2 x 0,7 m. PA södra 
sidan Arevattnet hittades en 2,4 x 1,2 m stor stenmurning intill ett större 
jord fast block (bilaga 1 :77:4). Båda dessa platser skuUe kunna vara gravar, 
men en noggrann undersökning krävs för att fastställa fyndens art. Eftersom 
antalet kl!nda gravar ilr förhållandevis litet borde man ha begravt folk under 
Oat mark, med liten eller ingen markering ovan jord eUer på något sätt 
ovan jord, vilket medför att liket inte bevaras särskilt länge. En begravning 
med liten eller ingen markering ovan jord kan vara väldigt svår att hitta 
ute i m:irkerna. Man.ker grävde en flatmarksgrav i Tjatjetieva, norr orn 
Tärnasjön. Den hade en väldigt svag markering ovan jord, endast några 
små kraftigt övertorvade stenar. Vid utgrävningen påträffades ett skelett i 
en ackja (Mankcr 1961:144). Teoretiskt sil kan i alla fall de otydliga lämningar 
vi registrerat vara gravar. 

23 



Antalet sedan tidigare gravar kända inom Vapsten är som sagt inte särskilt 
stort. Röset i Abelvattssundet (Raä i26), stensättningen i vi!Stra Abelvattnet 
(Raä 123) och de samiska kllppgravama i Abelvaltssundet (Raä 124-125) är 
de som blev utgrävda av Norrman i och med Abelvattnets reglering. De är 
omtalade i flera källor (Pettersson 1979, Manker 1961, Hallström opubl.). 
Röset och stensättningen var båda 8 m i diameter och 0,5·1 m höga samt 
brandgravar. I röset hittades en spetsoval eldslagningssten, ett bränt frag-
ment av en avsatskam och avslag och kärnor av ljus kvartsit och ro• 
senkvarts. l stensättningen hittades en holkyxa av järn samt även hör avslag 
och kärnor av ljus kvartsit. Yxan har troligen haft en ul$vängd egg. 
Avslagen och kärnorna i båda gravarna har nedlagts i och med gravsätt· 
ningen och härstammar alltså ej från någon boplats. 1 anslutning till röset 
hittades inom ett område på ett par m2 renhorn från minst tre djur. Någ,"• 
av hornen var väldigt stora och kraftiga. Eldslagningsstcnen och yxan med 
den utsvängda eggen daterar gravarna till ca 500 c.kr (Norrman 1969:212). 
Vid C-14 datering på renhornen har man fått resultatet 520 +/· 100 e.kr 
(Rapport över ... ,del 1,1967-1968): Huruvida röset och stensättningen är sa-
miska eller nordiska gravar har diskuterats. Det finns en liXadan sten,ätt• 
ning plträffad i Gräsvattnet, 6 mil NNV från Abelvattnet (Norrman 
1969:228). De samiska kllppgravarna kan med artefakter dateras till 14-1500-
tal. I den västra klippgraven hittades rester av två personer och i den östra 
rester av minst fem personer (Norrman 1969:221). Vid Risbäcken finns den 
sk. SkuggmaMens grav (Roä 195), Det är en hällgrav anlagd direkt pl mar-
ken, utan nedgrävning, med lämningar efter en person (Manker 1961:156). 
Enligt traditionen hette skuggmannen Anders Eriksson, född 1753 och död 
1828. Det betyder antingen att traditionen är något förvanskad eller så be-
gravde man fortfarande folk ute i markems under 1800-talets första hälft. 

Några av de övriga kända samiska gravarna inom Vapsten är i östra 
Abclvattnet (Norrman 1969:226), vid Ropen (Manker 1961:97, HalI.tröm 
opubl.} och vid Övre Vapstsjön. ~n ~hJtnämnda kaHas av Manker för sten• 
kista (Manker 1961:168). 

3,8 Flngstgropsyslem 

Under projektets inventeringar har sammanlagt fem fångstgropsystem re• 
gistrerats. Det största systemet innehåller 23 gropar, medan det minsta består 
av 2 gropar. Fyra av systemen ligger i dalgången mellan Rönnbäck och 
Virisen oc.h de var delvis kända sedan tidigare, dock ej registrerade. Det 
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femte systemet ligger mellan Järvoken och Akelvattnet och var inte känt 
sedan tidigare. 

Det lllngsta systemet om 23 gropar sträcker sig frln Vilnestjämen mot 
Rödingträsket (bilaga 1:109). Endast ett fåtal gropar var kända av våra sages-
män. Utöver fångstgropama hittades en väldigt tydlig köttförvar!ngsplats 
kallmurad av sten i anslutning till systemet. Man kan väl säga att de lyra 
systemen tillsammans bildar en kedja av fångstgropar frdn Virisen till 
Rönnbäcl<. Det är en naturlig p,u;sage för renen, när den är på väg till och 
från skogslandet. En av Vapstens urgamla höst-flyttleder går mellan 
Rödingträskct och Virisen, därefter genom Giebnja-skalet och sedan vidare 
förbi Baltiken och Farroken. Det tre gropar långa systemet mellan Järvoken 
och Akeljaure är beläget på en grusås (bilaga 1 :110). Detta lir också en natur-
lig väg som renen tar på väg till och från de snöklädda fjällen vid norska 
gränsen. Det är möjUgt att ytterligare inventering skulle påvisa fler fångst• 
gropar i sistnämnda område. 

Av de sedan tidigare kända och registrerade fångstgropsystemen ligger 
nästan alla i anslutning till Abelvattnets regleringsområde, främst på mår-
koma mellan Abelvattnet och de angränsande sjöarna (Manker 1960:109-
111). Några gropar hamnade under vatten vid sjöns reglering (Rapport 
över ... ,del 1,1967-1968). Vid Gardiken påträffades 11 gropar på tre lokaler in-
nan sjön reglerades (Rapport över ... ,del 1,1957), 

3.9 Stenröanlngar och etenmumingar 

På flera ställen i undersökningsområdet har olika typer av sådana här läm-
ningar återfunnits. Det är byggnationcr som vi anser är gjorda av männis· 
kohand och har därlör registrerats. Deras ursprung, •yfte och funkti<>n har 
däremot inte kunnat fastställas. Här följer några exempel på det som regis-
trerades. På västra delen av Naireke, norr om Arevattnet gjordes ett av de 
märkligaste fynden (bifoga 1:113). Uppe på en backe på kalfjället meJlan en 
större och en mindre tjärn finns en ihoprasad stenformation, stenmurning. 
Den är 6 x 5 m (0-V) och gjord av ett antal stora stenhällar. Formen lir tyd-
ligt rektangulär och de flesta stenhällarna är kraftigt övertorvade. Kartlav 
med diameter 3-6 cm observerades. Formationen avviker markant från om-
givningen, så något tvivel om att det är gjort av människor finns inte. 
Stenhällarno är förmodligen hämtade från sluttningen söder om formatio-
nen. Till saken hör att vi blev tipsade om det här stället från två håll, men 
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informanterna visste ingenting säkert om dess ursprung eller funktion. En 
vag uppgift om någon sorts "stenkåta" var allt vi fick reda på. 

Intill en renvall i området ovanför Aha-kåtan gjordes ett annat intressant 
fynd. En mindre stenröse med storleken 2 x 2 m och höjden 0,3 - 0,4 m hit-
tades (bilaga 1:11:4). Den påmiMer starkt om en liten stensättning (se fig 9). 
Stenarna är inte särskilt stora, men de är alla av sa.mm• typ. Det är troligen 
kvarts eller kvartsit. Den var beväxt med en speciell växt, nordisk storm-
hatt. Det anmärkningsvärda är att denna växt fanns endast på själva sten• 
rösningcn och inte i dess omgivning. Inga övriga undersökningar gjordes. 
Bn bengömmn lr väl den troligaste förklaringen, men man kan inte säkert 
veta förrän den undersökts ordentligt. 

N 

t 

0 lm 

Fig 9. Stensättning intill renvall i Ah• (nr. 11:4). 

3.10 Lämningar efter bodar 

Ett enda säkert fynd av rester efter en stolpbod registrerades under hela In-
venteringen (bilaga 1:111). Det gjordes i granskogen några km sydöst om 
Björkås. Vi blev informerade om denna av en sagesman, f.W. Jonsson, som 
bott hela sitt liv i Björkås. 

En stolpe, mellan 1,8 och 1,9 m hög, av gran hittades inne i den ganska täta 
granskogen. Den är avbarkad c,ch står upp, med rotverket kvar. Några spår 
av fler stolpar hittades ej. Fem m från stolpen finns resterna av en 2 x 2 m 
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stor, timrad bod. Den är gjord av grantimmer och det som sågs vid tillfället 
var de tvll nedersta varven. Vid en av knutarna fanns fem st stenhilllar, tre 
innanför och två utanför knuten. Enligt vår sagesman har detta varit en bu• 
orie (Kristoffer Sjulssons namnsättning och stavning). Det är en förvarings-
bod som stlr pil fyra stolpar (Pettersson 1979:122). Bfte.rsom inga spår efter 
fler stolpar hittades, kan det även ha varit en nja/la (också enligt Sjul5$on). 
Denna typ av förvari.ngsbod stllr upprest på endast en stolpe (Pettersson 
1979:122). Inom Vapsten har den dock varit sällsynt förekommande, men 
Just i det här omr!det skall det ha funnits en (Pettersson 1979:116). Gustaf 
Hallström skriver i sina anteckningar att det skall finnas en liten, förfallen 
njalla i Gardfjället, något söder om Björkås (Hallström opubL). Det ska också 
nämnas att en sjö och ett fjäll några km öster om fyndplatsen har namnet 
NJallejaure respektive Njallevardo. 

Två tomter från bodar, buvrie, har också registrerats, en i Atjiken (bilaga 
1:26:2) och en i Väsken (bilaga 1:30:2). Båda dessa i anslutning till klltatomter 
pl visten som använts under ISOO•talets andra och 1900-talets första hälft. 
Det som syns idag är hörnstenarna, som använts till att palla upp boden 
ovanför marken. Man kan ju tänka sig att bodarna har varit knuttimrade 
och av gran eller björk. 

3.11 Fornlämningar frln nybyggarkulturen 

1824 insynades de första nybyggena, Rönnbäck och Ängesdal, i Tärna socken. 
Dessa är belägna i den bördiga Björkvattsdalen, vilken tigger inom Vapstens 
område. Det var Abraham Pehrson, en av pionjärerna balcom Tö.mas kolo-
nisation, som gjorde detta. Han kom närmast från ett nybygge I trakten av 
Storuman. Andra nybyggare från östra delen av lappma:rken följde i hans 
fotspår i jakten på egna hemman, även om förutsättningarna att föra en 
dräglig tillvaro ofta var väldigt svåra. lnsyningen av nybyggen gjordes på 
den mark där samerna normalt bedrev sin renskötsel. Konsekvensen blev 
att många samer också slog sig ner som nybyggare på sina gamla lappskatte-
land, för att få behålla sin egen mark. De flesta bofasta, i I.ex. 
Björkvattsdalen, är idag alltså av samisk börd. 

Från denna epok har fäbodar, lador, hus, husgrunder, sågplatser, ripjägar• 
kojor samt slåtteskåtor och andra slllttesbostäder registrerats. Detta för att det 
inte skall falla i glömsk• vad det har varit och vem det har tillhört. 
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3.U Fornlämningar registnrad• på den norska sidan 

Som tidigare nämnts har Vapstbyn tidigare sträckt sig in på den norska si• 
dan av riksgränsen. Ett exempel på detta är en av både Hallström och 
Manker omtalad kultplats i Vapsten, Brunrcinklumpen (Hallström opubl, 
Manker 1957:248). Namnet antyder att det förmodligen har varit en offer-
plats. Denna ligger numera inne i Norge, dock ej långt från gränsen, och ca 
en mil SV från den mer kända kultplatsen Atoklimpen (Manker 1957). 

Inventeringarna på den norska sidan bygger i de allra flesta folien på 
punktinsatser efter tips från informanter. Någon systematisk inventering av 
ett område har inte gjorts. 

D<,t är främst härdar, kåtatomter, bengömmor, renvallar och källargropar 
som har registrerats. Det är alltså samma typ av fynd som dominerar på båda 
sidor av riksgränsen. En del andra, nyare fynd visar hur samerna i sen tid 
kombinerat renskötsel och jordbruk. Flera exempel finns där ett fähus/en 
lada har varit sammanbyggt med eller byggt i närheten av kAtan. För flera av 
kå.tatomterna har inforrnantcrna känt till vem som innehaft kåtan. De öv-
riga härdarna och kåtatomtema, då informanterna inte haft kännedom om 
innehavaren, borde därför vara äldre. De flesta lämningarna har hittats frt-
stdende från varandra, det lir bara vid något enstaka tillfälle som en kategori 
av lämningar har regtstrerats i anslutning till en annan. Källargroparna lig-
ger dock oftast i grupp, ända upp till sex källargropar i rad har återfunnits. 
Det är högst sannolikt att man t.ex. hittar en bcngömma och/eller en kJ;Uar-
grop i anslutning till de kända kAtatomterna vid ytterligare inventeringar l 
dess omgivningar. 

övriga fynd som gjorts är ett f6ngstgTopsystem om fem gropar, en förva• 
ringsplats för nckjor samt inskriptioner i berghällar llings gamla färdselvä-
gar. Inskriptionerna är initialer och årtal, ex. BNASK 1883. 

28 



4 DISKUSSION KRING DET ARKEOLOGISKA MATERIALET 

4.1 Fornlämningarna 

4.1.1 Förhistoriska lämningar och lämningar som är historiskt kända 

Till de förhistoriska lämningarna som registrerats av projektet kan man 
räkna stalotomter oeh fångstgropsystem, samt även samiska förkristna gra-
var. De utgör dock en liten del av det totala antalet lämningar som vi har 
återfunnit och har endast hittats på ett fåtal lokaler. Några lokaler är ju 
också kända sedan tidigare, däribland klippgravarna oeh långiugropsystcmen 
i Abelvattnet. Dessa lämningar hör till en svunnen tid, som vi egentligen 
inte vet så mycket om. Det man kan säga säkert är att fångstgroparna har 
använts i en forntida fångstekonomi baserad på älg och vildren, att stal<>-
tomtema är lämningar efter bostäder som har använts i en ekonomi där re-
nen förmodligen Ingått på något sätt och att gravarna härstammar från ett 
forntida, förkristet gravskkk. Några förhistoriska boplatser med eller utm 
synlig anläggning har vi inte lyckats registrera. Med synlig anläggning me-
nas I.ex. en boplatsvall eller en boplatsgrop. 

Övriga lämningar såsom härdar, kåtatomter, källargropar, bengömmor, 
renvallar och rengärden är således väldigt talrika. De är historiskt väl kända 
genom olika källor och det faktum att t.ex. k!tan används som bostad bland 
samerna än idag. Dessa lämningar kan man knyta till en samisk pastoral 
ekonomi med tamrenskötsel. Några av kåtatomtema, bodtomtema och 
rengärdoma är använda under 1900-talets fön;ta hälft. Sommargravar och 
offerplatser ligger i gränslandet mellan historien och förhistorien. De finns 
omtalade oeh beskrivna i källor, samtidigt som de kan ha använts under en 
lång övergångsperiod i och med samernas kristnande. 

4.1.2 Vad som bör kallas fornlämningar 

Även last de flesta av lämningarna är historiskt kända hör de till en kultur 
och ekonomi som inte existerar idag. Dagens samiska renskötsel är extensiv 
oeh inriktad på köttproduktion. Det finns inte några stora likheter med gdr• 
dagens intensiva renskötsel, där man vallade renarna och även tog till vara 
mjölkprodukterna. Aronssons dateringar från Spaunakullen visar att här-
dar och bengömmor i lörfjäll-/fjällregionen kan härstamma från vikingatid 
(se vidare 4.3.2). De kan således vara äldre än man tror. Det är viktigt att 
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även la med k!tatomtcr som är så pass nya som från 1900-talcts första hälft. 
De kåtorna vet man oftast ven\ som har haft och ofta finns det även en kon~ 
tinuitet i bosättningen som man kan spåra i omgivningarna. Det är viktigt 
att dokumentera så mycket som möjligt nu, medan man fortfarande vet vad 
det är. 

Man bör även räkna In de kulturlämningar wm hör till den sentida nybyg· 
garepoken i fjälltraktema, även om de inte har behandlats närmare I den 
här uppsatsen. Den ekonomi som fanns dl med bl.a. fäbodar, myrslåtter och 
ripjakt existerar inte heller idag. Man måste ta till va.ra de kunskaper som 
finns idag, innan de glöms bort. Det är dllrför också viktigt att registrera 
dessa lämningar, framförallt för att ingen sammanblandning skall ske. 

Alla dessa lämningar som hör till svuMa tider och epoker bör man alltså 
räkna in under begreppet fornlämningar. 

4.1.3 Kommentarer till de registrerade fornlämningarna 

KAtatomter, h4rdar, b,ngUmmor ocll knllargropar 

Några av de lämningar som registrerats har varit helt fristående från andra 
lämningar, d.v.s. en ensam källargrop eller bengömma har ibland hittats 
utan att direkt kunna knytas till I.ex. en härd eller en kåtatomt. 
Ensamliggande härdar och ensamliggande bengömmor kan ha kommit till 
vid tillfälliga visteplatser och måltider. Man har säkert också haft friliggande 
källargropar som legat utefter färdselvägarna, där man då kunde lämna för• 
nödenhetcr till nösta gAng man passerade. Det har av oss registrerats några 
kåt.itomter (ex. bilaga 1:1, bilaga 1:7), där det trots idogt sökande runt dessa 
inte kunnat hittas exempelvis källargropar eller bengömmor. Har man haft 
en torvkåta på en plats är det väl ett tecken på en fastare bosättning och sltle-
des borde man ha haft källargropar till förvaring av mjölk, ost, kött och fisk 
samt att man borde ha deponerat benen efter mAltidema. Men ibland har 
man säkert utnyttjat befintliga kallkällor i terrängen samt att man helt en• 
kelt har grävt ned måltidsresterna på lämpligt ställe. En suonjer (Kristoffer 
Sjulsson., stavning) är en enkel förrådsbyggnad av trä, vilken inte lämnar 
några spår efter sig. Det är några barkade och kvistade björkar som restes 
mot varandra, likt en tältkåtaställning. Här hängde man upp kött, fisk, 
skohö m.m (Pettersson 1979:124-125). En sådan har man säkert använt pA 
många stäUcn, kanske framförallt vid de tillfälliga vistcna. Ytterligare nog• 
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granna inventeringar runt dessa lokaler skulle kanske påvisa fler läm• 
ningar, men säkert är det alltså inte. 

Vid Raä:s inventeringar i de områden som täcks av gula kartan registrerades 
ett fle.rtal lokaler med härdar, kdtatomter, bengömmor och källargropar. 
Även ett antal renvallar kunde dokumenteras i anslutning till en del av lo• 
kalerna (fomlämningsregistret över Tärna sn). 

Den etnologiska undersökningen som gjordes i Abelvattnet 1967-1968 visar 
att det fanns en mängd renvallar, hiirdar och kåtatomter inom det område 
som dämdes över. Dessa lokaler erhöll ingen plats i fornlämningsreglstrct 
(Rapport över ... ,etnologisk undersökn.,1967-1968). De flesta överdämda käl· 
largropama runt sjön verkar dock ha fått egna Raä-nr (Rapport över ... ,del 
1,1967-1968). 

Offerplatser 

Mycket pekar på att man har haft en eller flera offerplatser (wro) i närheten 
av sitt viste, där man då har offrat en ren för god renlycka eller andra speci• 
ella saker. I Kristoffer Sjulssons minnen (Pettersson 1979:63) står följande 
nedtecknat: 

"Kristofftt Sjulsson hörde af de gamla., att 
dessa o(fe.rstä.llen funnos i stort antal lön I 
tiden• 

Riktigt säker på att det iir en offerplats kan man förstås inte vara förrän en 
noggrann arkeologisk undersökning av ett vero gjorts. Alternativet är ju att 
det rör sig om bengömmor. Konstru.ktlonsmässigt skiljer sig inte de registre-
rade offerplati;erna särskilt mycket från en del stensättningsliknande ben· 
gömmor. Det som skiljer ör att man hittar pannben från ren med kraftigt 
förmultnade horn under offerplatsernas översta stenar. Det tyder klart på att 
hornen en gång har rest sig ovan markytan. Det verkar också som det är 
från stora reno><ar, eftersom homrestema är från väldigt stora och kraftiga 
hom. I bengömmorna hittas enbart, ibland ett fåtal, spjälkade märp;bcn från 
ren. Kristoffer Sjulsson sliger vidare (Pettersson 1979:64): 
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samt 

"Till offer kA.mfördes och nedslaktade, en 
stor, väl utväxt oxe, twilk.en nedladee; hel i 
jorden så, att enda.st hornkronan ,tack upp 
ovan jord. Öfve.r olfret lades &tenar, pA det 
•tt ej r<>vdlurM J.k.'UJle kuMa komma it 
det." 

"Hom.kronoma lro numer• nedta.tina och 
förmultnade, enda.i;t stensättningen utmär-
ker offerplatsen" 

Det tyder alltsA pA att det rör sig om offerplatser, trots den konstruktions-
mässiga likheten med de stensättnlngsliknande bengömmoma. När det gäl· 
ler läge i terrängen samt förhållandet till kåtatomter, härdar, källargropar 
m.m. är det ingen större skillnad mellan offerplatserna och bengömmoma. 
Flera av de stenrö&ningar med oktind funktion som vi har registrerat, kan 
således vara offerplatser likaväl som de kan vara bengömmor. 

Stnlotomler 

Den största kåtatomten vi har registrerat har en diameter på 6 m och den 
minsta stalotomten har en diameter på 4,5 m. Även om stalotomtcr oftast är 
större än kåtatomter, kan man således inte enbart utifrån storleken avgöra 
vad som är vad. A1la tomter vi har registrerat har ett försänkt golvplan med 
en kraftig vall runt om, medan alla de registrerade kåtatomtema saknar 
detta. Det verkar alltså som det är en konstruktionsdetalj man ska ta hänsyn 
till när man definierar en stalotomt. 

Björ11gravar 

Ingen björngrav har upptäckts under projektets gång. Sedan tidigare finns 
det tre kända björngravar inom Vapstens fjällområden, en i Väsken, en vid 
Övre Vapst.sjön och en vid Autjcjaurc (Zochrisson och Iregren 1974:28,33). 
Den vid Övre Vapstsjön blev undersökt av Manker 1952. Där hittades 
björnbenen på två ställen, dels i en sprucken sten och dels i en stenkista 
gjord av stenhällar ställda på högkant. Man hittade be.n från tre björnar, 
men endast en bjömskalle. Många av benen var även märgkluvna. En 
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skalle från en järv hittades ocksA. Utrymmena var alldeles för små för att 
benen skulle kunna placeras i anatomisk ordning, vilket var fallet i en 
björngrav vid Sörviken intill sjön Storuman. Istället lades benen ner likt en 
bengömma med renben. C-14 dateringar på benen från övre Vapstsjön visar 
att den inte är äldre än 250 år (Zachrisson och Iregren 1974:28-29). De övriga 
björngravarna inom Vapsten har inte undersökts. Det man vet är att den 
vid Autjejaure ligger i en klippgrotta och den i Väsken på en holme. Där 
skall man ocksA ha hittat silver som offrats i samband med gravläggningen 
(Zachrisson och Iregren 1974:33). 

Enligt Kristoffer Sjulsson (1828-1908) så var tillgången pA björn god i hans 
krafts dagar, han var nämligen själv 26 björnars baneman (Pettersson 
1979:128-129). Han nämner ingenting om att han själv brukade utföra någon 
rituell begravning av björnbenen. Eftersom björngraven vid Övre 
Vapstsjön inte iir från tiden före ca 1700 e.Kr., kan man dra den slutsatsen att 
seden att rituellt begrava björnar har försvunnit I Vapstbyn mellan ca 1700 . 
och ca 1850. 

Förhistoriska boplats,r 

Någon förhistorisk boplats med eller utan synlig anläggning har, som tidi-
gare nämnts, inte registrerats av projektet. Det finns några boplatser utan 
synliga anläggningar utgrävda inom området, två st i Bleriken (Raä 121 och 
122). De var belägna inom diimningsomrAdet och det gjordes av Raä under 
regleringsundersöl:nlngen. På Raä 121 hittade man ett ganska stort antal 
spetsar, skrapor, kärnor och avslag samt en packning/härd med skörbränd 
sten (2,5 x 1,0 m). Vid Raä 122 hittades endast kärnor och avslag (Rapport 
över .. .,del 1,1967-1968). I Arevattnet hittade man ett f!tal kärnor och avslag 
samt även två ovala härdar med storleken 1,J x 0,9 m och 1,0 x 0, 75 m (Raii 
120). De ansågs höra tUI de avslag som hittades. Ingen skörbränd sten hitta-
des (Rapport över .. .,dcl 1,1961). Platsen grävdes inte ut eftersom Arevattnet 
ligger utanför diimningsomrAdet. Jag tycker det verkar som om härdarna 
hör till en senare fas än vad avslagen gör, formen och storleken på härdarna 
tyder på detta. Något besök på platsen i fält har jag dock inte gjort. 

Runt Cardiken., i utkanten av projektets undcrsökningsområdc, har ner 
förhistoriska boplatser undersökts (Rapport över ... ,del 1, 1957). 

33 



4.2 Samiska kulturmiljöer 

Den kulturmiljö jag skall beskriva hör till ett samiskt samhälle med en p .. -
toral ekonomi främst baserad på en intensiv tamrenskötsel. Detta innebar 
att renarna vallades för jämnan och att de mjölkades regelbundet under 
sommarhalvåret. Slakt förekom sällan under sommaren, storslakten ägde 
rum i början av november. Man flyttade mellan sommarbeteslandet i hög-
fjällen och vinterl>eteslandet nere i barrskogsbältet (Pettersson 1979:238-268). 
Även om renskötseln har varit den viktigasre näringen, så har jakt och fiske 
varit viktiga binäringar i ekonomin (Pettersson 1979:128). 

De kulturlämningar man kan tänka sig att hitta i en så.dan kulturmiljö är 
tomter efter fasta torvkåtor, härdar efter tältkåtor, bengömmor där måltids-
rester från främst ren deponerats, rester efrer olika typer av bodar, källargro-
par och andra förvaringsanläggningar 010m använts till förvaring av mjölk• 
produkter, fisk och kött samt renvallar där man har vaktat, mjölkat och 
slaktat sina renar. Detta är dock lite beroende på vilken årstid som boplatsen 
utnyttjats. Offerplatser där renoffer gjorts (vero), gravar och sommargravar 
kan möjligen också räknas till de lämningar som kan hittas i anslutning till 
dessa boplatser. Kristoffer Sjulsson säger följande om v!stcn i Vapsten 
(Pettersson 1979:116): 

-rill ett välordnadt vi.alt• •lltr lii_ger, or~ 

rosch, hörde toom Vapsttraklen i början af 

1800~talet sbom i äldre tid klta, 
ren.gärda, njalla, buorie, luopte, raivie, 
bourne och 1ounjn. Al1- dt!.&Sa hut och 
lnrlttnln.gllr fUMOS i hvruje l.llg.,-." 

Nja/la, buork, luopte, raivie och s11011jer är alla olika typer av förrådsbygg-
nader av trä. Det viste som Sjulsson främst avser här är vår-, sensommar-
och höstvistel. Det här vist•I ,kull" ligg• skyddat för de värsta fjiillstor-
marna, ha en bro tillgång till bränsle och vatten samt helst en sjö i närheten, 
för fiskets skull. På högsommaren och på vintern hade man oftast tillfälliga 
vistcn med tältkåtor (Pettersson 1979:116-127). 
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4.2.1 Farroken • en sami•k kulturmiljö i Vapsten 

Farroken är en fjällsjö belägen 725 m.ö.h. i den östra delen av undersök· 
ningsomrAdet. Den ligger rakt öster om den stora fjällsjön Virisen och i de 
västra delarna av Norra Gardfjällsmassivet (se bilaga 2). Sjön är omgiven av 
ganska spetsiga fjä.lltoppar på höjder mellan 900 och 1260 m. Man kan säga 
att sjön ligger i en •gryta" mellan fjälltopparna 

På norra sidan i.lV Farroken ha.r vi registrerat ett antal lämningar1 som man 
då kan knyta till en pastoral ekonomi med en intensiv tamrcnskötsel (se fig 
10). Alla inom ett ganska begränsat område, ungefär en kvadratkilometer. 
De var delvis kända av informanter. Det är tre kåtatomter, fyra härdar, två 
källargropar, ltta bcngömmor samt två stcnforrnationer med okänd funk. 
tion. Några tydliga renvallar har vi inte registrerat, men rör man sig upp 
mot fjällsidan är björkskogen bitvis väldigt gles. Det är en ganska öppen ter-
räng, som så smlningom övergår i fjällhed högre upp. Mycket talar för att 
det naturligt har varit ett väldigt bra ställe att valla och mjölka renar på. Här 
har man alltså haft lasta bostäder I form av torvkåtor och härdarna tyder på 
att man även haft mobila bostäder i form av tältkåtor. !<llllargroparnas stor-
lek pekar på att man främst ha:r förvarat mjölk, ost och fisk i dem. De har 
varit små för att förvara stora mängder renkött i, men å andra sidan visar de 
många bengömmoma på att man ätit ganska mycket kött. Vi har liven regis-
trerat en sommargrav (se 3.7.1) som troligtvis tillhör det här komplexet av 
lämningar. Något offerställe har vi inte hittat. Manker har dock en uppgift 
om att det skall finnas en offerplats i ett av fjällen runt Farroken (Manker 
1957:254-255). De stenformationer, för vilka funktion och syfte inte kwmat 
fastställas, kan vara sk. vero-ställen (se 3.5 och 4.2). Men de kan förstås även 
vara bengömmor eller köttvaring$platser. 

I clt perspektiv från 16-1700-tai och framåt kan man se det här som främst 
ett vår- och höstviste, med en utpräglad rcnnomadism och l!nga flytt· 
ningar. Här har man staMat till på väg till och från sommarbetet i högfjäl-
len, där man vistas under den varma och insektsrika högsommaren. Det 
ligger ganska skyddat från de värsta västliga stormarna. I och med att det lig• 
ger så pass långt österut tinar sn(in ganska fort och trots allt är avståndet inte 
så långt till somrnarbeteslandet kring den norska grllnsen. Det finns, och 
fanns säkert även då, gott om ved och vatten samt att man kunde fiska i 
sjön (jfr Pettersson 1979:11&-117), En av Vapstens flyttningsvägar från senare 
tid g&r också förbi här. 
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Fig 10. Del av fomlömningsområdet i Farrokcn. 
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Ur ett perspektiv tidigare än 16-1700-tal kan det även ha varit ett sommar-
viste för en/flera familj/er som halt sommarbetet i de här västra delarna av 
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Norra Gardljällsmassivet. Fjälltoppama är trots allt ga.nska höga och betet 
räcker förmodligen till, om renhjordarna inte lir allför stora, vilket de inte 
borde ha varit under den här intensiva renskötselns period. De flyttningar 
man gjorde till vinterbeteslandct behövde inte ha varit särskilt långa. 
Dagens avlAnga samcbyor är ett sentida påfund. De var tidigare indelade i sk. 
lappskatteland och detta gällde även för Vapstbyn. I grunden var det en-
skilda samer som med sedvanerätt brukade särskilda land och så var fallet 
redan i mitten av 1500-talet. Sedvanan var så stark att även domstolarna er• 
kände detta. För rätten till sitt land var den enskilde samen tvungen att be· 
tala skatt till kronan och därav lappskatteland. Landen kunde ärvas samt 
även köpas och säljas (Ruong 1982:51-53). I bötjan av 1800-talet fanns det ett 
lappskatteland i den västra delen av Gardljället som hette Tjitruegetjegillek. 
Innehava"'n av landet hette då Tomas Kristoffersson (Pettersson 1979:52). 
Föregångaren tlll dagens samebyar, lappskattclanden och även lappmar-
kema torde vara de sijte-samhällen som fanns tidigare över hela sameland 
(Mulk 1994:10-14). Sijte-områdena och lappskattelanden var betydligt mer 
runda till formen (se bl.a. Hultblad 1968:bild12, Mulk 1994:11-12). Därför kan 
det även vara sommarvistet och centralplatsen i ett sijtt• om -
råde/lappskattcland som en gång /anru i den här delen av Norra Gardfjllllet. 
Det är dock inte säkert att man tillbringade hela sommaren här. Under den 
varmaste tiden kan man ha "hyrt" in sig på nigot sijte- om· 
råde/lappskatteland längre västerut. 

Liknande kulturmiljöer som i Farroken har vi även registrerat i bl.a. 
Gicddejella, där även tvi vero-ställen hittades, Aha vid Abelvattnet samt 
vid Höstkåtatjäm på Lövfjället (se bilaga 2). 

4.2.2 Spaunakullen - en samisk kulturmiljö i fjällnära skog 

lln undersökning som nära berör de objekt som vi har registrerat, är Kjell-
Åke Aronssons från Spaunakullen vid Bijelite, Kultsjöåns dalgång 
(Aronsson 1993:236-253). I samband med inventeringar för upprättandet av 
en skogsbruksplan upptäcktes tidigare ej kända samiska fornlämningar. På 
och runt en gammal renvall påträffades ett tiotal härdar/kåtatomter, ben-
gömmor och en källargrop (se fig 11). Området ligger i den fjiillnära skogen 
och de lämnlngstyper som hittades där är de man kan förvänta sig att hitta 
på ett samiskt huvudviste från den period när man bedrev en intensiv ren-
skötsel (Aronsson 1993:241). Förmodligen har det varit ett höst- och vårviste 
(Aronsson 1993:244). 
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Det är alltså precis samma typ av lämninv, och i samma kulturella kontext 
som vi har hittat mlnga av våra lämningar inom Vapstcn. Den ovan be-
skrivna kulturmiljön i Farroken är ett av de bästa exemplen på detta. Den 
stora skillnaden mellan Farroken oclt Spaunakullen är att Spaunakullen 
ligger nedanför barrskogsgränsen. T Farroken finns endast fjällbjörkskog. 

Dateringar (C14) av tre härdar vid Spaunakullcn har gett värdena 1590 +/-60 
e.kr., 1570 +/-60 e.kr. oclt 1140+/-60 e.kr (Aronsson 1994:8). c14 • dateringar 
av märgkluvna revben från bengömmor vid Spaunakullen har gett vär· 
dena 1540 +/·95 e .. kr., 855+/-100 e.kr. samt 670+/·10S c.kr (Aronsson 1992:32). 
Detta visar att platsen har använts under lång tid. Fyndkonlcxtcn visnr att 
en viss tamrenskötsel kan ha förekommit alltsedan vikingatiden (800 e.kr.). 

Därför kan vissa av våra registrerade komplex av fornlämningar i liknande 
miljöer i fjällen också vara väldigt gamla. Särskilt de ställen som inte har 
omtalats av någon inforrnant. Man skall inte underskatta det faktum att den 
muntliga traditionen ofta är väldigt stark och lever kvar länge. För de plat• 
ser som ingen kön.ner till idag, finns det skäl att tro att de har åtskilliga år på 
nacken. 

4..3 Booättningskontinuitet 

Inom Vapsten kan man plvisa en kontinuitet i valet av vi.steplats ända in i 
våra dagar. Fjällsjön Farroken är ett bra exempel även i detta avseende. 

Farroken 

Öster om det l 4.3.1 ovan beskrivna komplexet med lämningar finns fem 
stalotomter registrerade och västerut finns en sentida kåtatomt registrerad. 
Kåtan ägdes av Nils Engelbert Barruk och uppges vara flyttad omkring 1950. 
Västerut finns även två nutida visten, ett med kåta och bod och ett med 
hus, kåta och bod. Norr om sjön har vi även registrerat resterna av en sen· 
lida rengärda av granribbor. 

Som jag ser det kan man se tre faser med samisk bebyggelse runt sjön. En 
äldsta fas &om utgörs av &talotomterna, en yngre fos med lämningarna från 
en pastoral ekonomi och en sentida fas med den sentida kAtatomten och 
rengärdan och de än idag använda vistena. Det finns alltså en kontinuitet i 
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bosättningen vid sjön under en ganska lång period. Alla lämningar från 
mellanfasen behöver inte vara, och är säkert inte, samtida. De har förmodli-
gen kommit till i flera etapper. Aronssons dateringar från Spaunakullen (se 
4.3.2) jämfört med dateringar på stalotomter (se 3.6) vi,ar att härdar, ben-
gömmor m.m. kan vara samtida eller t.o.m. äldre än stalotomterna. 

Att det är samer som använt en tältkåta av bågstångstyp anser jag vara den 
troligaste förklaringen till stalotomternas uppkomst. Likheten med sentida 
kAtatomter och dess placering i terrängen talar för detta (se bl.a. Tomasson 
1960a,b, Manker 1960). Något försök att förklara vilken ekonomi de som be-
bodde tomterna hade skall jag doc.k inte ge mig in på. Invid stalotomten i 
Ropen registrerade vi flera källargropar samt en bengömma. Två av lclillar-
groparna är så pass små att några stora köttmängder inte har kunnat förva-
ras där. En annan av groparna är dock så pass stor (2,0 x 1,5 m) att den troli-
gen använts till att förvara kött i. Alla lämningar behöver förstlis inte vara 
samtida. Det faktum att dateringarna på stalotomter spänner över en ganska 
stor tidsrymd och Aronssons tidiga dateringar från en liknande pastoral kul-
turmiljö gör att man inte kan vara säker på att det är den äldsta fasen. Men, 
här vid sjön Farroken får man ändå intrycket av att man har flyttat allt 
längre västerut allteftersom tiderna har lindrats. 

A/Ja 

Ett annat ställe där en kontinuitet i bosättning kJ!n spåras är i Aha vid 
Abelvattnet (se bilaga 1 och 2). Vistet ligger inom det område som förut till-
hörde lappskattelandet Löfjäll och har i stort sett använts regelbundet ända 
in på 1950-talet (de sista åren mest för fiske). Den sista släkt som var inne-
havare av delar av lappskottclandet Uifjäll och hade Aha som sommorvlste 
var familjen Stdngberg, min egen familj således. Mina förfäder hade höst-
och vårvistet vid sjön Atjiken och det fasta sommarvistct vid Aha i västra 
Abelvattnet. Ikn kåta som nu står på platsen uppfördes så sent som 1992. 
Dess föregångare byggdes snnnolikt någon gång på 1.920· eller 1930-talet och 
hade hunnit bli väldigt förfallen. 

Vid inventering från Abelvattnet och upp längs fjällsidan har åtskillig• 
fornlämningar kunnat registrerats. Nära sjön har kdtatomter från andra 
hälften av 1800-talet och början av 1900-talet hittats (bilaga 1:4-5). Dessa har 
varit ganska väl kända och omtalats av flera sagesmän. Tyvärr har säkerli-
gen Mskilliga lämningar förstörts p.g.a. sjöns reglering. Vid näm,are under· 
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sökningar upp mot fjället har betydligt äldre lämningar återfunnits. 
Ålderdomliga härdar, bengömmor, renvallar samt även till synes äldre kA-
tatomter, som ej varit kända tidigare (ex. bilaga 1:11:1-4). 

4.4 Ett lösfynd frln Björkvattnet 

Här skall jag presentera ett lösfynd som kommit till min kännedom i sam-
band med projektets inventeringar. I Tämarno vid Björkvattnet har en sk. 
järnklyka hittats (se fig 12). Denna återfanns någon gllng mellan 1900 och 
1930 av Viktor Eriksson, på dennes fastighet, vid plöjning av en Aker ganska 
nära sjön. 

I den samiska metalldepån Unna Saiva, Gällivare sn har tre st järnklykor 
hittats (Seming 1956:92). En av dessa är i stort sett identisk med björkvatts-
klykan. Här en beskrivning av denna (Seming 1956:132): 

"'Stav med ttk:tangulltt tvlrs.nitt., uppAt 

grenande sig t tv6 utåM.ippål gnnar med 
ändarna sa.aunanruUade ut.åt. Tvärglnde 

•lA mellan grenarna och mellan de:nna och 
klykan snodd av jimttn. l 29,3 cm. br. mel• 

1,n klykatl.<i ,petsar 8,S cm." 

Liknande klykor har påträffats i Skellefteå lfs och i Arvidsjaurs sn. (En på 
vardera ställe). Arvidsjaurs-exemplaret har en ring i varje ögla ytterst pli 
stavens grenar och ett kluvet hänge bevarat i den ena ringen (Serning 
1956:93). Vid undersökningar av boplatser I östra I<ikkejaur, Arjeplog hitta-
des även där en järnklyka (Hedrnan 1989:161-162). 

Användningen av klykorna ä.r något diffus. De kon ho haft en funktion i 
samband med offrandet, där man t.cx. kunde häng• upp offerföremål i kly-
korna. De kan ju ocksll ha använts i samband med matlagningen, t.ex. till att 
ta upp kött ur grytor eller till halstring av kött (Seming 1956:93). 

Tillverkningen är troligtvis lokal d.v.s. ,amerna har sjKlva tillverkat dessa 
klykor. De flesta föremålen i Unna Salva har Inga Seming daterat till 1000· 
1100-tal, men några enstaka dateringar är från 900-tal och 1200-1300-ta!. Av 
förcm~len med inhemsk tillverkning dateras nästan alla till 1000-1100-tal 
(Seming I 956:95-96). Generellt daterar Inger Zachrisson de lokalt tillverkade 
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föremålen i de samiska metalldepåerna något senare, till 1200· 1300-tal 
(Zachrisson 1984:76). 

Fig 12. Jäml<ly!Qn lrln Tiimamo 
Fyndet visar att Vapstens-området har haft förbindelse med omkringlig-
gande områden i äldre tid. Säkerligen både västerut längs dalgångarna mot 
Atlant-kusten och österut längs Umeälvens dalgång. Eftersom föremålets 
användningsområde är vagt, är det svårt att säga hur länge det använts. 
Huruvida det är tillverkat på plats eller importerat är också svårt att avgöra. 
Om det är tillverkat på plats måste ju i alla fall råmaterialet kommit någon-
stans ifrån. Ett tecken på kontakt med andra områden är det under alla om-
ständigheter. 
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5. SAMMANFATTNING OCH SLUTORD 

Vapstens-projektets inventeringar visar att det finns en mängd olika sa-
miska fornlämningar i fjällkedjan. Även i de områden som ligger utanför 
gula kartan och regleringsmagasinens dämningsomtAden. I andra områden 
än Vapstens torde fortfarande många lämningar ligga oupptäckta. 

Merparten av projektets registrerade fornlämningar inom Vapsten hör till 
den &amiska kullu.rmiljö som bygger pA ett renskölande, pastoralt samhälle. 
Raä:s inventeringar för gula kartan visar även de på en mängd lämningar 
från detta samhälle. Dessa lämningar är väl historiskt kända. Aronssons da-
teringar visar att de historiskt kända lämningarna kan vara ända från vi-
kingatid. Här skall man heller inte glömma bort den muntliga traditionens 
roll, många av projektets lämningar har splrats med hjälp av uppgifter från 
informanter. Muntlig tradition lever oftast kvar väldigt länge, även om den 
var betydligt mer levande för I.ex. 50 år sedan. De samiska lämningar som 
hittas idag och som ingen av de äldre informantcma känner till kan således 
gå långt tlllbaka i historien. De av projektet registrerade förhistoriska läm-
ningarna är relativt få till antalet. De fornl[mningar som är OllUll<rivna i 
källor, registrerade av Raä och befinner sig utanför gula kartan är dock 
nästan uteslutande förhistoriska. Man skall inte heller glömma bort att de 
största sjöarna inom området är reglerade och många okända förhistoriska 
såväl som historiska fornlämningar därigenom är borta för all framtid. Man 
ser även att riksgränsen mellan Norge och Sverige inte har spelat en avgö-
rande roll i Vapstbyns äldre tid. Kulturlämningarna visar att man förrnodli· 
gen har haft samma ekonomi under tidens gång, alltifdn jakt med fångst-
gropar till en pasto,al ekonomi baserad på renskötsel. Det material som pro-
jektet har tagit fram på den norska sidan är dock egentligen lite väl knappt 
för att dra några stora slutsatser. 

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med bl.a. lllnsmuseerna beslutat att 
genomföra fortsatta inventeringar i fjällkedjan, åtminstone till 2002. Under 
sommaren 1996 kommer delar av Vapsten all inventeras av Raä, främst 
runt den oreglerade fjällsjön Virisen. Jag har själv haft den turen att få an-
ställning som inventerare under sommaren 1996, sd jag hoppas kunna dter-
komma med vidare information om fornlämningarna i Vapstcns sameby. 
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Nr Typ Plats Form Diameter Längd Bredd Riktnin2 övrigt 
1 Kåtatomt Biörkfiället rund 6m - - - Härd: 1,1 x 0,9 m 
2 K.ä.tatomt Stormyrd. rund 4,5 m - - - Med bässjoe-häll, 1,1 x 0,7 m. 
3 Kåtatomt Tämamo rund 3m - - - V all: 0.3 m hög 
4 Kåtatomt Aha rund 5m - - - Härd: rund, d 1 m 
5 Kåtatomt Aha rund 5m - - . - Härd: 1,0 x 0,5 m 
6 Kåtatomt S:a Sandnäs rund 3m - - - I kanten av odling 
7 Kätatomt Dumpa rund 5m - - - Med bässioe-häll, 0,8 x 0,6 m. 
8:1 Kåtatomt Höstkåtatj. rund - - - - Härd: rund, d 0,5 m 
8:2 Härd Höstkätati. - - - - - -
8:3 Härd Höstkåtatj. rund 0,4 m - - - -
8:4 Härd Höstkätati. - - - - - -
8:5 Härd Höstkåtatj. rektangulär - 0,6 m 0,4m - -
8:6 Källargrop Höstkåtati. kvadratisk - 1,0 m 1,0 m - Djup: 0,8 m 
8:7 Bengömma Höstkätatj. spricka i bl. - - - - Kluvna märgben fran ren. 
8:8 Bengömma Höstkåtatj. under block - - - - Kluvna märgben från ren. 
9 Kåtatomt Rönnbäck rund 3,5 m - - - -
10 Kåtatomt Ropen - - - - - Pä en mindre holme 
11:1 Kåtatömt Aha rund 4,5 m - - - -
11:2 Kåtatomt Aha oval - 4,2 m 3,8 m ö-v Härd: 0,85 x 0,75 m 
11:3 Renvall Aha - - 85m ,om n- s -
11:4 Stensättning Aha kvadr.-oval - 2,0 m 2,0m - Höjd: 0,35 m 
12:1 Kåtatomt Naireke rund 5m Härd: 1,3 x 1,0 m 
12:2 Källargrop Naireke rektanf!Ulär - 3,0 m 2,0m - V all: 0,3 m hög 
12:3 Bengömma Naireke stenrösning - - - - Inga benrester 
13:1 iutatomt Naueke rund 5m Mänga stenhällar 
13:2 Renvall Naireke - - 75m 25m n-s -
14:1 Kätatomt Abelv. rund 4,5 m - - - Härd: 0,9 x 0,7 m 
14:2 Källargrop Abelv. rektangulär - 0,8 m 0,5 m - Djup: 0,8 m 
14:3 Bengömma Abelv. under block - - - - Kluvna märgben från ren. 
15 Kåtatomt Arev. rund 4,5 m - - - Tillhörde Anders Mattson (f.1847) 
16 Kåtatomt Arev. blerik. rund 5m - - - Härd: rund, d 1 m 

Bilaga 1. Förteckning över de registrerade fornlämningarna. 



17 Kåtatomt Arev. blerik. rund 4,5 m - - - Härd: 1,0 x o;g m 
18:1 Kåtatomt Giebnaiaure rund 4,5 m - - - Härd: 1,1 x 0,8 m 
18:2 Bengömma Giebnaiaure spricka i bl. - - - - Kluvna märgben fran ren. 
19;1 Xatatomt Farroken rund 4,5m - - - - ····~~~---
19:2 Bengömma Farroken spricka i bl. - - . - -·· .. - ... - ... · Kluvna märg ben fran ren. - i ---· --· 
19:3 Bengömma Farroken spricka i bl. - 6,0 m 0,3m l-· .. Kluvna märaben från.ren,._ ··--'·· ~-, - ;_~ . 

19:4 Stenmurning Farroken kallmurad - 4,1 m 1,2m - Mellan två stenblock. ----· 
20 Kåtatomt Farroken rund 5,5 m - - - Flvffiioes ca 1950 ....... _ 

21:1 Xatatomt Farroken rund 4m - - - Härd: 1,0 x 0,6 m 
21:2 Härd Farroken rektangulär - 0,8m 0,7m - - --· 
-Zl:3 Härd Farroken rektanl?Ulär - 0,8m 0,6m nö- sv - .. 

21:4 Källargrop Farroken rektangulär - 1,3 m 1,0m - Diup: 0,7m -
21:5 Källargrop Farroken rektanl?Ulär - 1,1 m 0,8m - Diuo: 0,8 m 
21:6 Bengömma Farroken under block - - - - Kluvna märgben från ren .. .. ·-·· 

22 Kåtatomt Dumpa rund 4m - - - Härd: 1,4 x -U,9 m 
23 Kåtatomt Dumoa rund 4,5m - - - Härd: 0,9 x 0,7 m 
24:1 Kåtatomt Farroken oval - 5,5m 4,5m n-s Härd: 0,9 x 0,8 m ~--· -
24:2 Bengömma Farroken mellan block - - - - Kluvna märgben frän ren. ·-----
24:3 Bengömma Farroken under block - - - - Kluvna mär2ben frän ren. -- ... 
25:1 Kåtatomt Raiast1ärn rund 4m - - - Härd: 0,8 x 0,6 m . ·-----
25:2 Härd Raiastiärn rund. 0,5m - - - - -··· 

26:1 Xatatomt Atiiken rund 5m - - - Härd: 1,2-x 0,9 m'.: - ·-- .• 

26:2 Bodtomt Atiiken rektanirulär - 4.0m 3,5m n-s Hörnstenarna är 0,3 - 0,6 m höga.: . .. i 

27:1 Kätatomt Väsken rund 5m - - - Härd: 1,0 x 0,65 m -
27:2 Bengömma Väsken spricka i bl. - - - - Kluvna märgben 1raii ren. 
27:3 Stenmurrung Väsken kallmurad - - - - -Troligen en kottförvanngsplats. 
28:1 Kåtatomt Broken rund 5m - - - Härd: 0,9 x 0,75 m 
28:2 Källargrop Broken rektanirulär - 0,8m 0,4m nö - sv Diup:'U,4 m 
29 Kåtatomt Broken rtlllci 4,5·m - - - Härd: 0,8 x 0,6 m ... _. ________ -··-
30:1 Kåtatomt Väsken - : - - - - Flyttad. .... ·--
30:2 Bodtomt Väsken rekta.nirulär - • 2,0m 1,5 m ö-v . ( Hörnstenarna övertorvade ... 

• - ., ·-. ---? 

30:3 Renvall Väsken - - - - -··- - IQenväxtavbiöixsfv 
31:1 Kåtatomt Väsken rund 5m - - .. - .; Härd: 1,0 x 0,8 m 
31:2 Härd Väsken - .. ' - - - - - - .... -·- ·- . - -····- -- ' . 
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31:3 Härd Väsken rektanrutär - 0,9 m 0,8 m nö- sv -
32 Kåtatomt Järvoken rund 4,5 m - - - Härd: 0,9 x 0, 7 m 
33:1 Kåtatomt Gieddei. rund 4m - - - Härd: 0,9 x 0, 7 m 
33:2 Källargrop Gieddej. rell >I 11är - 1,0 m 0,7 m n-s Djup: 0,2m 
34:1 Kåtatomt Gieddei. rund 4,5 m - - - Härd: 0,8 x 0,8 m 
34:2 Härd Gieddei. rektanrutär - 0,9m 0,8 m - -
35 Kåtatomt Gieddej. rund 5m - - - Härd: 1,1 x 0,8 m 
36:1 Kåtatomt Gieddei. rund 5m - - - - -~ 
36:2 Härd Gieddej. kvadratisk: - 0,9m 0,9m - -
36:3 Renvall Giedde·. - - 80m 40m n-s En sommarled korsar vallen 
37:1 Härd Bralek11 äll rund lm - - - Raä373 
37:2 Ben_gömma Brakkti äll - - - - - Raä374 
38:l Härd Bleriken - - - - . ·- . -•· 

38:2 Härd Bleriken - - - - - - Med bässjoe-häll, 0,6 x 0,4 m. 
j~:3 Bengömma Blenk:en spricka 1 bl. - 1,3 m 0,1 m - Kluvna märgben frän ren. 
39:1 Härd Höstkåtati. - - - - -·· -
39:2 Källargrop Höstkätatj. rektanj!Ulär - 0,7 m 0,5 m - Djup: 0,5 m 
40 Härd Dåresbåune rektanf!Ulär - 1,0 m 0,8 m n- s -
41 Härd Naireke re~-- il.är - 0,8 m 0,5 m ö-v - .. 

42:1 Härd Naireke rektanJ?Uiär - 0,75m 0,7m ö-v -
42:2 Härd Naireke rektanrutär - 0,8 m 0,7m ö-v -
42:3 Renvall Naireke - - 300m 200m ö-v Med ev. jorrucällare, 4,0 x 3,0 m och 

0,2 m djup. Blekiordsbildning. 
43 Härd Aha rektanj!Ulär - 1,0 m 0,75m ö-v -
44:1 Härd Aha kvadratisk: - - 1,2 m 1,2 m - - - ' 

44:2 Renvall Aha - - 120m 80m n-s - -· > -· -; . C 

45 Härd Natreke rektangruär - 0,9 m 0,6m - -
46:1 Härd Arev. - - - - --. C. Helt övertorvad, rester av träkol. 
46:2 Härd Arev. rektanl?Ulär - 1,1 m 0,7 m - -
47:1 Härd Arev. kvadratisk - 0,6 m 0,6m - -
47:2 Ben_gömma Arev. under block - - - - Kluvna märgben från ren. 
48 Härd Arev.blerik. rektanl?Ulär - 0,9 m 0,6 m nv- sö -
49 Härd Brakkfiäll oval - 1,2 m 0,8 m nnv - ssö -
50 Härd Farroken rund 0,8 m - - - -

--



51 Härd Farroken rektangulär - 0,8m 0,7 m n-s -
52:1 Härd Giebnjafiäll rektangulär -- 1,0m 0,5m n-s -
52:2 Härd Giebniafiäll rektangulär - 0,9 m 0,6m n-s -
53:1 Härd Atiiken kvadratislc - 0,7 m 0,7 m - - -· --

53:2 Härd Atiiken rektangulär - . 1,0m 0,7 m n-s ,•, -
53:3 Härd A~jiken rektangulär - 0,8m 0.7m n-s -
54:1 Härd Väsken rektanl!Ulär - 0,85m 0,6m ö-v -
54:2 Härd Väsken rektangulär - 1,2 m 1,1 m n-s -
55:1 Härd Blie~jebåune rektangulär - 1,0m 0,65m n-s Med båssioe-häll, 0,5 x 0,2 m. ~c 

55:2 Källargrop Blietiebåune rektangulär - 2,2 m 0,7m n-s Diup: 0,3m . 
55:3 Renvall Blietjebäune - - 80m 40m ö-v -
56 Härd Akeliaure rektangulär - 0,9m 0,5 m n-s Med båssioe-häll, 0,4 x 0,3 m. = 
57:1 Härd Gieddej. rektangulär - 1,0m 0,7 m nnv - ssö -
57:2 Härd Gieddej. rektangulär - o,9m 0,8m ö-v -
57:3 Härd Gieddej. kvadratisk - 0,7 m 0,7m - -
57:4 Härd Gieddej. rektanl!Ulär - 1,0 m 0,8 m nö- sv -
57:5 Härd Gieddei. rektangulär - l,0m 0,6m nv-sö -
57:6 .Källargrop Gieddej. rektangulär - 1,0m 0,8m n-s Djup: 0,3 m 
57:7 Bengömma Gieddei. stenrösning - - - - Med bl.a. bogben frän ren. 
58:1 Härd Bolotj. rektangulär - 1,1 m 0,8 m nnö - ssv -
58:2 Härd Boloti. rektangulär 1,0 m 0,8 m n-s ... -- -
58:3 Härd Bolotj. KVaaratisk - 0,7 m 0,7m - -
58:4 Renvall Boloti. - - 80m 80m - -
58:5 Grav(?) Bolotj. stensamling - 2,0m 0,7 m ö-v Plant utlagda stenhällar 
59 Härd Ropen rektanl!Ulär - 0,8m 0,6m ö-v -
W:l Härd Arev. rektangulär - 1,0 m 0,7 m ö-v -
60:2 Källargrop Arev. rektangulär - 1,2 m 0,7m nnö - ssv Djup:0,4m 
61 Härd Arev. rektangulär - 1,1 m 0,8 m Ö-V -
62:1 Källargrop ö. Rödingtr. rektangulär - 0,9 m 0,6m - -
62:2 Renvall ö. Rödingtr. - - - - - Frochg växtlighet . 
63 .Källargrop ö. Rödingtr. rektanl!Ulär - 1,0 m 0,7m - -
64:1 Källargrop Stormyrd. rektangulär - l,0m 0,8m - u_1up: 0,6m 
64:2 Bengömma Stormyrd. under block - - - - Kluvna märgben från ren. 
65:1 Källargrop Aha kvadratisk - 1,0 m l,0m - -



o5:2 I Renvall l Ana , - • - 25m nv- sö 
66 I Källargropl Bolo~i- I rektangulär , - 1,0 m 0,9 m In - s Diup:-0,5 m I 
67 rKfillargrop I Boloti. 7rektangulär , - 1,3 m 0,8 m In - s Djup:OAm 
68 I Källargrop I Rajastiäm -frektanJmlär -, - 1,1 m 0,8 m I - Diup: 0,6m 
69 I Källanrropar fRopen , - , - 3 st Ei uppmätta 
70:l -1 Källargrop I Däresbåune I rektan,mlär , - 13m T,U m I nv- sö Djup: 0,3 m 
70:2 I Renvall I Dåresbåune , - , - 50m 40m I nv- sö 
70:3 I Renväll I Dåresbåune , - , - 70m 50m ln-s 
7 f:1 I Källargrop I Abelv. I rektangulär , - -0~9m 0,7 m I - Djup: 0,3 m 
71 :2 I Renväll I Abelv. , - , - 80m 55m lö-v Påen udde 
72 I Källargrop I Biörk.fiäll~ -, rektan,mlär , - l>:9m -{f,5 m • - Djup: 0,2 m 
73:1 I Källargrop I Brakkfjäll I rund • • - ~'1,0 m Diup: 0,3 m 
73:2 I Källargrop I Brakkfiäll I rektangulär • - 1,0 m I 0,5 m I nnö - ssv Djup: 0,4m 
73:3 lBengomma I Brakkfiäll I mellan-block, - I blocfiam.lfui? 
74 I Källargrop I Bräkkf'iäll I rektangulär I - : ···-r1, 1 m I 0,6 m I ö - v Djup: 0,4m 
7,7 Källargrop I Brakkfjäll I rektangulär I - ) 1, 15m I 0,45m I n - s rDiuo: 0,3 m 
7 Källare iedde •. re är·· -. 1,3 m - J( ~nmnr.ui 
77: 1 Källargrop Arev. re gulär - , 7 m n - s oprasad 
77:2 Offe lats Arev. - m -
77:3 Sommargrav Arev. m -
77:4 ·1 Grav(?) =-:IArev. lkallmwiiing I - _ • I 2,4 m I 1,2 m I - I Intill större block 
78: 1 I Bengömma I Bleriken I spricka i bl. 1 - I~ I - I - - ~- I Benrester -~ 

78:2 I Stensättning I Bleriken I ej naturlig I - I - I - . I- I lhoola2da stenar 
79: l I Bengömma I Aha I under block , - Kluvna märgben från ren. 
79:2 I Renvall I Aha , - , - 90m 160m lö-v 
80 I Bengömma I Dumpa I bergspricka , - 7 ,0 m I 0,3 m , - Kluvna mär2ben från ren. 
81 I Ben2ömma I Brakkfiäll I spricka i bl. • - Täclct av tre stenar 
82: 1 I Bengömma I Brakkfiäll I mellan block , -
82:2 I Bengömmi -I Brakkfiäll I unoer block: , - 01 7 m I 0,2 m • -
82:3 I Bengömma I Braldd'iäll I under block , -
82:4 I Bengömma I Brakkfjäll I spricka i bl. • -
83 I Bengömma I Brakkfiäll I i stenras , -
84:1 I Bengömma IN. Björkv. I mellan block:• - Kluvna ben från äle 
84:2 I Ben2ömma IN. Biörkv. I intill block , - I - Kallmurad 



85 Bengömma Virisen under block - - - - Kluvna märl!ben från ren. -

86:1 Bengömma Farroken spricka 1 bl. - 3,0m 0,2m - Kluvna mär2ben från ren. 
86:2 Ben2ömma Farroken spricka i bl. - 1,0m - - Kluvna märgben Tran ren. 
87:1 Bengömma Farroken mellan block - 1,1 m 0,7m - Kluvna mär2ben från ren. 
87:2 Stensättnin2 Farroken kvadr. - oval - 2,0m 2,0m - Intill block, höid 0,4 m. 
88:1 Bengömma Gieddei. stenrösrung - 2,0m 1,0m nö- sv Kluvna mär2ben från ren. _, 
88:2 Offerplats Gieddej. stenrösning - 3,0m 2,0m ö-v -
88:3 Offerplats Gieddei. stenrösning - 2,0m l,0m ö-v - C 

89 Renvall ö. Rödingtr. - - 2zum 30m nö- sv Raä 260, moo ev. kok2roo 
90 Renvall Suolojaure - - 60m :.-su m - -
91 Renvall Aha - - 90m 35m n-s - - . ., 

92 Renvall Baltiken Iwm lSUm n-s - ' .. - - -

93:1 Renvall Tiuvelge - - •• < 130m 60m ö-v -
93:2 Renvall Tiuvelge - '~ 110m lUUm n-s -- - - . 
94 Renvall Näverliden - - ,- - 80m j(}ffi - -
95 Rengärde Dåresbåune oval - =>Om 38m - Av biörk, ihoprasat 
96 Ren2ärde Baltiken rund 50m - - - Av ofödc, få rester 
97 Rengärde Farroken oval - lwm 75m n-s Av så2at 2ranvrrke 
98:1 Stalotomt Ropen rund 8m - - - "Rester av trä.kol i härden. 
98:2 Källargrop Ropen rund 0,5 m - - - -
98:3 Källarl!fopar Ropen - - - - - 3 st. Ei uoomätta 
98:4 Källar2rop Ropen rund 0,9 m - - - Diuo: 0,2 --03 m 
9--S:5 Källargrop Ropen rekt. - oval - 2,0m 1,5 m n-s Diuo: 0,4 - 0,6 m 
98:6 Bengömma Ropen stenrösning - - - - Kluvna märgben Tran ren. 
99:1 Stalotomt Farroken rund 5,5m - - - Härd: 2 x 1,5 m. Trol. stenfylld. 
99:2 otomt Farroken oval - 7,5m 6,0m Ö-V Härd: 1,3 x 0,8 m. Rödbränd sand 

och rester av träkol i härden. 
99:3 Stalotomt Farroken rund 4,5m - - - . Härd: 1,3 x 0,7 m 
99:4 Stalotomt Farroken oval - 6,0m 5,0m ö-v Härd: 1,0 x 0,8 m 
99:5 Stalotomt Farroken oval - 5,0m 4,0m nö-sv lnl!en härd 
99:6 Kåtatomt Farroken rund 4m - - - Vall av sten, in2en härd 
100:1 Offerplats Abelv. stenrösrung - - - - , -
100:2 Stensättning Abelv. rund- oval - - - - Troli2enenben2ömma 
101 --Sommargrav Arev. blerik. stenc:.i:imlino - 1,45m 1,05m n-s Med gavelhällar 



102 Sommargrav Arev. stensamling - 2,3 m 1,2m nö - sv Med gavelhällar 
103 Sommar~av Farroken kallmurning - 3,0m 1,5 m n-s Intill block, öppnad 
104 Grav(?) öv. Björkn. förhöjning . - 2,5m 0,7m n-s Raä 294, förhöjningen består av 

sand. 
105 Grav Gransiön under häll - - 2,0m - En ackia utgör kista 
106 Fängstgr.sy Rönnbäck - - 125m - - 3 gropar 
107 Fångstgr.sy Rödingträsk - - 962m - - 11 gropar 
108 Fångstgr.sy Vilnesti. - - 40m - - 2 gropar 
109 Fångstgr.sy Rödingträsk - - - - - 23 gropar och en köttgrop av sten. 
110 Fångstgr.sy Buoluajaure - - 153 m - - 3 gropar 
111 Stolpbod Björkås kvadratisk - 2,0m 2,0m - En stolpe bevarad 
112 Stenrösning Bissiberget kallmurning - 0,8 m 0,8m - Rösningen trol. uppförd av getare. 
113 Stenform. Naireke rektangulär - 6,0m 5,0m ö-v Stora stenhällar 
114 Stenmurning Abelv. avlång - 1,5 m - ö-v 0,9 m från block 
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