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1. Sammanfattning

I och med år 1996 gav sig Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering i Västerbottens 
län in i fjällvärlden. Dels berördes ett rent högfjällsområde - Tärna - dels ett 
skogsområde med lågfjäll - Blaikfjället. Föreliggande rapport behandlar inventeringens 
resultat i Blaikfjällsområdet. 

Arbetsområdet omfattar delar av Vilhelmina och Dorotea socknar och kommuner. Det 
domineras av lågfjället Blaikfjället, som utgör en vattendelare mellan Ormsjön i sydväst 
och Malgomaj och Volgsjön i nordöst. 
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Fig. 1. Karta över 1996 års arbetsområden i Västerbottens län. Kartbeteckningarna är angivna enligt den 
ekonomiska kartans indelning. 

5 



Berget når upp till över 700 m ö.h. och på dess topp breder en vidsträckt myrmarksplatå 
ut sig. Här påträffades endast enstaka lämningar, som någon enstaka härd och platser som 
utpekats som "lappvallar". I sluttningarna ner mot vattensystemen återfinns ett flertal 
fåbodlämningar. Nere vid sjöstränderna och tillhör�de flöden noterades fornlämningar 
av mer traditionell förhistorisk typ, som boplatser med avslag och skärvsten. Här fanns 
också ett flertal härdar. 

I Blaikfjällsområdet noterades 27 4 lokaler, 205 i Dorotea socken och 69 i Vilhelmina 
socken. De R-markerade lämningarna uppgår till 223 på.92 lokaler, 171/71 för Dorotea 
och 52/21 för Vilhelmina. I Dorotea socken utgjordes den största andelen R-markerade 
fornlämningar av boplatslämningar, 44/43. Antalet härdar är också förhållandevis stort, 
58 kunde tillföras Fornminnesregistret. 38 av dessa påträffades på traditionella boplatslägen 
i anslutning till stränder av sjöar och åar, och på flertalet iakttogs övrigt fyndmaterial som 
avslag och/eller spridd skärvsten. De registrerade lämningarna är till största delen påträffade 
i direkt anslutning till Ormsjön och Långseleån. 

I Vilhelmina socken utgjordes huvuddelen av de R-markerade fornlämningarna av 
fångstgropar. 46 stycken på 15 lokaler noterades. De fasta fornlämningarna i denna socken 
ligger i anslutning till Volgsjön och bäcken Lax.bäcken. 

De viktigaste resultaten av inventeringsinsatsen kan sammanfattas enligt följande. 

- Den nu inledda kunskapsuppbyggnaden om fornlämningar i Västerbottens fjällområde
fick i Blaikfjällsområdet en tonvikt på lågfjällsmiljön med tillhörande dalgångar,
vilket medförde goda förutsättningar att jämföra ett arkeologiskt relativt okänt
lågfjäll med arkeologiskt tämligen väldokumenterade dalstråk.

- Ett fördjupat samarbete med Västerbottens museum kunde genomföras i form av
utbildningsinsatser, vilket har lagt en grund för det fortsatta inventeringsarbetet
kommande år.

- Genom förarbeten av Vilhelmina sameslöjdsförening -Vueltjere Duodji- kunde
flera inventeringsmässiga problem förutses och bearbetas i fält, bl.a. registrering
av s.k. "lappvallar".

- Ett empiriskt grundat underlag för en adekvat registrering av boplatslämningar
av såväl förhistorisk som yngre karaktär kunde tas fram, med följden att vissa
ändringar i Riksantikvarieämbetets terminologi och klassificering vid fornminnesinventering
(sakord etc.) aktualiserades.

.. Täckningsgraden för en översiktlig fornminnesinventering var tillräcklig i 
Blaikfjällsområdet, men den medgav ingen tid för fördjupningsstudier. 

- Behov av fördjupningsstudier kunde identifieras inom tre problemkomplex, inom
vilka ett flertal illustrativa lokaler inventerades fram: a) Skillnaden mellan naturbildad
och kulturpåverkad skärvsten i "kvartsitberggrund". b) Identifieringen av olika
slag av formelement på de s.k. "lappvallarna", inkluderande renvallar, kåtaplatser
m.m., samt relationen till annan markanvändning på platserna (t.ex. getning och
slåtter inom jordbrukets ram). c) Den antikvariska hanteringen av fäbodlämningar
och andra sentida bebyggelselämningar vid fornminnesinventering.

6 



2. Arbetsområdet

2.1 Tidigare andragångsinventeringar· i länet 

Revideringen av Västerbottens län inleddes 1980, då utförd av Riksantikvarieämbetet i 
Stockholm. Förutom kustområden som inventerats tidigare gjordes även kartblad där ingen 
förstagångsinventering skett. Detta gällde främst fjällområde:va. Fr.o.m. 1987 övertog 
Riksantikvarieämbetets kontor i Luleå den fortsatta inventeringen av länet. Täclrningsgraderna 
har skiftat från 1,4-5,2 km2/anställningsdag (ad). Se vidare s. 4 och 5. 

2.2. 1996 års arbetsområde 

År 1996 inleddes en flerårig fornminnesinventering i fjällmiljö. Ett rent fjällområde -
Tärnaområdet - valdes ut i Västerbottens län. Syftet var bl.a. att få erfarenheter i denna 
speciella miljö, både beträffande vilka sorters fornlämningar man kan förvänta sig att finna, 
och vilka svårigheter som kan uppstå vid inventeringar i fjällen. 

Som jämförelse till det rena fjällområdet i Tärna ville man även ha en inventering i 
en lågfjällsmiljö. Blaikfjällsområdet valdes ut av flera orsaker. Vilhelmina sameslöjdsförening 
- Vueltjere Duodji - hade viss verksamhet i området sedan tidigare, vilket man ansåg sig
kunna dra nytta utav. Området var välkänt genom den rika mängd boplatser, som påträffats
vid Ormsjön i Dorotea socken och Malgomaj/Volgsjön i Vilhelmina socken, men mellan
dessa sjösystem bestod trakten av en närmast vit fläck på kartan vad beträffar kända
fornlämningar. Man ville nu se vilka sorts lämningar som kunde finnas mellan vattensystemen
i anslutning till själva Blaikfjället. Ett annat argument för att välja just detta område var
att fäbodsystemet här varit väl utvecklat. Genom en inventering i detta område skulle frågan
om fornlämningsstatus för dessa fäbodar och andra sentida bebyggelselämningar kunna
belysas.

Arbetsområdet Blaikfjället berörde delar av Vilhelmina och Dorotea socknar och kommuner. 
11 kartblad i skala 1 :20 000 inventerades. Arealen uppgick till 1 100 km2

• 

Län Kommun Socken Areal i km
2

AC Vilhelmina Vilhelmina 430 

AC Dorotea Dorotea 670 

Pig. 2. Aktuella inventeringsarealer i Blaikfjällsområdet 1996. 
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Fomminnesinventerade områden 1980-1995. 
1980-1985 Raä Stockholm, 1987-1996 Raä Luleå 

Partiellt reviderat område 1991, ursprungligen reviderat 
1980. 

1996 års arbetsområden 

K L 

Kommuner: Sor = Sorsele, Sto = Storuman, Vi! = Vilhelmina, Dor = Dorotea, Mal = Malå, Lyck = Lycksele, Åse = Åsele, 
Nor = Norsjö, Vin = Vindelen, Bju = Bjurholm, Nom = Nordmaling, Vä = Vännäs, Ske = Skellefteå, 
Rob= Rooertsfors, Ume = Umeå 

Fig. 3. Fornminnesinventerade områden i Västerbot tens län 1980 - 1996. 
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År Kommun Antal Täcknings- Anm. 

kartblad sn-ad 

1980 Vindeln, Umeå, 46 i skala Uppgift om täck-
Vännäs, Bjurholm, 1:10 000 

-. 
ningsgrad har ej 

Nordmaling kunnat erhållas. 

1981 Nordmaling, Umeå, 81 i skala Uppgift om täck-
Vännäs, Robertsfors 1:10 000 ningsgrad har ej 

kunnat erhållas. 

1982 Nordmaling, Vännäs, 124 i skala Uppgift om täck-
Bjurholm, Vindeln, 1:10 000 ningsgrad har ej 
Umeå, Skellefteå, samt kunnat erhållas. 
Storuman, Sorsele 17 i skala 

1:20 000 

1983 Skellefteå, Storuman, 20 i skala 3 km2/ad 
Vilhelmina, Dorotea 1:10 000 (kust) 

29 i skala 5,2 km2/ad 
1:20 000 (fjäll) 

1985 Vilhelmina, Storuman 11 i skala Nyinventering 
1:20 000 

1987 Skellefteå 26 i skala 1,5 km2/ad 4 blad berör även 
1:10 000 Norrbottens län 

1988 Skellefteå 18 i skala 1,4 km2/ad 7 blad berör även 
1:10 000 Norrbottens län 

1989 Robertsfors, Umeå, 38 i skala 1,4 km2/ad 4 blad berör även 
Skellefteå. 1:10 000 Norrbottens län 

1990 Robertsfors, Umeå 24 i skala 1,5 km2/ad 
1:10 000 

1991 Vännäs, Umeå, 34 i skala Endast partiellt revi-
Vindeln 1:10 00 derat 

1992 Skellefteå, 40 i skala 2,0 km2/ad 
Robertsfors 1:10 000 

1993 Skellefteå, 25 i skala 3,02 km2/ ad 
Robertsfors 1:10 000 

1994 Skellefteå, 39 i skala 3,01 km2/ ad 
Robertsfors 1:10 000 

1995 Lycksele, Norsjö 16 i skala 3,03 km2
/ ad 

1:10 000 
17 i skala 
1:20 000 

Fig. 4. Revideringsinventerade områden i Västerbottens län. Uppgifter om täckningsgrad anger de berälmade 
täcknings graderna och har hämtats från organisationsplanema för respektive år. 
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2.3. Landskapet 

2.3.1. Naturgeografisk karaktär 

Arbetsområdet domineras av lågfjället Blaikfjället. Berget når upp till 725 m ö.h. Uppe 
på platån, som i huvudsak ligger på en höjd av 600-700 meter, breder stora komplex av 
myrar och fjällbjörkssnår ut sig. Sluttningarna består till en stor del av fuktiga, urskogsartade 
granskogar. Upp till hälften av skogarna är s.k. sumpskogar; området kan uppvisa en av 
de största samlade sumpskogarna i Sverige. I östra delen gör den näringsrika berggrunden 
att skogarna är mycket örtrika. I området finns flera raviner som skurit ner i alunskiffern. 
Ravinen Mullramlet, norr om Djupdal, är 30-40 m djup. Blaikfjället anses biologiskt intressant 
och är nu naturreservat. Volgsjön, samt en ytterst liten del av Malgomajsjön, avgränsar 
området i nordöst. Dessa vattensystem, som i sydöst utanför det nu aktuella inventeringsområ
det övergår i Ångermanälven, är reglerade och vattennivån är höjd. Sjöarna ligger på en 
nivå av ca 334-340 m ö.h. 

I västra delen av området rinner Långseleån i nästan nord-sydlig riktning innan den 
når Ormsjön. Sjön övergår längre söderut dels i Ormsjoån, som sedan letar sig ner mot 
bl.a. området kring Hoting, dels i Arksjön och Avaträsksjön för att sedan byta namn till 
Bergvattenån. Även Ormsjön är reglerad och har en nivå av ca 260-267 m ö.h. Dämningen 
ägde rum i början av 1950-talet. Vattennivåvariationerna har medfört att stora skador uppstått 
på stränderna, och därigenom även på boplatserna runt sjön (Wallin 1981). 

Ormsjöområdet är beläget mellan urberg och fjällrandbergarter. Urberget återfinns i 
östra delen, vid norra Ormsjön påträffas skiffer, och i västra delen och uppefter Långseleån 
består berggrunden av s.k. strömkvartsit (Wallin 1981). 

2.3.2. Kulturgeografisk karaktär 

Det allra nordöstligaste hörnet av arbetsområdet tangerar Vilhelmina samhälle. I sydväst 
återfinns Västra och Östra Ormsjö som de största bebyggelseenheterna (se fig. 5). 

Vilhelmina samhälle har sina rötter i 1780-talet, då ett kapell byggdes invid nybygget 
Volgsjö. Detta nybygge hade tagits upp under 1770-talet. Kring kapellet växte en kyrkstad 
upp. År 1804 fick kapellförsamlingen namnet Vilhelmina efter den dåvarande drottningen. 
År 1812 bröts församlingen ut ur Åsele och blev en egen socken. Kapellet ersattes av en 
kyrka på 1840-talet, och kyrkstadsområdet flyttades till sin nuvarande plats. Under slutet 
av seklet övergick kyrkstugorna mer och mer att bli permanentbostäder. Med inlandsbanans 
ankomst till Vilhelmina 1918 fick samhället ett nytt liv. 

Byar som Statsås, Mellanås, Norråker, Tjäl och Djupdal i Vilhelmina socken har i likhet 
med andra byar i området sitt ursprung i nybyggen som upptagits under 1800-talet, främst 
då under dess tidigare del. Vissa av dessa byar är livskraftiga än idag, medan andra som 
t.ex. Andersmark i arbetsområdets norra del saknar fast bebyggelse sedan tjugo år.

Dorotea socken bröts ur Åsele socken 1799, då med namnet Bergvattnet. I likhet med
Vilhelmina fick socknen 1804 namn efter Gustav IV Adolfs drottning. 
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' 

Fig. 5. 1996 års arbetsområde - Blaikfjällsområdet 

De inom arbetsområdet belägna byarna Västra och Östra Ormsjö upptogs på 1770-talet. 
Under 1800-talet tillkom flertalet av de andra byarna vid sjön som Knaften, Mon, Månsberget 
m.fl. (Hvarfner 1956). 

Området vid dalgångarna kan ses som en jordbruksbygd. Den närliggande skogen har 
dock varit och är en viktig närings- och inkomstkälla. Jakt, fångst och fiske har genom 
tiderna spelat en stor roll för människornas försörjning i området. 

Fäbodsystemet var i området relativt väl utvecklat. Innan laga skiftet, som i dessa trakter 
genomfördes mellan 1890-1900, hade ofta byarna en eller några fä gemensamma fäbodar. 
Vid skiftet splittrades även fäbodarna och nya tillkom. Efter 1920 började en nedgång, men 
fäbodarna var ändå i drift in på 1950-talet. I Dorotea socken var åtta fäbodar i bruk 1955 
(Edelholm 1955). De flesta fäbodarna inom arbetsområdet påträffas på Doroteasidan, men 
de har även förekommit i Vilhelmina socken. En koncentration finns vid Granliden norr om 
Ormsjö. Det var ursprungligen ett nybygge från 1700-talet, men övergick vid laga skiftet 
under 1800-talet till att bli fäbod. 

Under 1700-och 1800-talet övergick många samer till att själva bli nybyggare. Även tidigare 
hade småbruk förekommit i viss utsträckning på de frodiga renvallarna, men nu permanentades 
det hela och vallarna odlades upp (Aronsson 1995:54). Många av nybyggena och fäbodarna 
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inom 1996 års arbetsområde ligger också med största sannolikhet på gamla renvallar och 
visteplatser. 

Blaikfjällsområdet tillhör Vilhelmina södra sameby, som sträcker sig från norska gränsen 
ner till Ångermanlandskusten. En renflyttningsled går över myrarna på Blaikfjället från 
vinterbetesområdet söder om Ångermanälven upp till fjällen i väster. Under början av 1960-talet 
var det dock vanligt att renarna fördes till Blaikfjället och sedan släpptes fritt (Betänkande 
avgivet av svensk-norska renbeteskommissionen 1964:207ff). 

1995 hade Vilhelmina kommun 8 488 invånare varav 4 280 i själva samhället. I kommunen 
är största delen av den arbetande befolkningen, 55 %, sysselsatta inom den privata och offentliga 
tjänstesektorn. 15 % arbetar inom industrin och 9 % är sysselsatta inom jord- och skogsbruket 
inklusive rennäringen (Nationalencyklopedin, Vilhelmina). Turistnäringen är en viktig del, 
inlandsvägen (väg 45) går igenom både Vilhelmina och Dorotea. Under sommaren är 
Vilhelminas gator och de många campingplatserna runt orten fyllda av bilar av olika 
nationaliteter. 

År 1990 hade Dorotea kommun 3 757 invånare. De flesta var sysselsatta inom offentlig 
verksamhet (35%) tätt följd av tillverkningsindustrin (30%). 10 % av befolkningen arbetar 
inom jord- och skogsbruket. 50 % av kommunens yta är produktiv skogsmark (Norrländsk 
uppslagsbok, Dorotea). 

3. Tidigare dokumentation

3 .1. Dokumentation före förstagångsinventeringen 

År 1944 påträffade Knut Tinnberg boplatser vid sin inventering invid Ormsjön. Två av 
dessa låg inom 1996 års arbetsområde. Tinnberg har även utfört inventeringar vid Volgsjön 
i norr, och här låg tre av honom antecknade lokaler inom arbetsområdet. 

När Ormsjön skulle regleras 1950 utförde Riksantikvarieämbetet en inventering. Vid 
denna registrerades 14 boplatser på lika många lokaler vid Ormsjön och den intillliggande 
Arksjön. Sju av dessa utgjordes av gamla Tinnberglokaler från 1944. Fem av de nyfunna 
boplatserna låg inom 1996 års arbetsområde. På en av lokalerna upptogs provschakt (ATA 
2318/51:17). 

Vid regleringen av Malgomaj och tillhörande vattensystem utfördes också en inventering. 
Härvid upptogs sex boplatser eller uppgift om boplatser vid Volgsjön (ATA 510/71). Ingen 
av dessa undersöktes dock. 

3 .2. Förstagångsinventeringen 

Riksantikvarieämbetets inventering för ekonomiska kartan ägde rum 197 5. Platsledare 
var Lars Löthman och Gerhard Flink. Inom det aktuella arbetsområdet antecknades för 
Dorotea socken 44 lokaler och för Vilhelmina socken 16 lokaler. Lämningarna i Dorotea 
socken utgjordes främst av boplatser, skärvstensförekomster och fångstgropar, men även 
en minnessten, en plats med tradition och en grotta finns representerade. Majoriteten av 
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lokalerna återfanns i söder vid Ormsjön med tillhörande vattensystem. I den del av 
arbetsområdet som utgör Vilhelmina socken registrerades bl.a. boplatser och fyndplatser, 
då i huvudsak i direkt anslutning till Volgsjön. 

3 .3. Dokumentation efter förstagångsinventeringen 

År 1980 genomfördes en undersökning av Västerbottens museum av en boplats vid Långseleån 
vid Högland (RAÄ 181, Dorotea sn). Boplatsen, vilken bestod av tre delområden, 
dominerades av finkornig vit kvartsit och genomskinlig kvarts. Den daterades med hjälp 
av 14C-metoden till 7715 ± 115 BP (Melander 1981). 

År 1980 inventerades bl.a. Ormsjöns stränder av Västerbottens museum i projektet 
"Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län". 
För att få ett jämförelsematerial inventerades även de närbelägna oreglerade sjöarna 
Nordflätiken och Avaträsk. Dessutom återbesöktes vissa av de tidigare registrerade lokalerna. 
Vid Ormsjön registrerades 123 lokaler. 104 av dessa utgjordes av boplatser och 
skärvstensförekomster. I övrigt noterades bl.a. enstaka fångstgropar och härdar. För 
N ordflätiken och A vaträsk noterades 79 lokaler. Även i detta område utgjordes den absolut 
största delen av boplatser och skärvstensförekomster. I samband med inventeringarna gjordes 
även en naturgeografisk undersökning. 

24 av de helt nyfunna lokalerna var belägna inom 1996 års inventeringsområde. Då 
tidigare registrerade lokaler också återbesöktes skedde även vissa nyregistreringar på dessa. 

Inom projektet undersöktes tre boplatser (RAÄ 84, 182 och 183 i Dorotea sn} vid Ormsjön 
1980 och 1981 (Forsberg 1981). Avslagsmaterialet bestod främst av kvartsit. 14C-dateringar 
på boplatsen RAÄ 84 gav resultatet 5000 ±95 BP (St 8179, okalibrerat värde). 

Under 1990-talet har sameslöjdsföreningen i Vilhelmina - Vueltjere Duodji - då främst 
genom Sven-Åke Risfjell och Ingemar Söder, gjort vissa insatser i området genom i huvudsak 
flygbildstolkning och forskning om samiska ortnamn. Något direkt fältarbete har inte gjorts, 
även om man känt till flera fornlämningar i området som inte varit registrerade sedan tidigare. 

4. 1996 års fornminnesinventering

4.1. Fältförberedelser 

Inför fältarbetet hölls planeringsmöten 31 januari och 5 mars med representanter från bl.a. 
Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och länsmuseet i Västerbotten, Umeå universitet, 
Åjtte, Skellefteå museum, Skogsmuseet i Lycksele, Vapstensprojektet samt 
sameslöjdsföreningen i Vilhelmina - Vueltjere Duodji. Syftet var bl.a. att bestämma 
arbetsområdet för 1996. Under våren har Riksantikvarieämbetet i Luleå även haft 
kontinuerliga kontakter med dessa intressenter. Västerbottens museum har mer och mer 
involverats i arbetet, och ett speciellt utbildningsprogram för dess deltagande i arbetet 
utformades av Lennart Klang. 
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Excerperingen utfördes under våren av Pia Skålberg. I Umeå besöktes Västerbottens 
museum och länsstyrelsens kulturmiljöenhet. I Stockholm excerperades Fornminnesregistret 
och ATA. Under fältsäsongen gjordes även ett besök på lantmäteriets kartarkiv i Umeå. 

4.2. Organisation 

I B laikfj ällsområdet arbetade under juli och augusti fem personer anställda av 
Riksantikvarieämbetet: Tommy Bergström, Magnus Johansson, Charlotta Sanell och Pia 
Skålberg (vardera två månader) samt Björn Oscarsson ( en månad). Pia Skålberg fungerade 
även som biträdande platsledare. Täcknings-graden var 3,5 km2/anställningsdag. 

Länsansvarig för inventeringarna i Västerbottens län var Lennart Klang, vilken alternerade 
mellan de två inventeringsområdena. Efter avslutat inventeringsarbete utfördes med vissa 
uppehåll granskningsarbete fram till 15 oktober. Härvid deltog även Pia Skålberg under 
fyra dagar. 

Förutom personal anställda av Rik:santikvarieäml?etet medverkade även andra i

inventeringsarbetet. Från Västerbottens museum deltog Lars Flodström och Susanne 
Sundström två veckor vardera. Flodström var i huvudsak med i Blaikfjällsområdet, men 
deltog under ett par dagar även i Tärna. Sundström var enbart i Blaikfjällsområdet. 
Västerbottens museum hade tilldelats ett "eget" kartblad att inventera på med stöd av 
Riksantikvarieämbetets inventerare. Flodström deltog i inventeringen av detta kartblad, 
och var även med under en vecka i september vid granskning. 

I Vilhelminaområdet mättes ett fyrtiotal fångstgropar in med hjälp av GPS. Detta innebär 
att man genom att ta emot satellitsignaler via mottagare kan få reda på fornlämningarnas 
position. Fångstgroparnas läge lades in direkt i fältdatorn och markerades inte på 
ortofotokartan. 

4.3. Fältarbete 

4.3.1. Inriktning 

Med inventeringen 1996 inleddes en flerårig fornminnesinventering i fjällområden. Sommarens 
inventeringsarbete skulle ge erfarenhet inför kommande säsonger, inte minst då själva 
inventeringsarbetet måste bedrivas annorlunda än tidigare. 

I fjällområdet möter oss en fornlämningsbild med lämningar som skiljer sig från 
skogslandet. Ett syfte med 1996 års arbete var att ta fram ett underlag för adekvat terminologi, 
klassificering och antikvarisk bedömning vid registrering av lämningar som hör samman 
med äldre renskötsel, jakt och fiske i fjällområdet. 

Arbetet var även ett försök att pröva samverkansformer mellan Riksantikvarieämbetet 
och Västerbottens museum samt ideella föreningar. Detta skulle ske genom att personal 
från Västerbottens museum deltog i inventeringsarbetet inom ramen för ett särskilt 
utbildningsprogram samt genom kontinuerligt samarbete med de lokala föreningarna. 
Riksantikvarieämbetets inventerare skulle vidare granska de lämningar inom området som 
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tagits fram inom föreningarnas projekt. Arbetet skulle sedan användas till att dra upp riktlinjer 
för de kommande årens fjällinventeringar. 

Den övervägande delen av de innan 1996 års inventering kända fornlämningarna inom 
Blaikfjällsområdet utgörs av boplatser belägna vid strän�erna av Ormsjön. Här ligger 
markeringarna på kartan tätt. P.g.a att sjön är reglerad är lämningarna till största delen 
överdämda. Likaså fanns en koncentration av registrerade lokaler vid Volgsjön i nordväst. 
Årets inventeringar skulle därför koncentrera sig på att hitta lämningar mellan dessa 
vattendrag. Det skulle bli intressant att se vad som gick att hitta uppe på och i sluttningarna 
av Blaikfjället, inte minst beträffande lämningar från samiska visteplatser o.dyl. De förmodat 
väl dokumenterade dalgångarna skulle inventeras mer översiktligt 1996. 

4.3.2. Resultat 

Allmänt 

Vid 1996 års fomminnesinventering i Blaikfjällsområdet noterades 274 lokaler. Av dessa 
är 60 tidigare registrerade och 214 utgörs sålunda av nyfynd. 205 är belägna i Dorotea 
socken och 69 i Vilhelmina socken. Det lokalrikaste kartbladet är 21G 8-9 c-d Östra Ormsjö 
i Dorotea socken med 73 lokaler, följda av 22G 0-1 a-b Bredsele med 49 lokaler och 22G 
2-3 a-b Högland med 45 lokaler. Dessa blad omfattar vattensystemen Ormsjön och
Långseleån. I Vilhelmina socken finns den absolut största mängden på 22G 2-3 e-f Djupdal
med 35 lokaler.

Inom området registrerades 223 R-markerade fornlämningar på 92 lokaler. Av dessa 
ligger 52/21 i Vilhelmina socken och 171/71 i Dorotea socken. I Dorotea socken utgörs 
den största andelen R-markerade fornlämningar av boplatslämningar, 44/43. Antalet härdar 
är också förhållandevis stort, 58 stycken kunde tillföras fomminnesregistret. 38 av dessa 
påträffades på traditionella boplatslägen i anslutning till stränder av sjöar och åar, och 
på flertalet iakttogs övrigt fyndmaterial som avslag och/eller spridd skärvsten. De registrerade 
lämningarna är till största delen påträffade i direkt anslutning till Ormsjön och Långseleån. 

I Vilhelmina socken utgörs de R-markerade fornlämningarna av fångstgropar. 46 stycken 
på 15 lokaler noterades. De fasta fornlämningarna i denna socken ligger i anslutning till 
Volgsjön och Laxbäcken (bäcken, ej byn). 

Boplatser o.dyl. 

Innan inventeringen 1996 koncentrerade sig de kända boplatserna med skärvstenar och

fyndmaterial till Ormsjön och Volgsjön. Enstaka boplatser fanns även uppefter Långseleån. 
Vid inventeringen 1996 registrerades 47 boplatser på 46 lokaler. 21 av dessa ligger 

under den normala vattennivån och fick, p.g.a. principiella och karttekniska skäl, beteckningen 
Inprickas ej, men utgör likväl fasta fornlämningar. De övriga R-markerades på sedvanligt 
sätt. 
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43 boplatser på 42 lokaler är belägna i anslutning till Onnsjön och Långseleån i Dorotea 
socken. Vissa av boplatslokalerna, i huvudsak belägna på kartbladet 22G 0-1 a-b Bredsele, 
innehöll även skärvstenskoncentrationer, vilka betecknades som härdar. 38 sådana 
härdar/koncentrationer noterades på sju lokaler, där alla utom en även omfattade annat 
boplatsmaterial. I Vilhelmina socken noterades tre R-markerade boplatser på lika många 
lokaler, två vid Volgsjön och en vid Stordjupsjön. 

I framför allt området uppefter Långseleån gjorde den kvartsitrika berggrunden det ibland 
svårt att avgöra om stenarna var självspruckna eller verkliga skärvstenar. På flera av de 
tidigare registrerade lokalerna kunde enbart sådana tveksamma stenar iakttas, och bär råder 
osäkerhet huruvida det rör sig om en boplats eller inte. 

Under juli och augusti rådde högvatten i Onnsjön och tillhörande vattensystem. På många 
lokaler var då de tidigare kända boplatserna överdämda. Vid lågvatten kunde dock nya, 
vanligtvis överdämda boplatser, registreras. På en av dessa påträffades en bifacialt slagen 
kvartsitspets. En dylik spets hittades även på en boplats utefter Långseleån. 

Vid två lokaler registrerades även andra lämningar invid boplatsen. Vid Långseleån 
förekommer en kokgrop tillsammans med boplatsmaterialet. Vid en av dessa lokaler fanns 
även en boplatsvall. 

Totalt kunde fem kokgropar registreras i området, alla belägna i Dorotea socken vid 
Ormsjön och Långseleån. Tre av dessa utgörs av nyfynd. Groparna är av olika former 
och storlekar, en rektangulär (2xl m stor och 0,2 m djup), två ovala (1,5xl ,2 och 2,5xl 
m stora och 0,4 respektive 0,15 m djupa) samt två runda (1-1,5 m i diameter och 0,2 m 
djupa). 

Boplatsvallen är närmast oval och 15x13 m stor. Den ligger, som tidigare nämnts, 
tillsammans med en boplats med skärvsten och avslag samt en kokgrop vid Högland. 

Inom Blaikfjällsområdet finns ett flertal traditionsuppgifter om s.k. "lappvallar". I de 
flesta fall avses troligen renvallar i anslutning till visten eller övernattningsplatser. I andra 
fall kan vegetationsförändringar avses, tolkade som ett resultat av intensiv betning. Möjligen 
används begreppet "lappvall" av ortsbefolkningen som en sammanfattningsterm för platser 
med förmodade samiska aktiviteter i både skogssamiska vistemiljöer, och i anslutning till 
tillfälliga övernattningsplatser utefter fjällsamernas flyttstråk. Lägesuppgifterna är dock 
i flera fall diffusa, och på de utpekade platserna kunde i allmänhet bara en viss skiftning 
i vegetationen noteras. Endast vid enstaka platser kunde anläggningar registreras. En av 
dessa traditionsplatser, en stor öppen gräsbeväxt yta av ortsbor omtalad som Mjölkvallen, 
finns noterad på laga skifteskartan från 1899 som "gammal lappvall '' . 

Överhuvud taget är härdar sällsynta i de höglänta delarna av Blaikfjällsområdet. I 
Vilhelmina socken registrerades endast tre stycken. En av dessa återfanns på den ovan 
nämnda renvallen som noterats på laga skifteskartan. De övriga ligger vid en mindre tjärn 
samt invid en myr och är i allmänhet diffusa och något svåravgränsade. 

I Dorotea socken kan härdarna grovt indelas i två grupper. Som ovan nämnts registrerades 
38 härdar i form av skärvstenskoncentrationer på sju lokaler på traditionella boplatslägen 
vid stränder och i anslutning till förhistoriskt fyndmaterial. Dessa har sällan markerade, 
större kantstenar och har tidigare oftast registrerats som "skärvstensförekomster" i överdämda 
strandlägen. Dessutom påträffades 20 härdar (på 12 lokaler) som inte är belägna i omedelbar 
anslutning till strandkanten. Dessa har markerade kantstenar och återfinns bl.a. vid tjärnar 
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i skogmarken. Härdarna tillhöriga denna grupp är vällagda; 13 är ovala, 0,9-1,4 x 0,7-1 
m stora och tre är rektangulära, 1-1,3 x 0,8-1 m stora. Dessutom registrerades en rund 
och en oregelbunden härd, med vardera 1 m i diameter. Den största lokalen i denna grupp 
med tillsammans sju härdar återfinns nära Långseleån. Som ett kuriosum kan nämnas att 
på en av dessa härdar finns ett decimeterstort kors inristat på en av kantstenarna. 

Fångstlämningar 

Inom arbetsområdet registrerades 102fångstgropar på 25 lokaler, varav 56/10 i Dorotea 
socken och 46/15 i Vilhelmina socken. De sistnämnda förekom alla i anslutning till en 
större grusås väster om Laxbäcken (bäcken, inte byn!). Ingen av dessa var registrerad 
sedan tidigare. I Dorotea socken påträffades enstaka nya fångstgropar bl.a. invid Ormsjön. 
Tidigare kända system kunde "förlängas", men även en ensamliggande fångstgrop 
registrerades, vid sjön Nordflätiken. 

Bebyggelselämningar och småindustriella lämningar 

I norra delen av kartbladet 22G 2-3 a-b Högland R-markerades en gårdstomt bestående 
av en hus grund och en källargrund med anslutande fossil åkermark och röjda ytor. 
Lämningarna ligger vid det s .k. Gammgårdsselet i Långseleån. 

Under sommarens arbete kunde 24 platser med .övergivnafåbodar registreras: Huvuddelen 
är belägna i Dorotea socken (16), på Vilhelminasidan noterades åtta lokaler. De flesta syns 
idag som öppna gräsbevuxna ytor med oftast en, ibland flera, husgrunder. Grunderna är 
i allmänhet ganska diffusa. Ingen av fäbodarna har R-markerats. De flesta av dem daterar 
sig till 1900-talets början, men det finns även exempel på något äldre fäbodar. Flera av 
de gamla fäbodplatsema är idag fortfarande bebyggda och stugorna används som 
sommarstugor och jaktstugor. 

Inom arbetsområdet registrerades även kulturhistoriska lämningar som kvarnplatser,

sågplatser, torplämningar, husgrunder efter enstaka byggnader, kolbottnar, kalkugnar 

och tjärda,lar. Den sistnämnda kategorin var med få undantag sällsynt i Vilhelmina socken. 
En förklaring är sannolikt bristen på tallskog i området! 

På kvarn- och sågplatserna, angivna av ortsbefolkningen och laga skifteskartor, påträffades 
sällan några lämningar. Ibland syntes rester av träkonstruktioner, i ett par fall fanns 
kvarnhjulen kvar på platsen. 
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4.4. Utåtriktad verksamhet 

4.4.1. Utbildning 

För personal med arkeologisk anknytning till Västerbottens museum hölls under våren 
en utbildningsdag om fornminnesinventering och fornminnes-register på museet i Umeå 
av Lennart Klang. Utbildningen fortsatte sedan i fält. 

4.4.2. Information 

Innan faltsäsongen började togs ett informationsblad om inventeringen fram för att delas 
ut i arbetsområdet. På detta fanns en kort presentation av F omminnesregistret, inventeringen, 
årets arbetsområde och telefonnummer till kontaktpersoner. 

Inventeringsarbetet uppmärksammades bl.a. genom ett inslag i TV 4, en artikel i 
Västerbottens Folkblad samt en intervju i den ytterst lolqtla radiostationen Radio Lapp land 
i Vilhelmina. Vid en av Riksantikvarie-ämbetet och Västerbottens museum anordnad 
arkeologidag i Ormsjö och Högland den 24 augusti visades nyfunna fornlämningar upp 
för ett trettiotal intresserade ortsbor. Riksantikvarieämbetet deltog även i en av Björn 
Forsgren, Ormsjö, arrangerad kulturmiljödag i början av juli. 

4.4.3. Samråd 

Som ovan nämnts (kap 4.1.) hölls flera planeringsmöten med externa deltagare inför 
fältsäsongen. 

5. Utvärdering

Inventeringsarbetet i fält utfördes huvudsakligen i juli och augusti, varefter en preliminär 
utvärdering skrevs i september och publicerades i tidskriften "Västerbotten" (Jönsson & 

Klang 1996). Därefter fortsatte fältarbetet med slutgranskning fram till några dagar in i 
oktober, varvid några problem med fornminnesregistreringen kunde lösas eller kvarstå 

för ytterligare analys i samband med det fortsatta arbetet I allt väsentligt gäller de slutsatser 
som drogs i den publicerade utvärderingen, men vissa tillägg kan göras. 

5 .1. Fältförberedelser 

Den sedvanliga excerperingen kunde här kompletteras med material som tagits fram av 
Vueltjere Duodji i Vilhelmina. Det senare presenterades vid ett av de förberedande mötena, 
vilket tillsammans med uppgifter om sagesmän i området var en värdefull förhandsinformation. 
Inför kommande säsonger vore det bra att inom ramen för fältförberedelser (eller vid 
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inventeringens fältstart) även arrangera en gemensam fältdag utifrån några av de förtecknade 
lokalerna i detta material. 

5.2. Organisation 

Inventeringen i Blaikfjällsområdet gjordes parallellt med inventeringen i Tärnaområdet. 
Ur kunskapsuppbyggnadssynpunkt var det bra att parallellt kunna överblicka den 
framinventerade fornlämningsbilden och de varierande inventeringssituationerna. 

De säsongsanställda arbetade ihop två och två, vilket upplevdes positivt, och även ur 
resultatsynpunkt torde vara att föredra framöver inom ramen för en rimlig flexibilitet. 
I Blaikfjällsgruppen fanns gott om rutin och erfarenhet av fältarbete, vilket var en förutsättning 
för platsledaren att prioritera granskning i Tärnaområdet under sommarmånaderna. Den 
nackdel som oundvikligen uppstår vid eftergranskning på hösten då de säsongsanställda 
slutat, dvs. avsaknaden av återföringen i fält av slutliga bedömningar och registreringar 
till inventerarna, bör motverkas av en strävan efter en viss kontinuitet vid säsongsanställningar 
och en återkoppling till 1996 års inventeringsresultat vid 1997 års inventering. 

Täckningsgraden visade sig, delvis överraskande, vara tillräcklig för den inriktning 
inventeringen hade i området. Förklaringen till detta är helt enkelt de vidsträckta sump
och myrmarker och andra markslag med liten inventeringsbehövlig yta på Blaikfjället. 
Det som något överraskade var att det fanns väldigt få sådana morän- eller sandbackar 
som erfarenhetsmässigt ofta visar sig ha fornlämningar, något som knappast hade gått att 
förutse vid fältförberedelserna trots vissa möjligheter med t.ex. flygbildstolkning. De 
snabbinventerade delområdena kompenserades av att något mer tid än planerat kunde läggas 
på dalgången Ormsjön-Långselån, vilket också något överraskande visade sig behövas 
trots all tidigare arkeologisk dokumentation där. Sammantaget blev således täckningsgraden 
i stort sett lagom för själva inventeringsarbetet, däremot fanns ingen tid till fördjupningar 
i samband med uppkomna inventeringsmässiga problem av lite större omfattning. Där sådana 
kvarstår finns det anledning att överväga särskilda fältinsatser i samband med det fortsatta 
inventeringsarbetet, om möjligt med särskild finansiering. Den tillräckliga täckningsgraden 
innebär givetvis inte att alla fornlämningar hittades i området, bl.a. eftersom vissa särskilda 
fördjupningar som skulle behövas således inte genomfördes (t.ex. vad gäller vissa 
traditionsuppgifter om "lappvallar"). Sannolikt blir det mycket svårt att hitta ytterligare 
områden med sådana landskapsmässiga och antikvariska förut-sättningar som 
Blaikfjällsområdet 1996, varför det faktum att täckningsgraden räckte till här inte kan 
överföras på framtida fältarbetsområden hur som helst vid kommande fältförberedelser. 
Behovet av resurstillskott för en bättre täckningsgrad får generellt bedömas som mycket 
stort för det kommande inventeringsarbetet i fjällområdet (jfr utvärderingen av Tärnaområdet). 
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5.3. Fältarbete 

5.3 .1. Inriktning 

Den ursprungliga inriktningen, att lägga fältrekognoceringens tonvikt på själva Blaikfjället, 
kunde av skäl som framgår ovan fullföljas, men något korrigeras vad gäller tidsåtgång. 
När det visade sig att fornlämningstyper vi hade förväntat oss registrera uppe på fjället 
(härdar m.m.) förekom i större omfattning i Långselå:ns dalgång var det naturligt att lägga 
något mer rekognoceringstid än planerat där, i synnerhet som det under höstens slutgranskning 
även under ett par veckor var extremt lågvatten med möjligheter att göra intressanta 
iakttagelser i den forna strandkanten. Genom att härdar där kunde konstateras på platser 
som tidigare hade registrerats som delvis diffusa skärvstensförekomster tillkom en oväntad 
inriktning under höstens slutgranskning, nämligen att revidera flera tidigare bedömda lokaler 
och i det sammanhanget fördjupa analysen av boplatsbegreppet och registreringen av de 
olika formelementen på boplatserna i samband med fornminnesinventering. 

I övrigt var inriktningen att i Blaildjällsområdet ge arkeologer vid Väster-bottens museum 
en inblick i fältarbetets metodik, innefattande rekögnoscering, registrering i fält, 
dokumentation, granskning etc. Museets med verkan några veckor denna säsong bör följas 
upp med mer fältarbete för personal vid museet med arkeologisk inriktning parallellt med 
att dessa personer kontinuerligt deltar i förberedelser/planering och efterarbeten/ bearbetning. 

5.3.2. Resultat och kvarstående kompletteringsbehov 

Den största förändringen vid 1996 års inventering beträffande förhistoriska boplatser i 
Blaikfjällsområdet var att boplatserna vid Långseleån förtätades och visade sig ha varierande 
struktur (med bl.a. en boplatsvall). Vid Ormsjön gjordes endast enstaka nyfynd. Sjön har 
ju också genomgåtts ett flertal gånger genom de olika inventeringar som utförts i området. 
Dessutom rådde högvatten under juli och augusti, vilket försvårade eller i vissa fall 
omöjliggjorde inventeringen längs stränderna, något som blev uppenbart vid slutgranskningen 
under hösten i lågvatten. Detta gäller i synnerhet i området med Långseleåns utlopp i Ormsjön, 
där ett flertal lokaler trädde fram och tydligt aktualiserade frågan om klassificeringen av 
skärvstenskoncentrationer vid fornminnesinventering. Frågan har stötts och blötts åtskilliga 
gånger under årtionden. Två problemkomplex handlar det om: 

- Är skärvstenskoncentrationerna egentligen härdar, och hur skall de i så fall klassificeras
i relation till boplatser av förhistorisk karaktär och visten av yngre karaktär?

- Är skillnaden mellan naturbildad sprucken sten och "riktig" (boplatsindikerade)
skärvsten så obetydlig och svårbedömd att t.o.m. större skärvstensförekomster
i flera fall ej bör klassificeras som fornlämningslokaler?

Den första frågan resulterade i att ett antal skärvstensförekomster omklassificerades till 
härdar, och att en översyn av Riksantikvarieämbetets boplatsterminologi vid 
fornminnesinventering aktualiserades. Det vore önskvärt att terminologi- och 
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klassificeringsfrågan snarast fick en lösning. Det mycket belysande fältmaterialet från området 
Ormsjön-Långseleån ger den empiriska grund som en sådan lösning behöver. 

Den andra frågan aktualiserades av det "kvartsitområde" som förekommer naturligt 
i berggrunden i en begränsad zon mellan urberget och fjällkedjan, men som tycks vara 
ovanligt i ett Norrlandsperspektiv i övrigt. Helt klart vittrar denna kvartsit naturligt på 
ett sätt som liknar sådana skärvstenar som är vanliga på förhistoriska boplatser. Då fortsatta 
inventeringar planeras i denna zon även framöver vore det önskvärt med en fördjupningsstudie 
av detta problem, helst i anslutning till inledningen av 1997 års fältarbeten i Västerbotten. 

Noterbart för Vilhelminasidan var den stora dominansen av blöta granskogar. Detta 
fick konsekvenser för inventeringsresultatet. Denna vegetation med tjock blåbärsris och 
mossa gjorda att eventuella härdar blev i det närmaste omöjliga att hitta. Invid myrar och 
tjärnar saknades ofta "bra lägen 11

; den blöta marken övergick sakta från tjärn/myr/granskog 
utan någon direkt gräns dem emellan. 

I området finns en levande tradition om samer som vistats på Blaikfjället, kanske i 
anslutning till den renflyttningsled som ännu i dag nyttjas. Trots detta var det endast ett 
fåtal visteplatser och härdar som kunde registreras. Berodde detta på den många gånger 
svårinventerade terrängen, eller är det så att de forna vallarna och visteplatserna återupptagits 
som nybyggen och fäbodar? 

Problemet med de s.k. "lappvallarna" i detta och liknande lågfjälls- och skogsområden 
behöver en särskild studie. Det framinventerade materialet i Blaikfjällsområdet ger utmärkta 
utgångspunkter för en sådan, som möjligen skulle kunna leda till bättre registrering vid 
framtida fomminnesinventeringar. Problemet här, i kontrast till situationen i t.ex. 
Tärnaområdet, är de mycket diffusa indikationer;na. En antydning om en möjlig förklaring 
till problematiken gick att få fram vid den s.k. Sjulsvallen vid Sjulbäcken 3-4 km väster 
om Gammelgården i Granliden. Här gick det efter mycket letande att identifiera en härd 
i en rektangulär, tuvig grästorvsyta, ca 5,5x3,5 m, begränsad av 0,1-0,2 m hög och 0,5-1 
m bred grästorvsvall (RAÄ nr 529, Dorotea socken). Denna husgrund hade inga stenar 
alls vare sig i härden eller begränsningen. Eftersom registrerade härdar regelmässigt 
kännetecknas och identifieras av stenar i kanten och ofta som fyllning innanför är det 
förståerligt att härdar/husgrunder av den typ som finns på Sjulsvallen sällan identifieras. 
Frågan är här om den byggnad som stått här tillhör en ovanlig byggnadstyp, eller är vad 
fornminnesinventeringen skall förvänta sig finna på de diffusa "lappvallarna"? 

Man kan alltså inte utesluta att lämningar efter samiska visten ser ut på helt olika sätt 
när man t.ex. jämför vissa typer av fjäll- och skogssamiska byggnadstraditioner. Skillnaderna 
kanske också kan vara årstids- och nyttjandegradsrelaterade? En rimlig slutsats att dra 
av inventeringsresultatet i Blaikfjällsområdet är också att många "lappvallar" förändrats 
av efterkommande aktiviteter i samband med slåtter, bete, fäbodbebyggelse osv, vilket 
ju sällan är fallet vid en jämförelse med Tärnaområdet. 

Även när det gäller den fäbodbebyggelse som bidrog till att Blaikfjällsområdet valdes 
ut för fornminnesinventeringen 1996, får man konstatera att det vore önskvärt med en 
särskild dokumentation av såväl övergivna som ännu bebyggda sådana, och i anslutning 
därtill analysera markanvändningsutvecklingen, bevarandeaspekter och skydd genom t. ex. 
k:ulturminneslagen. Tills vidare bör lokalerna med husgrunder, nu registrerade vid 
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inventeringen, betraktas som bevarandevärda i den speciella fäbodmiljö som utvecklats 
här. 

5.3.3. Särskilt bevarandevärda lokaler och miljöer 

Det finns flera mycket fina miljöer med fornlämningar och andra kulturlämningar i 
Blaikfjällsområdet, alltifrån ovanliga, kanske unika företeelser som kalkugnarna vid Högland 
och timmervältan i Ormsjö, till fina fångstgropssystem och boplatser från olika tider. 
Merparten har tidigare varit känt i området och av kulturmiljövård.en. Bland nytillkommande, 
tidigare helt okända miljöer, kan nämnas den med boplatsvall, kokgrop och förhistoriskt 
fynd.material invid Långselån nära Högland, inte långt från platsen för de 
boplatsundersökningar som kring 1980 resulterade i mesolitiska fynd (jfr Melander 1981). 

5.3.4. Skador och hotbilder 

Ett fångstgropssystem i Dorotea socken (RAÄ 62), beläget vid sjön Nordflätiken, bestod 
vid förstagångsinventeringen av 13 gropar. I direkt anslutning till systemet ligger ett grustag 
som har utökats. Tre av fångstgroparna kunde inte återfinnas, utan måste ses som förstörda 
och/eller igenfyllda. Deras ursprungliga platser kan identifieras med hjälp av första
gångsinventeringen och finns därför ännu inprickade och beskrivna i Fornminnesregistret. 

Ett stort antal fornlämningar under högvattennivån i stråket Långselån-Ormsjön har 
aldrig undersökts arkeologiskt. Ytterligare exempel på fornlämningsförstörelse sedan 
förstagångsinventeringen finns i området, vilka omnämns i de upprättade beskriv:i;ringarna. 
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Bilaga 

Tabellerna 1 - 3 



Socken/Kommun R+(R) Bevakas Ms Us Namn Övriga Summa Skillnad 
lokaler lokaler lokaler 

A F A A F A F A F A F A F 

Dorotea 171/71 51/10 25 1/l 1/1 14/11 - 9/9 1/1 104 34 205 44 161 

Vilhelmina 52/21 - 6 - 1/l 4/4 - 1/1 - 35 16 69 16 53 

Summa 223/92 51/10 31 1/1 2/2 18/15 - 10/10 1/1 139 50 274 60 214 

Tabell 1. Blaikkfjällsområdet. Antikvarisk bedömning och antalet registrerade anläggningar/lokal, i vissa fall endast lokaler, vid fornminnesinventeringen 1996 (A) respektive 
äldre tidigare inventeringar (F), redovisat sockenvis. 

Socken Gravar Boplatser o. dyl. Fångstlämningar Bebyggelse- Kult-/offer- Agrara Summa 
lämningar lämningar lämningar 

Dorotea - 110/59 56/10 1/1 - 4/1 171/71 

Vilhelmina - 6/6 46/15 - - - 52/21 

Summa - 116/65 102/25 1/1 - 4/1 223/92 

Tabell 2. Blaikkfjällsområdet. Kategori- och sockenvis redovisning av antalet fasta fornlämningar (anläggningar/lokal) vid fornminnesinventeringen 1966. 



Tabell 3a. Dorotea socken. Antal registrerade lämningar/lokaler, i vissa fall endast lokaler, redovisade efter 
kategorier och sakord. Antalet i specificeringen och i kategorisammanräkningen kan skilja p.g.a. att flera 
fomlämningstyper kan förekomma på samma lokal. De räknas vid sammanställningen endast en gång. 

Kategorier och sakord Andragångsinventeringen 
-

Tidigare inventeringar 

R+(R) Bevakas Övrigt R+(R) Övrigt 

Gravar - 1 4 - 2 

Gravplats - 1 4 - 2 

Boplatser o. dyl. 110/59 24 38 1/1 24 

Boplats lämning 44/43 6 5 - 11 

Skärvstensförekomst - 10 11 - 11 

Lösfynd - 2 - - 2 

Kokgrop 5/5 - 1 1/1 1 

Boplats grop 2/1 1 1 - -

Boplatsvall 1/1 1 1 - -

Härd 58/10 2 3 - -

Härdru 7 - - - 2 

Härdov 21 - - - 1 

Härdre 3 - - - -

Härdoreg 1 - - - -

Härd oklar fonn 26 2 3 - -

Renvall - 1 20 - -

Kåta/kåtatomt - - 1 - -

Bengömma - 1 - - -

Fångstlämningar 56/10 - - 50/9 -

(Fångstgrops system) 45/4 - - 44/4 -

Fångstgrop 11/6 - - 6/5 -

Fortsättning nästa sida. 



Kategorier och sakord Andragångsinventeringen Tidigare inventeringar 

R+(R) Bevakas Övrigt R+(R) Övrigt 

Bebyggelselämningar 1/1 - 36 - 4 

By-/gårdstomt 1/1 - - - -

Torplämning - - 10 - 1 

Fäbodlämning - - 16 - 1 

Bebyggelselämning annan - - 10 - 2 

Småindustriella lämn. - - 27 - 1 

K varnlämning/-ruin - - 6 - -

Sågverkslämning/-ruin - - 5 - -

Tjärdal - - 4 - 1 

Kolbotten - - 5 - -

Kalkugn/-ruin - - 2 - -

Fördämningsvall - - 4 - -

Slaggförekomst - - 1 - -

Agrara lämningar 4/1 - 1 - l 

Fossil åker 4/1 - 1 - 1 

Övrigt - - 14 - 2 

Bro - - 1 - -

Gränsmärke - - 1 - -

Hembygdsgård - - 1 - -

Minnessten - - 1 - 1 

Naturbildning med - - 1 - -

bruk/trad./namn 

Fomlämningslik:n. bildning - - 5 - -

Övrigt - - 4 - 1 



Tabell 3b. Vilhelmina socken. Antal registrerade lämningar/lokaler, i vissa fall endast lokaler, redovisade 
efter kategorier och sakord. Antalet i specificeringen och i kategorisammanräkningen kan skilja p.g.a. att flera 
fomlämningstyper kan förekomma på samma lokal. De räknas vid sammanställningen endast en gång. 

Kategorier och sakord Andragångsinventeringen - Tidigare inventeringar

R+(R) Bevakas Övrigt R+ (R) Övrigt 

Boplatser o .dyl. 6/6 6 7 - 13 

Boplatslämning 3/3 5 4 - 9 

Skärvstensförekomst - - - - 1 

Lösfynd - - 2 - 3 

Boplatsgrop - 1 - - -

Härdar 3/3 - - - -

Härdru 1 - - - -

Härd oklar fonn 2 - - - -

Kåta/kåtatomt - - 1 - -

Renvall - - 5 - -

Fångstlämningar 46/15 - 1 - -

(Fångstgropssystem) 26/2 - - - -

Fångstgrop 40/13 - - - -

Fångstanläggning annan - - 1 - -

Bebyggelselämningar - - 12 - -

By-/gårdstomt - - 2 - -

Torplämning - - 1 - -

Fäbodlämning - - 8 - -

Bebyggelselämning annan - - 1 - -

Fortsättning nästa sida. 



Kategorier och sakord Andragångsinventeringen Tidigare inventeringar 

R+(R) Bevakas övrigt R+(R) Övrigt 

Småindustriella lämn. - - ., 12 - -

K varnlämning/-ruin - - 7 - -

Sågverkslämning/-ruin - - 1 - -

Fördämningsvall - - 1 - -

Tjärdal - - I - -

Kolbotten - - 1 - -

Brott/täkt - - 1 - -

Kult-I offerplatser - - 1 - 1 

Offerplats - - 1 - 1 

Övrigt - - 4 - 4 

Gränsmärke - - 2 - 2 

F ornlärnningslikn. bildning - - 2 - 2 


