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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 

Tämaområdet. 

Området vid Tärna omfattar en 600 km2 stor areal i delar av Tärna och Vilhelmina 

socknar inom storrutan 24F enligt bladindelningen för den ekonomiska kartan. Totalt 

registrerades 291 R-markerade fornlämningar på 110 lokaler. Dessa utgörs i huvudsak 

av lämningar av samisk karaktär som härdar, kåtatomter, bengömmor, förvarings gropar 
m m. Totalt antecknades 141 lokaler. 118 av dessa är nyregistreringar. 
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Pig. 1. 1996 års arbetsområden i Västerbottens län. Kartbeteckningarna är angivna enligt den ekonomiska 
kartans indelning. 
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I tidskriften Västerbotten presenterades en utvärdering av inventeringsresultatet i både 
Tärna- och Blaikfjällsområdena (Jönsson och Klang 1996). Den hade delvis en preliminär 
karaktär, då granslrningsarbetet ännu ej var avslutad i Blaikfjällsområdet. För Tärnaområdet 
har ingenting tillkommit jämfört med vad som tagits upp i den publicerade artikeln. 

De viktigaste resultaten av fornminnesinventeringen i Tärnaområdet är: 

- En målmedveten kunskapsuppbyggnad om fornlämningar i Västerbottens fjällområde
inleddes med tonvikten lagd på registrering av lämningar efter äldre renskötsel, jakt
och fiske.

- Ett fördjupat samarbete med Vapstensprojektet kunde genomföras med resultatet att
projektets omfattande förstudier i området kunde ligga till grund för det nu utförda
inventeringsarbetet.

- En ordentlig praktisk erfarenhet av inventeringsuppläggning i "väglöst land" ger
utgångspunkter för de kommande årens inventeringsarbete.

- Ett empiriskt grundat underlag för korrekt terminologi, klassificering och antikvarisk
bedömning av lämningar i fjällområdet kunde tas fram.

- Den täckningsgrad som resurserna medgav var inte tillräcklig får att inventera området
i dess helhet.

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 fjällområdena. År 1987 övertog 
Riksantikvarieämbetets kontor i Luleå den fortsatta inventeringen av länet. Täckningsgra
dema har skiftat från 1,4-5,2 km2/anställningsdag (ad). Se vidare s. 3 och 4. 

2.2. 1996 års arbetsområde 

Med inventeringen 1996 inleddes en flerårig fomminnesinventering i fjällområden. 
Sommarens inventeringsarbete skulle ge erfarenhet inför kommande säsonger, dels i form 
av kunskap om vilka lämningar som väntar i fjällmiljöer, dels hur själva arbetet bör 
bedrivas i denna speciella typ av miljö. 
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Forruninnesinventerade 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, Vil = Vilhelmina, Dor = Dorotea, Mal = Malå, Lyck= Lycksele, Åse = Åsele,
Nor = Norsjö, Vin = Vindelen, Bju = Bjurholm, Norn = Nordmaling, Vä = Vännäs, Ske = Skellefteå, 
Rob = Robertsfors, Urne = Umeå 

Fig. 2. Fornminnesinventerade områden i Västerbottens län 1980 - 1996. 
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År Kommun Antal Täcknings- Anm. 

kartblad m-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, Vindeln 124 i skala Uppgift om täck-
Bjurholm, Sorsele, 1:10 000 ningsgrad har ej 
Umeå, Skellefteå, samt kunnat erhållas. 
Storuman, 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 re-
Vindeln 1:10 00 viderat 

1992 Skellefteå, Roberts- 40 i skala 2,0 km2/ad
fors 1:10 000 

1993 Skellefteå, Roberts- 25 i skala 3,02 km2
/ ad

fors 1:10 000 

1994 Skellefteå, Roberts- 39 i skala 3,01 km2/ ad
fors 1:10 000 

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

1:10 000 
17 i skala 
1:20 000 

Pig. 3. Revideringsinventerade områden i Västerbottens län. Uppgifter om täckningsgrad anger de beräknade 

täckningsgraderna och har hämtats från organisationsplanema för respektive år. 
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1996 års arbetsområde utvaldes i samråd mellan Riksantikvarieämbetet, Västerbottens mu
seum, Kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen i Västerbottens län, Åjtte, Institutionen för 
arkeologi vid Umeå universitet samt de lokala intressegrupperna Vueltjere Duodji 
(sameslöjdsföreningen i Vilhelmina) och Vaapsten Jeanoe-Bealan Samieh (Vapstens
projektet). En betydelsefull aspekt vid valet var att Vapstensprojektet redan bedrivit 
inventeringar i området omkring Södra Storfjället i Tärna, och då redan inlett ett 
samarbete med bl.a. Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering och Åjtte. Dessa 
inventeringar hade lett till att ett stort antal lämningar av i huvudsak samisk karaktär som 
kåtatomter, härdar och bengömmor, registrerats. Projektets inventeringar hade visat på 
att det i fjällområdet fanns en mängd fornlämningar som i dagsläget inte var kända. Någon 
regelrätt fornminnesinventering från Riksantikvarieämbetets sida har tidigare inte skett 
i dessa områden med undantag av vissa insatser som gjordes på 1960-talet inför 
regleringen av Abelvattnet. 

Arbetsområdet Tärna omfattade delar av Tärna och Vilhelmina socknar (Storuman och 
Vilhelmina kommuner). Totalt gjordes sex kartblad i skala 1:20 000; 24 F 0-1 c-d, 0-1 
e-f, 2-3 c-d, 2-3 e-f, 4-5 a-b samt 4-5 c-d. Arealen uppgick till 600 km2

• 

Län Kommun Socken 

AC Storuman Tärna 

AC Vilhelmina Vilhelmina 

Fig. 4. Aktuella inventeringsarealer i Tärnaområdet 1996. 

2.3. Landskapet 

Areal i km2

470 

130 

Anm. 

Mindre del av 
socknen berörd 

Mindre del av 
socknen berörd 

Tärnaområdet utgörs till stor del av ett rent fjällområde med höga toppar och större sjöar. 
Den fasta bebyggelsen är lätträknad, i huvudsak består arbetsområdet av väglöst land. 

2.3.1. Naturgeografisk karaktär 

Arbetsområdet kan uppvisa flera större sjöar som Virisen i söder och Abelvattnet med 
Ropen i norr. Virisen ligger på 605 m ö.h. och Abelvattnet återfinns på en höjd av 652-658 
m ö.h. Den sistnämnda sjön är reglerad och höjd med ca 11,5 m. Den utgör en vattenreser
voar för Gejmåns kraftverk vid sjön Bleriken. Gejmån faller 266 m på sin väg från 
Abelvattnet ner till Stor-Björkvattnet. Det största vattenfallet här är Kåtafallet. Virisen hör 
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till en av de ovanligare sjöarna i området, då den avvattnas västerut genom Vapstälven. För 
övrigt är landskapet mer eller mindre fullt av mindre sjöar och tjärnar samt bäckar som 
rinner genom tjällandskapet. 

SÖDRA STOR FJÄLLET 

Abelvattnet 

TÄRNASN 

VIRISFJÄLLET 

VILHELMINA SN 

Fig. 5. 1996 års arbetsområde - Tärnaområdet. 

Mellan Abelvattnet och Virisen återfinns fjäll som Virisfjället, vilket når en höjd av 1087 
m ö.h. Norr om sjön Ropen vidtar Södra Storfjället, ett relativt flackt fjällmassiv utan 
markerade toppar, som når upp till 1267 m ö.h. 

Dalgångarna på lägre nivåer består främst av granskog. Längre upp vidtar en snårig 
fjällbjörkskog, som mot kalfjället övergår i rishedar. 

Berggrunden i området består av bergarter som kvartsit, fyllit och kalkfyllit. Basiska 
bergarter som fylliter verkar gynnande på växtligheten och ger en örtrik vegetation. Södra 
Storfjället har däremot en kalkfattig berggrund och kan uppvisa en mer sparsam artrikedom 
(Vegetationskarta över de svenska fjällen, m 13). 
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2.3.2. Kulturgeografisk karaktär 

Tärna socken var den sista socknen i Sverige som fick en fast bebyggelse (Isaksson 1975). 
Den första nybyggaren var Abraham Persson, som 1824 lät insyna Rönnbäck och 
Ängesdal i Björkvattsdalen (Egerbladh 1969: 12). De flesta av nybyggarna i socknen var 
av samisk härkomst (a.a.). Idag har Tärna församling ca 1 700 invånare, varav 600 i 
tätorten Tärnaby. Den ingår i Storumans kommun. 

Den fasta bebyggelsen inom årets inventeringsområde består av enstaka bosättningar. 
Virisen utgörs av en s.k. fjällägenhet, som anlades på 1860-talet (Fjällägenhetemas natur
och kultunniljövärden 1996:89). Virisen saknade fram till helt nyligen bilväg. Bebyggelse 
finns även vid Bojtiken vid sjön Virisens västra ände, vid Stenträsk vid Lill-Björkvattnet 
i östra delen av arbetsområdet. 

Vid sekelskiftet anlades fäbodar vid Abelvattsbleriken av samer bosatta vid Björkvattnet. 
, I övrigt finns enstaka fiske- och jaktkojor samt kåtor spridda över området som till stor del 
består av väglöst land. 

1996 års arbetsområde ingår i Vapstens sameby, vilken sträcker sig från norska gränsen 
ner till trakterna av Örträsk och Bjurholm. Förr gick byn även in på norska sidan. Under 
1930-talet skedde en tvångsförflyttning till området av samer från Karesuando. I och med 
detta infördes en mer extensiv renskötsel Gfr Aronsson 1995). 

3. Tidigare dokumentation

3.1. Dokumentation före 1996 års inventering 

Det nu aktuella arbetsområdet saknar ekonomiska kartor. Någon regelrätt kartläggning 
med tillhörande fornminnesinventering har därför aldrig förekommit. Det enda 
kartmaterial som finns till hands är översiktskartor som Blå kartan och Fjällkartan i skala 
1:100 000. 

De fornlämningar och andra kulturlämningar som fanns registrerade före 1996 års 
fältarbete har tillkommit i samband med andra inventeringar än Riksantikvarieämbetets 
kartläggning för den ekonomiska kartan. Det rör sig t.ex. om byråmässiga registreringar 
efter Ernst Mankers uppgifter eller lokaler som påträffats vid sjöregleringsinventeringen. 

År 1970 gjorde Riksantikvarieämbetet vissa mycket sporadiska insatser i området inför 
en kartläggning för den topografiska kartan. I hela det icke ekonomiskt kartlagda området 
inom storrutan 24E/F finns knappt 40 lokaler registerade. Av dessa ligger 23 inom 1996 
års arbetsområde. För kartbladet 24F 4-5 a-b finns sex lokaler upptagna; en mjölkkällare, 
tre gravar, källargropar och bengömmor. 24F 4-5 c-d upptar sexton lokaler med 
mjölkkällare, husgrunder, fångstgropar och gravar. Ytterligare en lokal, en gravplats, 
ligger inom 24F 0-1 c-d. 

Ernst Manker utgav omkring 1960 tre verk med förteckningar över gravar, offerplatser 
och fångstgropar i Norrland (Manker 1957, 1960, 1961). Dessa omfattar även 1996 års 
område i Tärna. Han redogör även för arkeologiska undersökningar som ägt rum i detta 
område. År 1951 undersöktes en stensättning belägen på en udde i Abel vattnet strax söder 

11 



om gränsen för 1996 års arbetsområde. Vid undersölmingen framkom en brandgrav med 
en oval eldslagningssten av kvartsit, som kunnat dateras till äldre folkvandringstid. Samma 
år undersöktes två grottgravar vid Västra Abelvattssundet. Förutom skelettdelar framkom 
här bl.a. två skälstickor av renben, ren- och fågelben samt en järnyxa av medeltida typ 
(Manker 1961: 160ft). 

År 1952 undersöktes en grav vid berget Routeken vid Övre Vapstsjön. I en rektangulär 
stenkista med takhällar av sten påträffades ett skelett samt förrostade järnfragment. Vid 
Nedre Vapstsjön undersöktes samma år en björngrav (Manker 1957:254, 1961:170). 

I början av 1960-talet utfördes en inventering inför regleringen av Abelvattnet och 
uppförandet av Gejmåns kraftverk (Kulturhistorisk undersölming ... ). Här påträffades bl.a. 
fångstgropar, mjökkällare, gravar och bengömmor. År 1967 undersöktes inför dämningen 
två järnåldersgravar, två samiska klippgravar, fångstgropar, två stenåldersboplatser samt 
kåtaplatser och källargropar. År 1968 undersöktes en samisk grav (Rapport Abelvattnets 
reglering och Gejmåns kraftstation ... ). 

I slutet av 1970-talet utförde Christer Westerdahl för Västerbottens museum en be
byggelseinventering i fjällvärlden. På kartor som förvaras på Västerbottens museum är 
också andra lämningar som visteplatser o.dyl. markerade. 

Under 1990-talet har sameföreningen Vadtejen Saemiej Sijte inom det s.k. 
Vapstensprojektets ram bedrivit inventeringar i området kring Södra Storfjället. Arbetet 
har utgått ifrån intervjuer, och ett stort antal lämningar av olika slag har kunnat registreras 
(Stångberg 1996). 

Det område inom 24E/F som har ekonomiska kartor (området vid Tärnaby och 
Björkvattensdalen) inventerades av Riksantikvarieämbetet 1982. 

4. 1996 års f ornminnesinventering

4.1. Fältförberedelser 

Inför fältarbetet hölls planeringsmöten 31 januari och 5 mars med representanter från 
Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och länsmuseet i Västerbotten, Umeå universitet, 
Åjtte, Skellefteå museum, Skogsmuseet i Lycksele, Vapstensprojektet samt sameslöjdsfö
reningen (Vueltjere Duodji) i Vilhelmina. Syftet var bl.a. att bestämma arbetsområdena 
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. 

Excerperingen utfördes under våren av Pia Skålberg. I Umeå besöktes Västerbottens 
museum och länsstyrelsens kulturmiljöenhet. I Stockholm excerperades Fomminnesregis
tret och ATA. 
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4.2. Organisation 

I Tärnaområdet arbetade totalt fem säsongsanställda antikvarier/amanuenser under juli och 
augusti 1996: Andreas Stångberg (två månader), Erik Enström (två veckor), Erik Norberg, 
Jeanette Joelsson (även biträdande platsledare) och Bengt Olav Käck (en månad vardera). 
Täckningsgraden var 3,5 km2/anställningsdag. Länsansvarig för inventeringarna i 
Västerbottens län var Lennart Klang, vilken alternerade mellan de två inventeringsområde
na Tärna och Blaikfjället. 

Förutom personal anställda av Riksantikvarieämbetet medverkade även andra i 
inventeringsarbetet. Vapstensprojektet och Storumans kommun ställde resurser till 
förfogande så att Bengt Göran Burman och Tage Johansson, som tidigare deltagit i 
Vapstensprojektet fomminnesinventeringar, kunde samarbeta med Riksantikvarieämbetets 
arkeologer i fält under sommaren. Från Västerbottens museum deltog Lars Flodström 
enstaka dagar. 

4.3. Fältarbete 

4.3.1. Inriktning 

Sommarens inventeringsarbete i fjällvärlden skulle ge erfarenhet inför kommande 
säsonger, inte minst då själva inventeringsarbetet måste bedrivas annorlunda än tidigare. 
En stor del av terrängen i fjäll världen består av svårtillgängliga marker utan vägar, och 
övernattningar måste ibland ske ute i fält. I dessa områden är det inte heller tillrådligt att 
regelmässigt arbeta ensam. 

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. I övrigt fanns 
förväntningar på att även få en inblick i utbredningen av andra typer av fornlämningar 
i fjällmiljö. 

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 kontinuerliga kontakter med de lokala föreningarna. 
Riksantikvarieämbetets inventerare skulle vidare granska de lämningar inom området som 
tagits fram inom de lokala föreningarnas projekt. Arbetet skulle sedan användas till att 
dra upp riktlinjer för de kommande årens fjällinventeringar. 

4.3.2. Resultat 

Under fältsäsongen 1996 kunde 141 lokaler antecknas i Fornminnesregistret i Tärnaområ
det. Av dessa var 118 nya och 23 gamla nummer. 291 objekt på 110 lokaler R-
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markerades. De förekommande fornlämningstypema utgjordes framförallt av lämningar 
som kan förväntas på och i anslutning till visten i det samiska kulturlandskapet: härdar, 
kåtatomter, bengömmor och källargropar. 209 objekt på 89 lokaler kan räknas till denna 
grupp. Härdarna utgjorde den största gruppen; 37 % (108) av fornlämningarna var härdar. 
I området förekommer dock även andra lämningar som fångstgropar och boplatser av 
stenålderskaraktär. 22 % eller 69 stycken av fornlämningarna utgjordes av fångstgropar. 
Det höga fångstgropsantalet beror på flera större system med upp till 21 gropar. 

Fornlämningarna har i detta kapitel och i de statistiska tabellerna (se bilaga 3-5) förts 
samman i kategorier. Anledningen är i första hand att göra statistikredovisningen 
överskådlig. Indelningen skall dock inte ses som självklar och fastlåst, den är gjord helt 
subjektivt och flera av fornlämningarna skulle med all sannolikhet kunna föras till fler 
än en kategori. Gränserna dem emellan är flytande och obestämd. Kategoriindelningen 
skall främst ses som ett hjälpmedel vid resultatredovisningen, och inte som en tolkning 
huruvida vissa lämningar är samiska eller inte. 

Gravar 

Vid 1996 års inventering kunde sex gravar R-markeras i Fomminnesregistret, tre i Tärna 
socken och tre i Vilhelmina socken. Någon datering låter sig inte göras, det rör sig sannolikt 
om både förhistoriska och historiska gravanläggningar och gravplatser. Gravarna har därför 
här förts samman till en kategori trots att de har olika utseende. 

En rund stensättning med fyllning (RAÄ 1501, Vilhelmina sn), 3 m i diameter och 0,4 
m hög, med ställvis flata hällar och grop i mitten samt en stenkistegrav (RAÄ 1506, Vil
helmina sn), 4 m i diameter med större block kring ett 0,6 m djupt utrymme i mitten, 
återfanns på en ö respektive på södra stranden av Virisen. Vid Virisens norra strand ligger 
en grav med oklar form, 2,5xl m stor och 0,3 m hög (RAÄ 546, Tärna sn). Den består av 
ett tiotal delvis övertorvade stenar och stenhällar, 0,3-0, 7 m stora intill en större stenhäll och 
två drygt meterstora block. 

En stensättning, undersökt år 1968, ligger i närheten av Gejmåns utlopp vid sjön Bleriken 
och består av flata stenar (RAÄ 163, Tärna sn). Vid undersökningen uppmättes anläggning
en till 3x2 m. Förutom märgkluvna renben gjordes inga fynd. 

Manker anger att en lokal med tre gravar funnits vid norra änden av sjön Ropen (RAÄ 
192, Tärna sn). En av dem skall ha öppnats i äldre tid, varvid ett skelett påträffades. År 1996 
kunde endast en anläggning, 3x2 m och 0,3 m hög av löst ihoplagda flata stenhällar, 
iakttagas. 

Manker har även uppgifter om gravrösen, dels på en holme i sjön Ropen (RAÄ 193, 
Tärna sn), dels mellan Ropen och Abelvattnet (RAÄ 194, Tärna sn). Dessa kunde inte 
återfinnas vid inventeringen 1996. 

År 1996 noterades en möjlig sommargrav vid sjön Virisen (RAÄ 1503, Vilhelmina sn), 
2,5x0,8 m stor och 0,6 m djup. Det finns även uppgifter om en s.k. dödholme i Bleriken 
(RAÄ 188, Tärna sn). Den är idag helt överdämd. Enligt traditionsuppgifter skall även en 
gravplats ha funnits i en klippformation vid Virisens södra strand (RAÄ 803, Tärna sn). 
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Förhistoriska boplatslämningar 

År 1996 identifierades och R-markerades två boplatser med förhistoriskt fyndmaterial, båda 
belägna i Tärna socken. En boplats nyregistrerades vid Virisens norra strand (RAÄ 708, 
Tärna sn). Fyndmaterialet bestod, förutom av skörbränd sten, av en skrapa av flinta, ett 
kvartsitavslag och ett kvartsavslag. Vid sjöregleringsinventeringen påträffades två boplatser 
vid Bleriken vilka även undersöktes. Vid en av dessa påträffades 1996 ett kvartsitavslag 
(RAÄ 121, Tärna sn) vilket tyder på att delar av boplatsen kvarstår. 

Två R-markerade boplatsgropar registrerades på en ö i Virisen (RAÄ 1502, Vilhelmina 
sn). Dessa var båda ovala, 1,9x l ,5 respektive 1,2x0,9 m stora samt 0,4 och 0,3 m djupa. 

Boplatslämningar i det samiska kulturlandskapet 

Till denna kategori har härdar, kåtatomter, bengömmor, renvallar och förvar
ingsanläggningar (källargropar m.m.) förts. De olika fornlämningstypema uppvisar en 
likartad spridningsbild. Huvuddelen återfinns vid vattendrag, som Abelvattnet och Ropen, 
samt vid mindre sjöar och bäckar. 

Bengömmor och källargropar förekommer till allra största delen tillsammans med 
härdar och kåtatomter. Av 87 R-markerade lokaler med dessa typer av anläggningar inne
höll 33 lokaler fler än en kategori av dessa lämningar. På sex av lokalerna med en av 
dessa kategorier förekom även iakttagbara vegetationsförändringar, tolkade som renvallar. 

I Tämaområdet registrerades och R-markerades 108 härdar. Vanligast var de 
rektangulära härdarna (39), men även de ovala förekommer i hög utsträckning (35). 
Storlekarna varierar för det ovala mellan 0,8x0,7-1,4xl m. De rektangulära är i allmänhet 
något mindre och varierar mellan 0,8x0,7-1,2x0,9 m. En relativ stor grupp utgörs även 
av de härdar som är så övertorvade att någon form inte kunnat avgöras med bestämdhet 
(26). Dessa är 0,6x0,4-1,3x0,7 m stora. Dessutom förekommer fem runda (0,65-1 m i 
diameter), två kvadratiska samt en oregelbundet formad härd. 

En fornlämningskategori som påträffas i samiska områden är bengömmor. Dessa 
återfmns i huvudsak invid andra boplatslämningar som härdar eller kåtatomter, och består 
av renben som utgör rester av måltider och som sedan samlats ihop och deponerats. I det 
aktuella inventeringsområdet kunde 43 bengömmor på 24 lokaler antecknas och R
markeras. Huvuddelen återfanns under stenrösen, antingen fristående eller invid ett större 
stenblock. Bengömmor förekommer även i sprickor i block, i skrevor och öppningar 
mellan blocken eller under klippöverhäng. 

Förvaringsanläggningar, vanligen i form av källargropar, förekommer ofta i samband 
med härdar och kåtatomter. De har ofta använts för att förvara mjölk och kött i, och är 
ofta klädda invändigt med sten. Som lock har de haft en eller annan stenhäll, nu ofta 
påträffade överväxta brevid groparna. 40 källargropar på 28 lokaler har registrerats i 
området. Formerna varierar, både ovala rektangulära, kvadratiska och runda förekommer. 
De är i huvudsak ca 1 meter i storlek eller mindre, även om en 3x2 m stor och 1,1 m djup 
grop också har registrerats. I allmänhet är groparna 0,2-0,4 m dj. I många fall syntes flata 
stenhällar i groparna. 
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En 4x4 m stor bodgrund med hörnstolpar och enstaka grundstenar iakttogs vid ett område 
med kåtatomt och renvall mellan sjöarna Ajtiken och Djupsjön öster om Abelvattnet. 

17 kåtatomter på 16 lokaler registrerades 1996. Dessa är i huvudsak runda, men även 
tre med oval form förekommer. Kåtatomtema är 4-5,5 m diam och de ovala 6x5,5-8x7 
m stora. I mitten förekommer ofta en härd och runt om golvytan syns en tydlig vall. I 
flera yngre kåtatomter syns rester av kåtavirket. Äldre kåtatomter med något försänkt 
golvyta benämns ofta "stalotomter". Två sådana registrerades i en vistemiljö med 
bengömmor, källargropar och härdar. 

Bebyggelselämningar 

Till bebyggelselämningar räknas här husgrunder efter torp och liknande. I Tärnaområdet 
registrerades 1996 sex lokaler. Ingen av dessa R-markerades. Det rör sig i första hand om 
sentida husgrunder, i vissa fall från tidigt 1900-tal. Torplämningarna utgörs av ett område 
med bl.a. husgrunder, bodgrunder och röjningsrösen. 

Fångstlämningar m.m. 

Till denna grupp har fångstgropar, men även rengärdor, förts. I 1996 års arbetsområde 
registrerades nio lokaler med totalt 69 f'angstgropar. Fem av dessa utgjordes av system med 
5-21 gropar. Dessa återfinns mellan Abelvattnet och Bleriken samt vid de vattensystem som
genom bl.a. Rönnbäcken och sjön Raurajaure förenar sjön Virisen med Gorkotjärnen
(Umeälven). Groparna är i huvudsak ovala, men även runda former förekommer. De är 2-
4xl-3 m stora och 0,3-1 m djupa. De runda är 2-3,5 m i diameter och 0,4-0,9 m djupa.

Tre rengärdor har noterats i fornminnesregistret. Ingen har R-markerats, de har använts 
in på 1900-talet. 

övriga lämningar 

I området registrerades även enstaka ej R-markerade lämningar, som inte kunnat härföras 
till någon av de ovan nämnda kategorierna. Dit hör några stensamlingar och ett jordblandat 
stenröse. 

4.4. Utåtriktad verksamhet 

4.4.1. Utbildning 

För personal med arkeologisk anknytning till Västerbottens museum hölls under våren en 
utbildningsdag om fomminnesinventering och fornminnesregister på museet i Umeå av 
Lennart Klang. Denna fortsatte i fält under sommaren/hösten. 
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4.4.2. Information 

Innan fältsäsongen började togs ett informationsblad om inventeringen fram för att delas 
ut i arbetsområdet. På detta fanns en kort presentation av F ornminnesregistret, inventeringen, 
årets arbetsområde och telefonnummer till kontaktpersoner. Vid fältarbetets inledning och 
avslutning samt kontinuerligt under mellanperioden hölls informationsmöten med 
intresserade och engagerade iVapstensprojektet. Information om fornminnesinventeringen 
ingick som en följd av samarbetet i en utställning som producerades av Vapstensprojektet 
och som sedan visades på Folkets Hus i Tärnaby. 

4.4.3. Samråd 

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

5. Utvärdering

1996 års fomminnesinventeringar i Tärnaområdet genomfördes i fält under juli och augusti 
månader. Redan i september gjordes en utvärdering i syfte att publiceras i tidskriften 
Västerbotten (se Jönsson & Klang 1996). Denna betecknades då som preliminär, vilket i 
första hand berodde på att den även innefattade inventeringen i Blaikfjällsområdet, som då 
inte var avslutad. V ad gäller Tärnaområdet var fältarbetet således avslutat, varför ingenting 
har tillkommit som ändrat den bild som där presenterades av detta område. I denna rapport 
koncentreras utvärderingen på kompletterande kommentarer kring främst framåtsyftande 
frågor. 

5.1. Fältförberedelser 

1996 var året då fomminnesinventeringen målmedvetet inledde en regional kunskapsupp
byggnad i fjällvärlden. Tämaområdet valdes ut för denna första säsong p.g.a. de förstudier 
som hade utförts här av Vapstensprojektet. Projektet hade vid sina inventeringar haft stöd 
av såväl Ajtte som Riksantikvarieämbetets Luleåkontor Gfr Peck 1995: 10). Dessa förstudier 
utgjorde grunden för 1996 års fältarbeten i Tärnaområdet. Tillsammans med sedvanlig ex
cerpering innebar detta att fältförberedelserna måste anses ha varit ovanligt omfattande, och 
givit bästa tänkbara utgångspunkter för inledningen av en systematisk fomminnesinventeing 
i Västerbottens fjällvärld. De förberedande mötena kunde därför koncentreras på att stegvis 
fasa in Västerbottens museum i inventeringsarbetets uppläggning. 
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5.2. Organisation 

Inventeringen i Tärnaområdet gjordes parallellt med inventeringen i Blaikfjällsområdet. 
Avsikten var att begränsa Tärnaområdet till lätthanterlig storlek för den inriktning som 
gällde (se nedan) med t.ex. möjlighet för platsledaren att fördela sin tid mellan bägge 
områdena. Detta visade sig fungera bra ur kunskapsuppbyggnadssynpunkt genom att 
fomlämningsbilden och inventeringssituationen kunde överblickas för det större område 
som den fortsatta inventeringen kommer att analysera. 

Det var också bra att de säsongsanställda inventerarna denna säsong arbetade ihop två 
och två, trots att detta ledde till relativt korta inventeringssäsonger för var och en. Med den 
inriktning som gällde var det denna säsong också lämpligt med differentierad säsongsstart 
för de säsongsanställda, vilket i just detta arbetsområde underlättades av att så gott som 
samtliga hade en personlig relation till området genom släktingar, egna sommarstugor etc. 
En liknande ( delvis oplanerad!) gynnsam situation kan knappast uppstå igen i andra 
arbetsområden, i vilka det med utgångspunkt från erfarenheterna denna inledande säsong 
bör eftersträvas något längre säsonger med bibehållen inriktning att arbeta i grupper med 
minst två personer i varje grupp och med gemensam upptakt för fältarbetsgruppen. 

Den största bristen i uppläggningen visade sig, som väntat, vara den låga täckningsgraden 
3,5 km2 per anställningsdag. I vilken utsträckning detta medförde ofullständig registrering 
av fornminnen kan tyvärr inte bedömas, men helt säkert vet vi att oregistrerade fornlämning
ar finns, vilka vi helt enkeH inte hann med. Bengt-Göran Burmans och Tage Johanssons 
medverkan innebar att inventeringen i verkligheten hade en något bättre täckningsgrad. 
Deras medverkan innebar ett viktigt resurstillskott, som absolut bör eftersträvas även i de 
fortsatta inventeringarna, inte minst med tanke på de möjligheter som kan uppstå att göra 
inventeringsresultatet känt lokalt och kompletterat med framtida nyregistreringar. 

5.3. Fältarbete 

5.3.1. Inriktning 

Den planerade inriktningen i fält kunde fullföljas utan justeringar. Den viktigaste uppgiften, 
att klargöra terminologiska, klassificeringsmässiga och registreringsprincipiella frågor i 
samband med fomminnesinventering i fjällmiljö och inför kommande år, blir givetvis aldrig 
helt och hållet avslutad eftersom nytillkommen kunskap ständigt kan föranleda förbättringar. 
Trots att det således implicit ligger i kunskapsuppbyggnadens natur att kontinuerligt tillföra 
nya erfarenheter var det möjligt att utifrån 1996 års arbete i fjällmiljöer och fj ällnära miljöer 
i Västerbotten ta fram ett empiriskt grundat underlag för att skapa enhetlighet i terminologi, 
klassificering och registreringsprinciper. Detta gäller i synnerhet olika slag av lämningar 
med anknytning till den äldre, numera övergivna renskötseln, beskriven av bl.a. Kristoffer 
Sjulsson under 1800-talet (Pettersson 1979). 

Andra viktiga mål för denna säsong i Tärnafjällen, att få en god inblick i paraktiska 
frågor som transporter, övernattningar på fjället etc., att få bra kontakt med informanter och 
samarbeta med ideella kulturmiljövård etc., underlättades betydligt av flera personer med 
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anknytning till Vapstensprojektet. Beredskapen inför kommande säsonger kunde ur denna 
synvinkel inte vara bättre. 

5.3.2. Resultat och kvarstående kompletteringsbehov 

Man kan direkt konstatera att stora arealer av inventeringsområdet aldrig blev inventerade 
p.g.a. den låga täckningsgrad som gällde. Tiden till förfogande var alldeles för knapp med
hänsyn till fornlämningsstrukturen i kombination med landskapets karaktär, långa
transporter i väglöst land och arbetets uppläggning i grupper om minst två inventerare per
grupp. Det är knappast meningsfullt att peka ut var kompletteringsbehovet, vad gäller
fortsatt inventering, är större eller mindre. På väldigt många platser, i synnerhet utefter
mindre bäckar, finns möjligheter att komplettera med nyupptäckter av härdar m.m.

När det gäller boplatser med förhistoriskt fyndmaterial kan man konstatera att större 
erfarenhet behövs för att identifiera sådana i den typ av fjällterräng som bearbetades. För 
den fortsatta inventeringen bör stenåldern i fjällregionen sättas i fokus i en kommande 
kunskapsuppbyggnadsfas. 

5.3.3. Särskilt bevarandevärda lokaler och miljöer 

Rent generallt kan man konstatera att många vistemiljöer liknar varandra i hög grad med 
härdar, källargropar, bengömmor etc. Utan tvekan förekommer ett stort antal mycket fina 
sådana miljöer i området, vanligen intill porlande bäckar och på platser med fin utsikt ut 
över det samiska kulturlandskapet. Att göra ett urval av de mest bevarandevärda miljöerna 

är härigenom egentligen ogörligt. Möjligen kan man utvärdera de miljöer som har flest 
lämningar av varierande slag. Ett exempel på en sådan miljö, som också har stort vetenska
pligt intresse, finns i anslutning till norra delen av sjön Ropen, där stalotomter förekommer 
tillsammans med härdar, källargropar, bengömmor, gravar etc. 

5.3.4. Skador och hotbilder 

Generellt sett är hoten mot fornlämningar begränsad i området. 

5.4. Utåtriktad verksamhet 

Tack vare samarbetet med Vapstenprojektet, med lokaler i Folkets Hus centralt i Tärna, 
fanns ett kontinuerligt informationsutbyte mellan inventeringsverksamheten och omvärlden. 
Bland dem som besökte Vapstenprojektet och informerades kan nämnas landshövdingen 
i länet. 
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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 

Tärna/Storuman 285/105 26/4 23 - - 1/1 2/2 - - 35 17 135 23 112 

Vilhelmina 6/5 - 2 - - - - - - - - 6 - 6 

Summa 291/110 26/4 25 - - 1/1 2/2 - - 35 17 141 23 118 

Tabell 1. Tämaområdet. 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- Övriga Summa 
lämningar lämningar lämningar 

Tärna 3/3 211/91 69/9 - 2/2 - 285/105 

Vilhelmina 3/3 3/2 - - - - 6/5 

Summa 6/6 214/93 69/9 - 2/2 - 291/110 

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



Tabell 3a. 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 

Gravar 3/3 - - - -

Stensättning sf ru 1/1 - - - -

Gravplats 2/2 - - - -

Boplatser o. dyl. 3/2 2 - - -

Boplatsgrop 2/1 - - - -

Härd ov 1/1 - - - -

Förvaringsanläggning - 2 - - -



Tabell 3b. Tärna socken. Antal registrerade lämningar/lokaler, i vissa fall endast lokaler, redovisade efter 
kategorier och sakord. Lämningar som idag saknar sakord har markerats med citationstecken (" "). Antalet 
i specificeringen och i kategorisammanräkningen kan skilja p.g.a. att flera fornlämningstyper 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 3/3 5 2 5/3 3 

Stensättning sf ru - 3 1 - -

Grav/gravplats 3/3 2 1 5/3 3 

Boplatser o. dyl. 211/91 9 21 - 11 

Boplatslämning 2/2 1 - - 2 

Lösfynd - 1 - - -

Härdar 108/?? 

Härd ru 5 - - - -

Härdov 35 - - - -

Härdre 39 - - - -

Härdkv 2 - - - -

Härdoreg l - - - -

Härd oklar fonn 26 - - - -

Kåta/kåtatomt 17/16 - 3 - 2 

Förvaringsanläggning 41/29 2 4 - 5 

Bengömma 43/24 - 2 - 2 

Renvall - - 12 - -

Kult-/offerlämningar 2/2 - 1 - -

Offerplats 1/1 - - - -

"Offerplats/bengömma" 1/1 - - - -

"Liggande höna" - - 1 - -

Bebyggelselämningar - 4 4 - 3 

Torplämning - - 1 - -

Bebyggelselämning annan - 4 3 - 3 

Fortsättning nästa sida. 



Kategorier och sakord Andragångsinventeringen Förstagångsinventeringen 

R+(R) Bevakas Övrigt R+(R) Övrigt 

Fångstlämningar 69/9 2 3 21/1 -

(Fångstgropssystem) 63/5 - - 21/1 -

Fångstgrop 6/4 1 1 - 1 

Rengärda - 1 2 - 1 

Övriga lämningar - 3 4 - -

Ristning annan - - 1 - -

"Stensamling" - 2 1 - -

"Grop" - - 2 - -

"Jordblandat röse" - I - - -


