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1. Sammanfattning

1997 års fornminnesinventering i Västerbottens län, som bedrivits i samarbete mel
lan Västerbottens museum AB och Riksantikvarieämbetet, är en fortsättning på den 
inventering i fjällvärlden som inleddes av Riksantikvarieämbetet 1996 (jfr Jönsson 
& Klang 1996). Vid 1996 års inventering berördes dels ett högfjällsområde -Tärna 
- dels ett skogsområde med lågfjäll Blaikfjället. 1997 års fornminnesinventering
inriktades mot tre områden (fig.1):

1. Gitsfjället, inom Dorotea och Vilhelmina socknar, som utgjorde
en utvidgning av 1996 års område vid Blaikfjället.

2. Atofjället-Skalmodal, inom Tärna och Vilhelmina socknar, som
utgjorde en utvidgning av 1996 års Tärnaområde.

3. Artfjället inom Tärna socken.

Arbetsområdet vid Gitsfjället valdes ut för att belysa registreringsproblematiken kring 
delvis kända boplatser i älvdalen och för att komplettera med oregistrerade 
fomlämningsförekomster i första hand högre upp mot fjället. Atofjället-Skalmodal 
valdes ut för att fördjupa kunskapen om ett riksintresseområde för kulturmiljövården 
(Atoklinten) och för att återknyta till de fältarbeten som utfördes inom Vapstens
projektet främst kring lämningar efter samiska visten (jfr Stångberg 1996). Artfjälls
området valdes ut p.g.a. tidigare stenåldersdokumentation i detta område (jfr Holm 
1991). 

Syftet med 1997 års inventering i de utvalda områdena var således att dels bygga 
vidare på de erfarenheter som förvärvades 1996 om registrering av lämningar efter 
samiska visten m.m., dels att öka kunskapen om stenålderslämningar i fjällrniljö. 

Av de nio kartblad i skala 1:20 000 som inventerades utfördes förstagångs
inventering på åtta kartblad och revidering på ett, vilket förstagångsinventerades av 
Riksantikvarieämbetet 1983 (kartbladet 22F 4-5 i-j, Dorotea sn). Inom främst 
Atofjället-Skalmodalsområdet fick åtminstone tre delområden lämnas oinventerade 
p.g.a. tidsbrist, sammanlagt motsvarande ca ett kartblad. Dessa delområden bör färdig
inventeras 1998, eftersom de innehåller fornlämningar, kända genom 1997 års ex
cerpering, som ger en mer komplex bild av fomlämningsstrukturen i området. Att de
medvetet valdes bort när tiden inte räckte till 1997, berodde på att de ansågs vara
lämpliga områden att nå i anslutning till kommande års fältarbeten.

I Gitsfjällsområdet registrerades 61 lokaler med 67 fornlämningar och 31 övriga 
lämningar. I Atofjället-Skalmodalsområdet registrerades 114 lokaler med 175 forn
lämningar och 57 övriga lämningar. I Artfjällsområdet registrerades 77 lokaler med 
99 fornlämningar och 55 övriga lämningar. Därtill kommer sju lokaler med 31 forn
lämningar som registrerades på 1996 års område. Totalt registrerades således 259 
lokaler med 372 fornlämningar och 143 övriga kulturlämningar vid 1997 års 
fornminnesinventering i Västerbottens län. 
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Fig. 1. 1997 års arbetsområden i Västerbottens län. Del av planeringskarta, Lantmäteriverket, 1982. 
En ruta motsvarar JO x JO km. Allmänt kartmaterial © Lantmäteriverket. Medgivande 507-98-2845. 
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I övrigt kan de viktigaste resultaten 1997 sammanfattas på följande sätt: 

- Den inledda kunskapsuppbyggnaden om fornlämningar i Västerbottens fjällvärld
och fjällnära skogsland kunde 1997 gå vidare med ökad fokusering på tidigare för
bisedda landskapsmiljöer och fornlämningstyper, främst kalfjäll och stenålders
lämningar.

- Parallellt med en ökad fokusering på kalfjällsmiljöer och stenålderslämningar in
venterades även dalgångar och fjällsluttningar i såväl björk- som barrskogszoner,
vilket gav en helhetsbild av fornlämningsstrukturen i sammanhängande stråk "från
dalgång till fjälltopp".

- Västerbottens museum har genom fältförberedelser, utbildningsdagar, fältarbete
och resultatbearbetning erhållit en bred och grundläggande insikt i hur fornminnes

inventering utförs med riksgiltig metodik.
- I fornlämningsstrukturen har registreringen av s.k. stalotomter, rösningar och
stenålderslämningar (boplatser och verkstadsplatser med skärvstensförekomster och
fyndmaterial) aktualiserat terminologiska och klassificeringsmässiga problem (sak
ord etc.), som tillkommit eller kvarstår sedan 1996 års inventering och som behöver
en riksgiltig lösning.
- Registreringen av stalotomter har givit intressanta bidrag till hur de kan tolkas i
arkeologisk forskning, främst vad gäller uppbyggnad och rumsliga relationer till
andra fornlämningstyper.
- Täckningsgraden vid fältarbetet var varken tillräcklig för att inventera områdena i
dess helhet eller för behövliga fördjupningsstudier.
- Behovet av fördjupningsstudier för bättre registrering av fornlämningar i fjällmiljö
kvarstår för de frågor som framhölls 1996 - bedömning av skärvsten, identifiering
av s.k. lappvallar i granskogszonen och antikvarisk hantering av bebyggelselämningar
från sen tid (jfr Klang & Skålberg 1997a:20f).
- Behov av fördjupningsstudier kan efter 1997 års inventeringsarbete också identi
fieras vad gäller registrering av stenålderslämningar generellt i fjällmiljö samt be

träffande klassificering/tolkning av olika slag av s.k. rösningar.

2. Arbetsområden

2.1. Tidigare andragångsinventeringar i länet 

Fornminnesinventeringens revidering i Västerbottens län inleddes 1980 med en ton
vikt på kustkommuner i Umeåregionen och Skellefteå (se fig. 2). 

Parallellt med revideringen sedan 1980 har även inlands- och fjällområden första
gångsinventerats med mycket översiktlig täckningsgrad i anslutning till utgivningen 
av ekonomiska kartan 1982-83 och 1985. Fornminnesinventeringen i Tärnaområdet 
1996 utfördes, liksom större delen av 1997 års inventering, i områden som tidigare 
inte fornminnesinventerats yttäckande av Riksantikvarieämbetet. 

Täckningsgraden har sammantaget skiftat från 1,4-5,9 km2/anställningsdag (ad) 
sedan revideringen startade i länet 1980. Se vidare fig. 4. 
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2.2. 1997 års arbetsområden 

1997 års arbetsområden valdes ut efter samråd mellan Västerbottens museum, Riks
antikvarieämbetet, Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion i Västerbottens län, Åjtte, 
Institutionen för arkeologi vid Umeå universitet samt de lokala intressegrupperna 
Vueltjere Duodji (Vilhelmina Sameslöjdsförening) och Vaapsten Jeanoe-Bealan 
Saemieh (Vapstensprojektet), fig. 1-3. 1996 års inventeringar ledde till att ett stort 
antal lämningar registrerades i dalgångar och sluttningar nedanför trädgränsen, och 
visade att det i fjällområdet fanns en mängd fornlämningar som ditintills inte varit 
kända (Klang & Skålberg 1997a & 1997b). Under 1997 års fältsäsong skulle tyngd
punkten mer ligga på inventering på kalfjäll samt på fornlämningar från stenåldern. 
Även den historiskt kända renskötarkulturen med visten etc. nedanför trädgränsen 
skulle vara en fortsatt inriktning från året innan. 

1997 års arbetsområde vid Gitsfjället (fig. 5) valdes ut då det utgjorde en utvidg
ning av 1996 års arbetsområde. Dokumentationsprojektet Vueltjere Duodji, 
Vihelmina, förordade också detta område. Syftet var att inventera ett sammanhäng
ande område från dalgång med jordbruksmark till fjälltoppar ovan trädgränsen. En
dast sydligaste delen av arbetsområdet har tidigare fornminnesinventerats av Riks
antikvarieämbetet för den ekonomiska kartan (Larsson 1985). Arbetsområdet vid 
Gitsfjället berörde delar av Vilhelmina och Dorotea socknar och kommuner. Tre 
kartblad i skala 1:20 000 inventerades. Arealen uppgick till 300 km2

• 

Arbetsområdet Atofjället-Skalmodal (fig. 6) valdes ut då det dels till stora delar 
representerar ett högfjällsområde som delvis inventerats i Vapstenprojektet (jfr Stång
berg 1996), dels innehåller en kulturmiljö av riksintresse. Syftet var att få mer erfa
renhet av högfjällsmiljöer och från ett område med delvis kända samiska kultur
miljöer av särskilt intresse. Ingen del av detta arbetsområde har tidigare fornminnes
inventerats av Riksantikvarieämbetet för den ekonomiska kartan. Delar av området 
har dock fornminnesinventerats av Riksantikvarieämbetet i samband med 
Abelvattnets reglering (Biörnstad 1964, Norrman & Jannok-Porsbo 1972). Arbets
området berörde delar av Tärna socken, Storumans kommun, samt i sydväst en liten 
del av Vilhelmina socken och kommun. Större delen av fyra kartblad i skala 1 :20 
000 inventerades. Arealen uppgick till ca 400 km2

, varav ca 300 inventerades. De 
delar som av tidsskäl valdes bort är Skalmodalsområdet (i stort sett södra hälften av 
kartbladet 24E 2-3 i-j), Svälvevajjaområdet (sydvästra delen av 24F 2-3 a-b), 
Arvokeområdet (nordvästra delen av 24F 2-3 a-b) samt Boxfjället-Atoklintens nord
och nordöstsluttningar (norra delen av 24E 6-7 i-j). 

1997 års arbetsområde i Artfjällsområdet (fig. 7) valdes ut då det dels represente
rar ett högfjällsområde, dels innehåller välinventerade delområden med lämningar 
från stenåldern (jfr Holm 1991). Syftet var att få bättre erfarenheter av stenålders
lämningar i högfjällsmiljö. Delar av området har tidigare fornminnesinventerats av 
Riksantikvarieämbetet i samband med vattenkraftsutbyggnad (Hvarfner 1959, 
Meschke 1977) och av Västerbottens museum i samband med efterundersökningar 
vid reglerade vattendrag (Holm & Lundberg 1984). Arbetsområdet i Överuman be
rörde delar av Tärna socken, Storumans kommun. Två kartblad i skala 1 :20 000 
inventerades. Arealen uppgick till 200 km2

• 
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Fornminnesinventerade områden 1980-1995. 

1980-1985 R.aä Stockholm, 1987-1995 R.aä Luleå. 

1996 års arbetsområden. 

1997 års arbetsområden. 

J K L 

Fig. 2. Fornminnesinventerade områden kommunvis i Västerbottens län 1980-97. Varje ruta i rutnätet mot
svarar 50 x 50 km. Övre delen av Storumans kommun utgörs av Tärna socken. Dorotea och Vilhelmina 
socknar sammanfaller med respektive kommun. Länets övriga kommuner och socknar berördes ej av 1997 års 
inventering. 
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Län Kommun Socken 

AC Vilhelmina Vilhelmina 

AC Dorotea Dorotea 

AC Storuman Tärna 

Areal ikm2 

120 

180 

500 

Anm. 

Mindre del av socknen berörd 

Mindre del av socknen berörd 

Mindre del av socknen berörd 

Fig. 3. Aktuella inventeringsarealer 1997 kommun- och sockenvis i Västerbottens län. 

2.3. Landskapet 

1997 års inventeringsområde innefattar delar av tre socknar, Vilhelmina, Dorotea 

och Tärna, som tillsammans har betydande fjällområden ovanför det bergiga skogs

land som i övrigt präglar landskapet i södra Lappland. 
Vilhelmina, på sydsamiska Vualtjere (tidigare försvenskat till Volgsjö), var en 

viktig plats för samernas vårflyttning västerut. Inom 1997 års arbetsområde bedri
ver Vilhelmina södra sameby renskötsel. Det äldsta nybygget, Råsele, insynades 
1752, och under 1800-talet anlades nybyggen allt närmare fjällen. Centralorten 

Vilhelmina växte fram som en kyrkby i slutet av 1700-talet och har i dag drygt 4 000 
invånare (Norrländsk uppslagsbok). 

Dorotea sockens första insynade nybygge, Svanabyn, tillkom 1712. Bebyggel
sen har sedan spridit sig främst till de stora sjöarna i socknens sydöstra delar. Central

orten Dorotea har i dag närmare 2 000 invånare. Vilhelmina södra sameby bedriver 
renskötsel även i Dorotea (Norrländsk uppslagsbok). 

Huvudbygden i Tärna socken ligger efter Umeälven, och centralorten Tärnaby 

har i dag omkring 600 invånare. Tärna socken var den sista socknen i Sverige som 

fick en fast bebyggelse (Isaksson 1975). Under åren 1824-61 insynades totalt 41 

nybyggen (Egerbladh 1969). Fjällsamema inom Tärna socken tillhörde under 1500-

talet den stora Laisbyns lappby. De nuvarande samebyarna, Umbyn och Vapsten, 

tillkom på 1700-talet. Delar av Tärna hörde före 1751 till Norge. Sedan 1903 är 
Tärna en egen församling (Norrländsk uppslagsbok). 

2.3.1. Naturgeografisk karaktär 

2.3 .1.1. Gitsfj ällsområdet 

Gitsfjällsområdet (fig. 5), som ligger söder om Kultsjöån, består av de östligaste 

delarna av Gitsfjällsmassivet samt kuperad gammal skogsmark ner mot Stor-Ark

sjön och Lill-Arksjön i Långseleåns dalgång. Gitsfjällsmassivet är skilt från fjäll

regionen i övrigt och når upp till 1 062 m ö.h. Flera av topparna har lodräta branter 
med nedanför liggande raskäglor. Den största sjön är Stor-Gitssjön, som ligger på en 

höjd av 678 m ö. h. och avvattnas söderut genom Gitsån, vilken rinner ut i Långseleån. 

I söder ligger Stor-Arksjön och Lill-Arksjön, 355,5 respektive 352 m ö.h. 
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Ar Kommun Antal Areal Täckningsgrad 

kartblad (km2) 

1980 Vindeln, Umeå, 49 i skala 1 225 5,8 km2/ad 
Vännäs, Bjurholm, 1:10 000 
Nordmaling 

1981 Nordmaling, Umeå, 81 i skala 2 025 3,65 km2/ad 
Vännäs, Robertsfors 1:10 000 

1982 Nordmaling, Bjur- 124 i skala 4 800 2km2/ad 
holm, Vännäs, 1:10 000 (kust) 
Vindeln, Umeå, 17 i skala ca 5km2/ad 
Skellefteå, Storuman, 1:20 000 (fjäll) 
Sorsele 

1983 Skellefteå, Storuman, 20 i skala 3 400 3km2/ad 
Vilhelmina, Dorotea 1:10 000 (kust) 

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

1985 Vilhelmina, Storuman 11 i skala 1 100 5,9 km2/ad 
1:20 000 

1987 Skellefteå 26 i skala 575 1,5 km2/ad 
1:10 000 

1988 Skellefteå 18 i skala 360 1,4 km2/ad 
1:10 000 

1989 Robertsfors, Umeå, 38 i skala 900 l ,4 km2/ad
Skellefteå 1:10 000 

1990 Robertsfors, Umeå 38 i skala 950 1,5 km2/ad 
1:10 000 

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

1993 Skellefteå, 25 i skala 625 3,02km2/ad 
Robertsfors 1:10 000 

1994 Skellefteå, 39 i skala 975 3,01 km2/ad 
Robertsfors 1:10 000 

1995 Lycksele, Norsjö 16 i skala 2 100 3,03 km2/ad 
1:10 000 
17 i skala 
1:20 000 

1996 Dorotea, Tärna, 17 i skala 1 700 3,5 km2/ad 
Vilhelmina 1:20 000 

Fig. 4. Revideringsinventerade och förstagångsinventerade områden i Västerbottens län från 1980 
och framåt. Uppgifter om täckningsgrad anger hur stor, genomsnittlig areal varje forn
minnesinventerare har inventerat varje anställningsdag ( ad), innefattande förutom arbetsdagar även 
helger, eventuella semesterdagar, etc. 
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Öster om Gitsån, norr och nordost om Fiskfjället, finns ett större sammanhäng
ande område med sank mark som fortsätter mot Blaikfjället. Söder därom, på slutt
ningarna ner mot dalgången, finns bestånd av granurskog. Berggrunden består i hu
vudsak av kvartsit och glimmerskiffer. Gitsfjället är avsatt som naturreservat. 

2.3 .1.2. Atofjället-Skalmodalsområdet 

Större delen av området (fig. 6) ligger över barrskogsgränsen. På nivåer ovanför ca 
740 m ö.h. är landskapet trädlöst. På bergens sydsluttningar är vegetationen rik. I 
dalbottnarna förekommer fjällbjörkskog. Inom och öster om arbetsområdet domine
rar Södra Storfjället, ett fjällmassiv som ligger söder om Övre resp. Nedre Jovattnet 
och Jovattsån och som i öster begränsas av Stor-Björkvattnet (389,1-395,0 m ö.h.) 
och i söder av sjöarna Ropen (671 m ö.h.), Bleriken, Abelvattnet (652,0-667,6 m 
ö.h.) och Arevattnet (674 m ö.h.). De högsta topparna höjer sig några hundra meter 
över högslätten och når som mest 1 267 m ö.h. Hela massivet är 3-4 mil tvärs över. 
I nordvästra delen av området ligger Atoklinten (1 006 m ö.h.), som är en mycket 
säregen topp av en svårvittrad bergart som domineras av mineralet serpentin. Här är 
vegetationen mycket sparsam. På fjällmassivets nordsluttning ligger ett täljstens
brott strax utanför inventeringsområdet. Hela Södra Storfjället är mycket rikt på 
mindre sjöar och bäckar. Den största sjön är Autjejaure som ligger 765 m ö.h. På 
många ställen längs Södra Storfjällets sluttningar är terrängen svårframkomlig på 
grund av tät vegetation. Söder om Arevattnet och Abelvattnet ligger Arefjället. Dess 
högsta topp är 1 241 m ö.h. I söder avgränsas fjället av Vapstälven, Nedre Vapstsjön 
och Övre Vapstsjön. Största sjön på Arefjället är Skal vattnet (i området som lämna
des oinventerat av tidsskäl). 

2.3.1.3. Artfjällsområdet 

1997 års område vid Överurnan domineras av Artfjällsmassivet (fig. 7). Artfjället 
ligger väster om Umeälvens nordligaste del och bildar ett vidsträckt högfjällsområde 
med ett flertal toppar som är högre än 1 000 m ö.h. Den högsta är 1 469 m ö.h. 
Artfjället är väl avgränsat genom dalgångar. Mot söder begränsas det av Tängvattnets 
dalgång och mot norr och öster av Umeälvens dalgång med den stora källsjön Över
urnan (520,1-524,6 m ö.h.). Berggrunden utgörs av mer eller mindre migmatiserad 
glimmerskiff er. Lokalt är dock berggrunden mer kalkrik, vilket medfört karst
bildningar och grottor. Inom Artfjällsmassivet finns tre av Sveriges största karst
områden (kalkstensområden där avrinning helt eller delvis sker genom grottor, del
vis genom naturligt utbildade underjordiska kanaler): Sotsbäcksområdet, Mieseken 
och Rödingsfjället. Artfjällsmassivet är rikt på mindre bäckar och sjöar. De två största 
bäckarna är Ruttjejukke, som rinner ut i Tängvattnet, och Långfjällsbäcken, som 
rinner ut i Överurnan. Den största sjön inom undersökningsområdet är Övre Sots
träsket som ligger 992 m ö.h. 
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Fig. 5a. Gitsjjällsområdet, de södra och mellersta delarna (kartbladen 22F 4-5 i-j och 22F 6-7 i-j). 

För den norra delen av Gitsfjällsområdet, se jig. 5b. Del av Fjällkartan Risbäck 22F. En ruta motsvarar 

2 x 2 km. Allmänt kartmaterial © Lantmäteriverket. Medgivande 507-98-2845. 
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Fig. 5b. Gitsfjällsområdet, norra delen (kartbladet 22F 8-9 i-j). För de södra och mellersta delarna 

av Gitsfjällsområdet, se fig. 5a. Del av Fjällkartan Risbäck 22F. En ruta motsvarar 2 x 2 km. Allmänt 

kartmaterial © Lantmäteriverket. Medgivande 507-98-2845. 
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Fig. 6. Atofjället-Skalmodalsområdet ( kartbladen 24E 2-3 i-j, 24E 4-5 i-j, 24E 6-7 i-j samt 24F 2-3 

a-b ). Del av Fjällkartan Tämaby 24EIF. En ruta motsvarar 2 x 2 km. Allmänt kartmaterial ©
Lantmäteriverket. Medgivande 507-98-2845.
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Fig. 7. Artfjällsområdet (kartbladen 25F 2-3 a-b och 25F 4-5 a-b ). Del av Fjällkartan AC2. En ruta 

motsvarar 2 x 2 km. Allmänt kartmaterial © Lantmäteriverket. Medgivande 507-98-2845. 
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2.3.2. Kulturgeografisk karaktär 

2.3.2.1. Gitsfjällsområdet 

Gitsfjällsområdet (fig. 5) tillhör Vilhelmina södra sameby. En renflyttningsled går 
mellan Gitsfjället och Blaikfjället. Inom 1997 års område finns en renvaktarstuga 
och övernattningskojor. Enstaka kåtor av gammal typ, i förfall eller för tillfälliga 
övernattningar, finns ännu kvar vid Stor-Gitssjön och vid Skorne på Vilhelmina
sidan i norr, samt vid Sjul-Annasbäcken sydväst om Lill-Gitssjön i Dorotea socken. 
I områdets sydligaste del insynades områdets enda större by, Storbäck, som ny
bygge 1820. Övriga mindre byar i området tillkom också som nybyggen under 1800-
talets första hälft. I områdets södra del ligger byarna Nynäs, Stornäs och Kvarnfor
sen och i sydost Granåker och Brännåker. Strax öster om Rödingsjön ligger byn 
Kroksjö. Rester efter byns tidigare bebyggelseläge finns strax norr om sjön (Kämpe 
1991, Pettersson 1979). 

2.3 .2.2. Atofjället-Skalmodalsområdet 

Inom Atofjället-Skalmodalsområdet i Tärna och Vilhelmina socknar (fig. 6) finns 
fast bebyggelse endast i Skalmodal, insynat 1852 (Strand & Widell u.å.). I övrigt 
finns enstaka fiske- och jaktkojor samt kåtor spridda över området som till stor del 
består av väglöst land. Området 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 (Marainen 
1983). 

I området vid Atoklinten finns flera samiska lämningar, och området är bedömt 
som en kulturmiljö av riksintresse. Här finns bl.a. Atostugan, vilken ursprunligen 
byggdes av renskötaren Tomas Lambert Klementsson. Han hade detta som sitt som
marviste fram till mitten av 1930-talet. Under 1930- och fram till mitten av 1940-
talet bedrevs även en kåtaskola vid Atostugan. I området finns också äldre 
renskiljningsplatser. På Atoklintens sydvästsluttning ligger "Suoivengellas grav", 
en hällgrav. Den är omtalad inte enbart som grav för "skuggmannen" utan också 
som kultplats. Graven undersöktes av Ernst Manker 1950. Hela fjälltoppenAtoklinten 
anses som helig enligt traditionen, och Ato betyder "den där", en beteckning som 
visar på platsens betydelse (Manker 1961). På en platå på fjällets nordsluttning, 
Jamebåune, har tre gravar, i form av gropar, tidigare registrerats (RAÄ 332). 

2.3.2.3. Artfjällsområdet 

Inom Artfjällsområdet (fig. 7) ligger flera samevisten intill sjön Överurnan, bl.a. 
Gausjosjöns viste och Sotsbäckens viste. Båda vistena är i dag renoverade. Gausjosjön 
är sommarviste för flera inflyttade, nordsamiska familjer inom Umbyns sameby, 
medan Sotsbäcken nyttjades av de ursprungliga samerna från Umbyn. Området har 
också varit viktigt för samerna som tidig kristen samlings- och begravningsplats. På 
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södra stranden av Vilasundet fanns under 1700-talet Vila kapell med begravnings
plats (Hvarfner 1960). Vid en arkeologisk undersökning av den gamla kapell- och 
begravningsplatsen påträffades ett 25-tal gravar. De döda hade lagts i ackjor (ATA, 
dnr 5554/73). I området finns ett flertal lämningar efter samisk aktivitet. Områdets 
förutsättningar för såväl en jakt- och fångstkulturs som ett rennomadiserande sam
hälles behov, har resulterat i att det här finns rikligt med lämningar från förhistorisk 
till historisk tid (Holm 1984). I området tillkom Strimasund som fast bebyggelse 
någon gång under 1800-talet (Strand & Widell u.å.). 

3. Tidigare dokumentation

3.1. Dokumentation före förstagångsinventeringen 

Gustaf Hallström gjorde en del mindre undersökningar av, samt en mängd note
ringar och anteckningar om, fornlämningar under sina resor i Lappland under 1900-
talets första hälft. Bl.a. besökte han platsen för Vila kapell samt några platser kring 
Abelvattnet. Han undersökte delvis några av gravarna vid Vila kapell. Han beskri
ver även tre gravar på Artfjället, i området väster om Strimasund. Ett lik i en av 
gravarna är ovanligt stort. På platsen ska även finnas ett lock efter en ackja eller en 
kista. Det framgår dock inte tydligt om han själv har besökt platsen. Vid Abelvattnet 
besökte han bl.a. ett röse och en stensättning (Gustaf Hallströms egna anteckningar). 

Under 1940-talet påträffade Knut Tinnberg boplatser vid inventering av fjäll
områden i Dorotea, Vilhelmina och Tärna socknar (K. Tinnberg 1942-45, VLM 
arkiv nr 305). Tolv av dessa ligger inom 1997 års inventeringsområde i Dorotea 
socken. En av dessa lokaler, RAÄ 106, har även besökts av R .  Hansson 1968 och av 
Lars Löthman 1975. 

I början av 1960-talet utfördes en inventering inför regleringen av Abelvattnet 
och uppförandet av Gejmåns kraftverk. Här påträffades bl.a. fångstgropar, mjölk
källare och gravar (Biörnstad 1964 ). År 1967 undersöktes inför dämningen två järn
ålders gravar, två samiska grottgravar, fångstgropar, två stenålders boplatser samt kåta
platser och källargropar. År 1968 undersöktes en samisk grav. Av de registrerade 
lokalerna var nio lokaler belägna inom 1997 års arbetsområde: en boplatslämning, 
ett röse, en stensättning, en offerplats, två grottgravar, två fångstgropssystem och tre 
fångstgropar. I samband med regleringen utfördes även en etnologisk undersökning. 
Med hjälp av sagesmän kartlades lämningar som renvallar, visteplatser och härdar 
belägna vidAbelvattnets stränder (Biörnstad 1964, Norrman & Jannok Porsbo 1972). 
Många av dessa lämningar undersöktes inte vidare och är i dag överdämda. 

Ernst Manker, Nordiska museet, utgav omkring 1960 tre verk med förteckningar 
över gravar, offerplatser och fångstgropar i Norrland (Manker 1957, 1960, 1961). 
Dessa verk innefattar även 1997 års område i Tärna. Han redogör även för arkeolo
giska undersökningar som ägt rum i detta område. År 1951 undersöktes två grott
gravar vid VästraAbelvattssundet. Förutom skelettdelar framkom här bl.a. två skäl
stickor av renben, ren- och fågelben samt en järnyxa av medeltida typ (Manker 
1961: 160ff). 
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Mankers s.k. lappmarksinventeringar, med resultatpresentationer i flera volymer, 
främst i serien Acta Lapponica, byggde huvudsakligen på litteraturstudier och inter
vjuer. Urvalet av redovisade kulturlämningar kom alltså att bli beroende av vad de 
skriftliga källorna hade att ge samt vad de intervjuade kunde eller önskade förmedla 
(Kjellström 1976a:6). Under 1970-talet fick Mankers arbeten en uppföljning genom 
de inventeringar och s.k. intensivundersökningar Rolf Kjellström vid Nordiska mu
seet utförde i såväl Norrbottens (Kjellström 1983a) som i Västerbottens län (Hall
berg m.fl. 1976). Kjellströms arbeten bedrevs i samarbete med Riksantikvarieämbe
tet. De syftade till att ge en så total bild som möjligt av kulturlämningar och forn
lämningar inom mindre områden. Metodiken omfattade litteraturstudier och inter
vjuer, men byggde dessutom i hög grad också på egna iakttagelser i fält. I Väster
bottens län har Kjellström varit verksam i Tärnaregionen med bl.a. fornminnesin
ventering i Ältsvattnetområdet (a.a.) och specialstudier av stalotomter (Kjellström 
1976b, 1982, 1983b ). Hans publicerade resultat berör inga lokaler i 1997 års arbets
områden, men de är metodiskt, terminologiskt och resultatmässigt intressanta ge
nom att hans fältarbeten utvecklade inventeringsmetodik och lade grunden för en 
mer utvecklad och adekvat terminologi för fornminnesinventeringar i fjällen. Han 
påvisade vidare hur fomlämningsbilden faktiskt ser ut i fjällområdet, vilka de ka
raktäristiska fornlämningsmiljöerna är och i vilken omfattning de olika fornlämnings
typerna förekommer. 

Ett arbete av ett annat slag, som förtjänar att uppmärksammas, är folkskolläraren 
Olof-Petter Petterssons "Kristoffer Sjulssons minnen". Detta verk, som behandlar 
samernas liv i Vapsten under 1800-talet, bygger på berättelser av Sjulsson (1828-
1908) som upptecknades av Pettersson i början av 1900-talet. Detta arbete trycktes 
först 1979 (Pettersson 1979). 

I slutet av 1970-talet utförde Västerbottens museum, på uppdrag av Länstyrelsen, 
en bebyggelseinventering i fjällvärlden (Westerdahl 1980). På kartor, som förvaras 
på Västerbottens museum, är också andra lämningar som äldre visteplatser o.dyl. 
markerade. 

Specialinventeringar utfördes i slutet av 1980-talet av Riksantikvarieämbetets 
Luleåkontor i Vilhelmina kommun, bl.a. i området kring Skorne och Bielite (Arons
son 1993, Sundström 1990). Platsledare var Kjell-Åke Aronsson. Inom Skorneom
rådet, i nordöstra delen av årets Gitsfjällsområde, registrerades två lappvallar, ett 
viste och en kåtatomt. Av dessa hade en lapp vall uppmärksammats i Christer Wester
dahls inventering. 

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

Inom Artfjällsområdet har två tidigare specialinventeringar utförts. Den första av 
Riksantikvarieämbetet i samband med regleringen av Överurnan (Biörnstad 1962, 
Hvarfner 1960). Resultatet från denna inventering redovisas i boken Early Norrland 
3 (Meschke 1977). Inom årets inventeringsområde registrerades 13 stenåldersbo
platser, varav flera tidigare hade noterats av Knut Tinnberg. Man registrerade också 
13 platser med samisk anknytning. Nästa inventering utfördes 1982-83 av Väster
bottens museum i samband med projektet "Arkeologiska undersökningar vid regle-
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rade sjöar och vattendrag i Västerbottens län". Vid denna inventering tillkom ett 20-
tal lokaler, främst bestående av platser med fynd av avslagsmaterial (Holm & Lund
berg 1984). 

3.2. Förstagångsinventeringen 

Riksantikvarieämbetets inventering för ekonomiska kartan ägde rum 1983 i 
Gitsfjällsområdets sydligaste del. Platsledare var Lars Z. Larsson (Larsson 1985). 
Inom det nu aktuella området registrerades 23 lokaler, alla i Dorotea socken. 
Lämningarna utgjordes främst av boplatser och skärvstensförekomster, men även 
en kvarnlämning, en fäbod, en stensättningsliknande lämning och fyndplats för en 
skida finns representerad. Tolv av dessa registreringar utgjordes av gamla 
Tinnberglokaler. Samtliga lokaler finns i områdets södra del, kring Stor-Arksjöns 
östra del. Övriga delar av årets inventeringsområden har inte tidigare yttäckande 
inventerats av Riksantikvarieämbetet. I samband med topografiska kartans fältarbeten 
i början av 1970-talet gjorde dock Claes Varenius vid Riksantikvarieämbetet selek
tiva punktbesiktningar inom vissa områden, baserade på excerpering av Mankers 
och andras uppteckningar. 

3.3. Dokumentation efter f"örstagångsinventeringen 

Inom de nu aktuella arbetsområdena, som saknar ekonomiska kartor, har någon re
gelrätt fomminnesinventering aldrig förekommit inom hela kartblad (jfr dock kap. 
3.1. ovan). Det enda kartmaterial som finns till hands är översiktskartor som Blå 
kartan och Fjällkartan i skala 1:100 000. 

De RAÄ-nummer som finns har tillkommit i samband med besiktningar och an
dra fältarbeten. I hela det icke ekonomiskt kartlagda området inom storrutan 24E/F 
finns knappt 40 lokaler registerade. 

Inom kartbladet 22F 4-5 i-j, som förstagångsinventerats (se ovan), har ingen 
arkeologisk dokumentation skett därefter förrän revideringen 1997. 

4. 1997 års f ornminnesinventering

4.1. Fältrörberedelser 

Inför fältarbetet hölls planeringsmöten 31 januari och 25 februari 1997 med repre
sentanter för Västerbottens museum, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsens 
kulturmiljöfunktion i Västerbottens län, Åjtte, Institutionen för arkeologi vid Umeå 
universitet samt Vueltjere Duodji (Vilhelmina Sameslöjdsförening) och Vaapsten 
Jeanoe-Bealan Samieh (Vapstensprojektet). Vid dessa möten gjordes utvärderingar 
av 1996 års inventering, vilka låg till grund för diskussioner om lämplig inriktning 
1997. Geografiska arbetsområden 1997 fastställdes bl.a. utifrån kulturmiljövårdens 
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behov av underlagsmaterial och behovet av kunskapsuppbyggnad angående fjällvärld
ens fornlämningar och övriga kulturlämningar. Dessutom angavs en mer långsiktig 
strategi/handlingsplan för närmast följande års fornminnesinventering, innefattande 
bLa. området vid Tärnasjön 1998 och möjligheter till flexibla val av kartblad därut
över, relaterat till årliga utvärderingar av kompetens- och kunskapsläget. 

Ytterligare några planeringsmöten under våren (13 mars, 17 april, 7 maj) syftade 
till att göra Västerbottens museum mer delaktigt i excerpering och övriga fält
förberedelser. Vid dessa deltog Anders Karlsson och Lillian Rathje från Västerbott
ens museum och Lennart Klang från Riksantikvarieämbetet. 

Excerpering utfördes under våren av Lillian Rathje i Umeå och Lennart Klang i 
Stockholm (ATA och Nordiska museet). Klang utformade även ett utbildningspro
gram för inventeringen 1997 (se vidare kap. 4.4.1.). Utbildningsdagarna integrera
des med fältarbetet och bestod av två delar, varav den första återknöt till fjolårets 
Blaikfjällsornråde och var en upptakt till årets fältarbete. Den andra delen var en 
vidareutbildning i Tärna med inriktning på stenålderslämningar på kalfjället. 

4.2. Organisation 

I Gitsfjällsornrådet arbetade under juni och juli fyra personer anställda av Väster
bottens museum: Susanne Sundström, Charlotta Sanell, Bengt-Olav Käck och 
Andreas Stångberg, samt därutöver Lennart Klang från Riksantikvarieämbetet. I de 
båda andra områdena arbetade under juli och augusti fyra personer anställda av 
Västerbottens museum: Lillian Rathje, Charlotta Sanell, Bengt-Olav Käck och 
Andreas Stångberg, samt Lennart Klang. Under en vecka deltog Jeanette Joelsson, 
anställd vid Skogsmuseet i Lycksele. Inom främst Atofjällsområdet utfördes även 
kompletterande inventeringar andra veckan i september av Sanell och Stångberg. 
Ansvarig platsledare för inventeringarna i Västerbotten var Lennart Klang, som ut
förde kompletterande fältarbete med granskningsinsatser även under september. 

Täckningsgraden var beräknad till 3,5 km2/anställningsdag för museets arkeolo
ger. Den verkliga täckningsgraden blev lägre p.g.a. en längre tids sjukfrånvaro. 

I denna rapport har statistiken (tabellerna 1-3) sammanställts av Västerbottens 
museum, som också har skrivit merparten av kapitlen 2, 3 och 4 (arbetsområden, 
tidigare dokumentation och resultat av 1997 års inventering). Riksantikvarieämbe
tet har varit huvudförfattare till kapitel 1 och 5 (sammanfattning och utvärdering) 
samt mindre delar av övriga kapitel, bl.a. resultatsammanfattningarna om stalotomter 
och rösningar (kap. 4.3.2.5. och 4.3.2.6.). 

4.3. Fältarbete 

4.3.1. Inriktning 

Den fomminnesinventering i fjällområdet som utfördes 1996 (jfr Jönsson & Klang 
1996) visade att ett stort antal lämningar, som ditintills inte varit kända, kunde re
gistreras i dalgångar och sluttningar nedanför trädgränsen. Särskilt gällde detta läm-
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ningar från den intensiva renskötseln. Inom årets områden fortsatte sökandet efter 
denna sorts lämningar. Behovet av ett ökat kunskapsunderlag för lämningar, från 
olika tider, ovan trädgränsen medförde att vi under 1997 års fältsäsong delvis kom 
att koncentrera oss på lämningar inom högfjällsområdet. Under årets fältsäsong skulle 
tyngdpunkten mer ligga på sökandet efter fornlämningar från stenåldern. De för
modligen väl dokumenterade områdena, med många registrerade boplatser kring 
Storbäck i Dorotea och kring Överurnan i Tärna, inventerades dock mera översikt
ligt 1997. 

Under 1997 års fältarbeten har inventeringsgruppen haft större sammanhållning 
jämfört med tidigare. För flertalet veckor i Tärna har arbetet lagts upp med gemen
sam utfärd till ett basläger (medhavda tält eller befintliga stugor), ofta med helikop
ter. Inventeringen har sedan utförts i grupper med 2-4 personer i varje, inklusive 
platsledaren. Registrering och granskning har därmed ofta skett vid samma tillfälle. 
Därmed har eftergranskningen under september varit av begränsad omfattning och 
styrd av möjligheterna att nå områden med bil och via vandringar. 

4.3.2. Resultat 

Vid 1997 års inventering i Västerbottens län registrerades totalt 515 lämningar på 
259 lokaler. Majoriteten av dessa utgjordes av lämningar i det historiskt kända sa
miska kulturlandskapet. Men även lämningar efter forntida stenhantverk, sakordade 
som boplatslämningar, finns rikligt företrädda. Inom det aktuella området hade tidi
gare 114 lämningar på 83 lokaler registrerats. 

4.3.2.1. Gitsfjällsområdet 

Vid 1997 års inventering i Gitsfjällsområdet registrerades inom Dorotea socken 50 
lämningar på 33 lokaler, varav 33 lämningar på 18 lokaler bedömdes som fast forn
lämning. Vid tidigare inventeringar inom området hade 22 lämningar registrerats på 
lika många lokaler, varav 12 hade bedömts som fast fornlämning. Inom Vilhelmina 
socken registrerades vid 1997 års inventering 48 lämningar på 28 lokaler, varav 34 
lämningar på 17 lokaler bedömdes som fast fornlämning. En av de tidigare registre
rade lokalerna, ett viste med bevarad bebyggelse inom Vilhelmina socken, utgick. 

Boplatser o.dyl. 

Inom området fanns sedan tidigare 13 boplatser, en uppgift om boplats samt tre 
skärvstensförekomster och en fyndplats registrerade. Vid 1997 års inventering till
kom inga nya lokaler med säkra boplatsspår av förhistorisk karaktär. De tidigare 
registrerade skärvstensförekomsterna bedömdes samtliga som boplatslämningar och 
på en av de tidigare registrerade boplatserna tillkom två härdar. Även den tidigare 
registrerade fyndplatsen bedömdes som möjlig boplats. 
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Till boplatslämningarna inom det historiskt kända samiska kulturlandskapet räk
nas härdar, kåtatomter, bengömmor, renvallar och förvaringsanläggningar 
(källargropar m.m. ). Dessa lämningar uppvisar en likartad spridningsbild och ligger 
i närheten av vattendrag, samt vid mindre sjöar och bäckar. Vid 1997 års område i 
Gitsfjällsområdet kunde inom Dorotea socken totalt två lokaler med kåtatomter re
gistreras, varav den ena, förutom två kåtatomter även innehöll fem bengömmor. 
Även en plats med tradition om äldre viste registrerades som renvall, p.g.a. föränd
ringar i växtligheten. Förutom de två ovan nämnda härdarna registerades ytterligare 
fyra härdar i Dorotea socken. Vid en lokal registrerades tre ovala härdar, tre ben
gömmor och en källargrop, och vid en ytterligare lokal registerades en ensamliggande 
rund härd. Inom Vilhelmina socken registrerades totalt 15 härdar, två kåtatomter, tre 
bengömmor och sex källargropar på totalt 16 lokaler. Huvuddelen av bengömmorna 
förekom i sprickor i block eller i skrevor och öppningar mellan blocken. 

Bebyggelselämningar 

Till bebyggelslämningarna räknas här grunder efter nybyggen, torp och liknande. 
År 1997 kunde fyra lokaler inom Dorotea socken registreras. Hit hör relativt sena 
lämningar av det namngivna stället Brånet eller Sjul-Annas, lämningar efter en se
dan tidigare registrerad fäbod, ett område med kvarnlämningar, samt ett område 
med hus grunder. Dessa bedömdes inte som fast fornlämning. Inom Vilhelmina socken 
bedömdes däremot en by-lgårdstomt, vid nybygget Fjällbobergs äldre läge, som fast 
fornlämning. Där registrerades ett 15-tal hus- och källargrunder, sju fossila åkerytor 
och röjningsrösen. Nybygget övergavs omkring 1850. En "lappvall" med namnet 
Sjul-Olsvallen, som tidigare hade bedömts som fast fornlämning, registrerades 1997 
som en lokal med bebyggelselämningar, med bl.a. en husgrund, enstaka grundstenar, 
två källargropar och en stenröjd åkeryta. I anslutning till denna hade tidigare ytterli
gare en s.k. lappvall registrerats. Denna registrerades 1997 som två fossila åkerytor 
som möjligen bör sammanhänga med bebyggelsen på Sjul-Olsvallen. Ytterligare en 
hus grund registrerades 1997. 

Övriga lämningar 

I området finns även enstaka lämningar, som inte har kunnat hänföras till någon av 
de ovannämnda kategorierna och som inte har bedömts som fast fornlämning. På 
den s.k. Spå-Tammasvallen i Dorotea socken finns lämningar efter ett potatisland. 
Andra lämningar är ett sentida skif.ferbrott, ett brofäste, en fomlämningsliknande 
naturbildning, samt platsen för ett skidfynd i en myr. Inom området registrerades 
också fyra rösningar, varav en bedömdes som fornlämning (jfr kap. 4.3.2.6). Inom 
Vilhelmina socken registrerades tvåfördämningsvallar efter flottningen, samt fyra 
rösningar. Inga av dessa lämningar bedömdes som fast fornlämning. 
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4.3.2.2. Atofjället-Skalmodalsområdet 

Vid 1997 års inventering i Atofjället-Skalmodalsområdet registrerades 232 lämningar 
på 114 lokaler. Av dessa bedömdes 175 lämningar på 78 lokaler som fast fornläm
ning. Inom området fanns innan 1997 års inventering 31 lämningar på 11 lokaler, 
varav 24 lämningar (fångstgropar och en grav) på fyra lokaler hade bedömts som 
fornlämningar. 

Gravar 

Vid 1997 års inventering registrerades 11 gravar, varav sex nyfunna. De flesta av de 
nyfunna gravarna är s.k. hällgravar. En är sannolikt en sommargrav, enligt traditio
nen. Övriga gravar är svårbedömda huruvida de är sommargravar eller permanenta 
gravar. Några är även omplockade, vilket försvårar bedömningen. En tidigare re
gistrerad lokal med tre gravar (RAÄ 332) besöktes inte vid årets inventering p.g.a. 
tidsbrist. 

Boplatser o.dyl. 

Vid 1997 års inventering härrörde majoriteten av registrerade lämningar från den 
samiska kulturmiljön. De fördelades huvudsakligen på två områden, Abelvattnet 
och Atoklinten. Totalt R-markerades 139 lämningar på 62 lokaler. Här dominerar 
härdar (67), vilka var ovala (23), rektangulära (20), runda (1), kvadratiska (2) eller 
oregelbundna (21). Området är också rikt på stalotomter (14 på 5 lokaler), kåta

tomter (9 på 9 lokaler), bengömmor (22 på 16 lokaler) och förvaringsanläggningar i 
form av källargropar (28 på 22 platser). På lokalerna förekommer ofta kombinatio
ner av olika lämningstyper. Vanligast är att en källargrop och/eller en bengömma 
ligger i anslutning till en härd eller en kåtatomt, men undantag finns. Fyra rengärdar 

på tre lokaler registrerades också, men upptogs inte som fornlämningar. Vid en av 
grupperna med stalotomter finns en boplatsgrop. Den sedan tidigare registrerade 
"Suoivengellas grav", visade sig vara belägen i närheten av en kåtatomt och en 
förvaringsanläggning bestående av ett naturbildat utrymme mellan tre block, var
dera 5 m stora. Därtill kom en uppgift om fornlämning i form av stalotomter. 

Fångstlämningar 

Vid tidigare inventeringar hade tvåfångstgropssystem, med totalt 20 gropar, regist
rerats vid Abelvattnet. Av dessa registrerades totalt 18 gropar 1997. Av de tidigare 
registrerade groparna är två överdämda. Ernst Manker hittade 18 fångstgropar i ett 
system mellan Arevattnet och Arevattsbleriken (Manker 1960). Vid Riksantikvarie
ämbetets inventering inför Abelvattnets reglering 1961 registrerades endast åtta 
fångstgropar i systemet (Biömstad 1964). Vid 1997 års inventering återfanns de åtta 
gropar som registrerats 1961. De övriga 10 groparna som Manker hittade är sanno
likt naturbildningar. 
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De tre gropar som tidigare registrerats på en annan lokal vid Abelvattnet är i dag 
överdämda, två av dessa undersöktes 1967 (Norrman & Jannok-Porsbo 1972). 

En lokal med två fångstgropar och en fångstgropsliknande bildning tillkom 1997. 

Bebyggelslämningar 

Inom 1997 års område registrerades en kvadratisk husgrund, 5 x 5 m, i anslutning 
till en av de härdar som R-markerats. 

Övrigt 

I området finns även andra lämningar som inte har kunnat hänföras till ovanstående 
kategorier. På fjället Naireke ska enligt en tradition finnas en offerplats, som inte 
kunde återfinnas. Hela fjället Atoklinten omtalas som heligt och flera offerplatser 
ska enligt traditionen finnas (Manker 1957, Gustaf Hallströms egna anteckningar). 
Någon exakt offerplats kunde dock inte hittas vid inventeringen 1997. En typ av 
lämningar som är rikligt företrädd i området är rösningar (se vidare kap. 4.3.2.6. 
nedan). Av totalt 31 rösningar, fördelade på 19 lokaler, bedömdes nio rösningar på 
sju lokaler som fornlämningar. Samtliga av dessa är belägna i krönläge. En vand
ringsled med vadställe bedömdes inte som fast fornlämning. Övriga lämningar som 
ej R-markerats utgörs av en kallkälla, 2 uppresta stenar, ett gränsmärke,fyndplats 
för sten med sentida ristning, samt stensamlingar av oviss karaktär. 

4.3.2.3. Artfjällsområdet 

Under fältsäsongen 1997 kunde 154 lämningar på 77 lokaler registreras. Av dessa 
bedömdes 99 lämningar som fornlämningar fördelade på 40 lokaler. Vid tidigare 
inventeringar hade i området registrerats 57 lämningar på 46 lokaler, varav 12 boplats
lämningar på lika många lokaler hade upptagits som fornlämningar. Enstaka tidi
gare registrerade lokaler, bl.a. RAÄ 65 och 581, är ogranskade av tidsskäl och bör 
granskas 1998. En lokal, RAÄ 658, har utgått och ingår numera i RAÄ 549. 

Gravar 

Inom området finns den numera arkeologiskt undersökta begravningsplatsen vid 
Vila kapell och vidare finns en uppgift om tre gravar på Artfjället (se kap. 2.3.2.3. 
och 3 .1.). Vid 1997 års inventering var platsen för Vila kapell under vatten och gra
varna på Artfjället återfanns ej. 
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Boplatser o.dyl. 

Inom 1997 års Artfjällsområde registrerades totalt 138 lämningar efter boplatser 
o.dyl. Av dessa utgjordes en majoritet av tillslagsplatser för brecciekvarts. Inom ett
relativt begränsat område öster om Långfjället registrerades på 14 lokaler totalt 55
tillslagsplatser. Regelrätta boplatser låg kring stränderna av den reglerade Gausjosjön.
Vid 1997 års inventering ombedömdes 10 av totalt 19 lokaler, tidigare registrerade
som lösfynd, till boplatser. Av tidigare 12 kända boplatser visade sig 5 vara under
sökta eller delundersökta. Vid tre av de ej undersökta boplatserna tillkom 1997 här
dar och fyndmaterial.

Området kring sjön Överurnan är rikt på lämningar som kan föras till det histo
riskt kända samiska kulturlandskapet. Vid tidigare inventeringar hade sju kåtatomter 
och tre lappläger/visten, bl.a. Sotsbäckens och Gausjosjöns sommarvisten, registre
rats, men ej bedömts som fornlämningar. Dessa gavs vid 1997 års inventering när
mare beskrivningar. Totalt registrerades 1997 inom dessa visten 13 kåtatomter, fem 
källargropar, en härd ochfossil åkermark. Av dessa bedömdes tre lokaler som forn
lämningar, två med kombinationen kåtatomt och källargrop, en med en rektangulär 
härd. Nyregistreringarna inom 1997 års område utgjordes av sex härdar, varav fem 
upptogs sorri fornlämningar, och sex källargropar, varav fyra bedömdes som forn
lämningar. Inom området registrerades också en rengärda, ca 100 m i diameter, 
omgiven av en förmultnande klabbgärda. På platsen har i dag en del av klabbgärdan 
återuppbyggts med byggnadsvårdsmedel. 

Övrigt 

I området finns även andra lämningar som inte har kunnat hänföras till ovanstående 
kategorier. Ett kvartsitbrott, som bestod av ett halvmeterstort kvartsitblock med 
märken efter slag och med sparsamt av avslag intill, registrerades som fast fornläm
ning. År 1997 registrerades också sju rösningar på fyra platser, varav fyra rösningar 
på två platser upptogs som fornlämningar (jfr kap. 4.3.2.6.). 

4.3.2.4. Kompletteringar inom 1996 års områden i Dorotea och Tärna socknar 

I samband med 1997 års inventering gjordes vissa kompletteringar på angränsande 
blad, vilka ingått i 1996 års inventering. Inom Dorotea socken registrerades en boplats
grop i samband med den exkursion som inledde 1997 års fältsässong. 

I samband med fältinventeringarna i Tärna socken registrerades totalt 30 läm
ningar på sex lokaler. Dessa bestod av lokaler med s.k. stalotomter och/eller härdar 
(10 stalotomter registrerades på tre lokaler). På en av lokalerna förekom också två 
bengömmor, på två andra förekom även källargropar och på en registrerades en 
"stenring". Stenringen är 4 m i diam och består av i marken ordentligt nedsjunkna 
stenar, vilka är upp till 0,4 m stora. Dess funktion är dock oklar. De sex lokaler, som 
är beskrivna ovan, återfinns på platser som av tidsskäl aldrig inventerades 1996. 
Samtliga lokaler är införda i statistiken i tabell 3a och 3c. 
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4.3.2.5. Stalotomter - några kommentarer 

Få eller inga fornlämningstyper i fjällområdet har tilldragit sig så stort intresse som 
de s.k. stalotomterna. Möjligen kan stalotomten vara den arkeologiskt mest under
sökta fornlämningstypen i landet i förhållande till hur många som är registrerade. I 
varje fall är stalotomten den mest undersökta anläggningstypen i fjällområdena (jfr 
Mulk 1994:129). Man kan också notera att det i den aktuella forskningsdebatten 
förekommer ett stort antal olika uppfattningar om stalotomterna (se t.ex. Kjellström 
1997, Mulk 1994, Storli m.fl. 1993), t.ex. om det var samer eller nordbor som bodde 
i dem, om de har varit torvbyggnader eller tältplatser, om de nyttjats vid renjakt eller 
renskötsel, om deras upphovsmän kom västerifrån eller österifrån och om flera stalo
tomter på samma plats är samtida eller från olika tider. 

Själva ursprunget till benämningen "stalotomt" är delvis oklar. De har bl.a. även 
kallats "staloringar", "stalografvar" och "jähnagrafvar" (Pettersson 1913), men även 
benämnts "stalotomter" på 1920-talet (Tomasson 1929-30). På senare år har de även 
benämts "kåtatomter" (Baudou 1988), "hyddgrunder" (Baudou 1992: 146), "bo
platsvallar" (Baudou 1992: 147) och "stalotomtningar" (Mulk 1994). I Riksantikvarie
ämbetets terminologi har de vanligen kallats "stalotomter", sannolikt efter Manker 
(1960), men på senare år har de inordnats i sakordet "kåtatomt", dock utan närmare 
analys. 

Vid 1996 års fomminnesinventering i Tärnaområdet registrerades endast en lokal 
med stalotomter, vilken låg i en mycket intressant miljö med såväl härdar, källargropar, 
bengömmor och gravar (Klang & Skålberg 1997b: 16). Erfarenheterna att registrera 
själva anläggningarna blev sålunda begränsade detta år. Vid 1997 års fältarbete var 
situationen en annan. Förutom att 24 stalotomter registrerades på åtta lokaler, gjor
des även en specialstudie av ytterligare en stalotomtslokal ett stycke från Marsliden 
i Vilhelmina socken. Vägvisare till denna var Ingemar Söder, som tillsammans med 
Lennart Klang utförde specialstudien (noggrann uppmätning och begränsad 
sondning). Syftet var att försöka lära känna fomlämningstypen med dess olika 
formelement, studera terrängläget och således få underlag till hur de kan identifieras 
och beskrivas. 

Sammantaget är kunskapsläget vad beträffar fornlämningstypen stalotomter så
lunda förhållandevis gott, både forskningsmässigt (förutom ovanstående källor, se 
även Kjellström 1975, 1976b, 1982 och 1983b, samt Storli 1991 och 1994) och nu 
även vid den pågående fomminnesinventeringen i Västerbottens län. I föreliggande 
rapport ryms inte en närmare analys, men frågan om vad fornrninnesinventeringen 
kan bidra med i den rådande kunskapssituationen bör beröras. Här behandlas endast 
kortfattat frågor kring terminologin, hur de är uppbyggda och deras utbredning. 

Det karaktäristiska för stalotomtema är den något nedgrävda ytan, kring vilken 
en låg och platt vall är tydlig och välbyggd. Det råder knappast någon tvekan om 
vad som menas när man talar om stalotomter. De liknar inga andra kända lämningar 
i fjällområdet och förefaller därmed utgöra en avgränsningsbar fomlämningstyp som 
inte behöver förväxlas med andra. De karaktäristiska kåtatomter som registrerades i 
Västerbottens län 1996-97 saknar denna nedgrävning och även den karaktäristiska 
vallen runt om. 
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De registrerade lämningarna i 1997 års område har varierande form och storlek, 
något som också förekommer på en och samma lokal. De är ovala, runda, kvadra
tiska och rektangulära. Den närmast ovala (med tendens till rektangulär form med 
svagt utsvängda sidor och rundade hörn) är den vanligaste typen. Även om storle
ken varierar (yttermått upp till något mer än 8x7 meter) förefaller åtminstone de 
största stalotomterna vara större än kåtatomter. 

Terminologiskt förefaller det sålunda rimligt att särskilja stalotomterna från kåta
tomterna, givetvis utan etniska kriterier i terminologin. Därför har vi gjort så i be
skrivningarna vid 1997 års inventering. Också med hänsyn till den aktuella forsknings
debatten förefaller "stalotomt" vara ett relevant sakord. 

Vid sondning i stalotomterna 1997 lokaliserades vanligen en härd i mitten. Jord
prov i sonden gav också stundtals beskedet att både golvytan och vallen överst be
står av 1-3 cm begynnande blekjordsbildning, varunder ett upp till 10 cm tjockt 
lager med mörkbrun jord ligger ovanpå den naturliga, ljusare bruna jorden. I enstaka 
fall verkar det som om detta mörkbruna jordlager saknas. Iakttagelserna är intres
santa i relation till den ofta debatterade frågan huruvida det har stått en torvbyggnad 
eller ett tält på stalotomternas vallar. Iakttagelserna ger stöd för "torvteorin", men 
motsäger inte möjligheten att boplatserna med stalotomter kan ha haft varierande 
utseende med skiftande byggnadsmaterial och byggkonstruktioner, något som även 
variationen i storlek och form möjligen antyder. 

De frågor som fornminnesinventeringen på sikt skulle kunna ge en del svar kring 
är givetvis de som handlar om stalotomternas utbredning och rumsliga samband 
med andra fornlämningstyper. 1997 års registreringar i Tärnaregionen innebär en 
märkbar förtätning i ett redan känt utbredningsområde för stalotomter. Vidare kan 
man konstatera att de nu registrerade ofta förekommer i nära anslutning till härdar 
och bengömmar, dvs. fornlämningar som kan ha samband med den intensiva ren
skötseln. Mer sällan - men det förekommer - har de registrerats i anslutning till 
fångstgropar. Den mycket diskuterade frågan om stalotomterna är lämningar efter 
jaktstationer eller tidig renskötsel kan kanske inte slutgiltigt avgöras av fornminnes
inventeringen, men den samlade fornlämningsbilden i 1996-97 års inventerings
område i Tärnaregionen kan ge intryck av att stödja hypotesen om renskötsel. Frå
gan förtjänar otvivelaktligen en fördjupad analys. 

4.3.2.6. Rösningar - några kommentarer 

Registreringen av s.k. rösningar visade sig vara ett av de mest påtagliga antikvariska 
problemen under 1997 års säsong, som behöver en närmare analys och en riksgiltig 
lösning inför kommande säsonger. Problemets kärna utgörs av det faktum att sten
samlingar, uppresta stenar och upplagda stenar på större block förekommer på ett 
flertal ställen i fjällområdet, där det förefaller vara svårt att närmare klargöra vilken 
funktion de kan ha haft. Därtill kommer att liknande lämningar förekommer med 
känd funktion. Trots att vissa har en känd funktion visade det sig problematiskt att 
bedöma funktionen för ett stort antal platser med övergivna upplagda eller uppresta 
stenar. 
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Morfologiskt kan rösningarna delas in i minst tre olika grupper. Den första utgörs 
av hällar, ofta 0,5-1 m stora och 0, 1 m tjocka, vilka staplats på varandra till upp mot 
en meters höjd. Dessa återfinns på fjällens krönpartier eller på andra höglänta avsatser/ 
sluttningar. De förekommer såväl enstaka som i mindre grupper med några tiotal 
meter mellan dem. Lavbildning på de som tagits med i fornminnesregistret visar att 
de generellt inte kan ha lagts upp i sen tid av t.ex. turister. Stensamlingarna är väl
kända hos ortsbor, men ingen har ännu kunnat förklara varför de byggts, med un
dantag för att liknande rösningar har byggts i sen tid, bl.a. av turister. En iakttagelse 
i fält är att de regelmässigt byggts på väl utvalda platser med vidsträckt utsikt över 
landskapet. Denna grupp är den mest homogena och kan tydligt skiljas från andra 
genom den tydliga morfologin och det karaktäristiska terrängläget. 

Den andra gruppen utgörs av uppresta, långsmala stenar, ofta omkring en meter 
höga och i vissa fall stöttade av några mindre stenar vid basen. I flertalet fall kan 
sådana uppresta stenar bedömas vara markeringar efter rösade vandringsleder, var
vid de antingen inte har registrerats (om leden ännu används), eller registrerats som 
övergiven färdväg i fornminnesregistret (t.ex. RAÄ nr 777 i Tärna socken). De upp
resta stenarna som här avses och som kallas rösningar förekommer mer som enstaka 
lämningar på platser där vandringsledsmarkering visserligen inte helt kan uteslutas 
men där även andra funktioner är tänkbara. 

Den tredje gruppen utgörs av upplagda stenar på större block. Ofta består dessa 
rösningar av en enda upplagd sten, 0,2-0,5 m stor, men stöttade mindre stenar kan 
också förekomma, på ett t.ex. 1 m högt och 2-3 m stort framträdande block. 

Antikvariskt finns ett antal s.k. sak.ord i fornminnesinventeringens teminologi 
som teoretiskt är tillämpbara för dessa ovan beskrivna rösningar: gränsmärke, min
nesmärke, fångstanläggning, offerplats, vägmärke och övrigt. Ett antal sakord som 
kan förefalla tillämpbara, men som inte är det, är röse, rest sten och klumpsten, vilka 
alla i fornminnesregistrets terminologi är reserverade för gravbeskrivningar. I och 
med att "rösning" ännu inte ingår i fornminnesregistrets sak.ordlista, har de vid 1997 
års inventering sak.ordats som "övrigt", men i beskrivningsdelen av registret kallats 
för rösningar i enlighet med ett föreliggande förslag om reformerad sak.ordslista för 
fjällens kulturlämningar och fornminnen. 

Rösningar i den första gruppen enligt ovan har upptagits som fornlämningar, 
medan de övriga än så länge generellt inte har erhållit den bedömningen. Anled
ningen är att alla i den första gruppen kan bedömas enhetligt, medan de övriga be
står av en mer heterogen grupp av lämningar, i vilken det är besvärligt att med nuva
rande kunskap göra ett urval för R-markering som fornlämningar. Detta innebär att 
med ökad kunskap och mer erfarenhet av dessa lämningar kommer sannolikt ett 
urval av de senare att bedömas som fornlämningar inom en inte alltför avlägsen 
framtid. I väntan på detta bör dessa lämningar betraktas som presumtiva forn

lämningar i samband med antikvariska överväganden och registreras med bedöm
ningen Bevakas. 

I denna rapport görs ingen närmare analys av rösningsproblematiken. En sådan 
är dock angelägen. Den bör innefatta särskilda fördjupningsstudier, t.ex. att titta 
närmare på lappskattelandsindelningen och pröva om vissa rösningar kan härröra 
från denna indelning (något som inletts av Ingemar Söder, Vilhelmina), att titta när
mare på möjligheten att lantmäteriet tidigt kan ha markerat platser för kartläggning, 
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att studera fångstanläggningars utseende med bl.a. sådana "varder" som registrerats 
i Norge Gfr även Holm 1991:lOlff), att studera offerplatsers utseende och terräng
lägen samt att överhuvud taget studera samers, nybyggares och tidiga turisters 
landskapsutnyttjande vad avser uppförande av stensamlingar m.m. Som synes är 
detta sammantaget en omfattande forskningsuppgift. 

4.4. Utåtriktad verksamhet 

4.4.1. Utbildning 

Tre särskilda utbildnings- och exkursionstillfällen, integrerade med fältarbetet, ägde 
rum under 1997. Vid det första, i anslutning till inventeringarna i Gitsfjällsområdet, 
deltog Åsa Lundberg från Arkeologiska institutionen, Umeå universitet, Sven-Åke 
Risfjell och Ingemar Söder från Vueltjere Duodji, Henning Pettersson från 
Skogsvårdsstyrelsen, Anders Huggert, Anders Karlsson, Bengt-Olav Käck, Lillian 
Rathje, Susanne Sundström, Charlotta Sanell och Andreas Stångberg från Väster
bottens museum samt Lennart Klang, Riksantikvarieämbetet. Det andra, särskilda 
utbildningstillfället skedde i samband med inventeringarna i Artfjällsområdet. Då 
deltog förutom inventerarna från Västerbottens museum och Lennart Klang även 
Lena Holm från Arkeologiska institutionen, Umeå universitet och Jeanette Joelsson 
från Skogsmuseet i Lycksele. Vid båda tillfällena behandlades bl.a. frågor kring 
stenålderslämningar och frågor kring sakord. Det tredje exkursionstillfället ägde rum 
i samband med en avslutningsträff i slutet av augusti, då förutom inventerarna även 
Rolf Kjellström från Nordiska museet, Gunilla Edbom från Åjtte, Jan Sundström 
från Länsstyrelsen i Umeå och Anders Huggert och Anders Karlsson från Västerbot
tens museum deltog. 

4.4.2. lnf ormation 

Innan årets fältsäsong togs ett informationsblad fram med en kort information om 
fomminnesregistrering, inventering och aktuella arbetsområden. Detta informa
tionsblad, med telefonnummer till kontaktpersoner, publicerades i lokala annons
blad i nära anslutning till inventeringsperioden. Information om den förestående 
inventeringen publicerades också i tidskriften Västerbotten (Karlsson 1997) och 
förmedlades via diverse möten. En redovisning av 1997 års resultat har skett i tid
skriften Västerbotten (Rathje 1997). 

4.4.3. Samråd 

Som ovan nämnts (kap. 4.1.) hölls flera planeringsmöten med externa deltagare in
för fältsäsongen. Inslag av samråd förekom även i samband med utbildnings- och 
exkursionsdagarna samt uppsummeringsdagen (se ovan kap. 4.4.1.). 
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5. Utvärdering

5.1. Fältförberedelser 

Huvudinriktningen vid 1997 års fältförberedelser, att göra Västerbottens museum 
delaktig och delansvarig för excerperingen och övriga fältförberedelser, innebar täta 
kontakter mellan museets berörda arkeologer och Riksantikvarieämbetet. Samarbe
tet vid denna infasning har fungerat mycket bra ur Riksantikvarieämbetets synvin
kel med stort engegamang och positiv inställning från museets sida. Ur museets 
synvinkel är det särskilt viktigt att det inledda samarbetet får en kontinuerlig fort
sättning, annars riskerar man att det inledda kompetensuppbyggandet raseras. Trots 
kontinuerlig planering och avstämning varje månad (se ovan kap. 4.1.), och avsatt 
tid för att genomföra det behövliga förberedelsearbetet, visade det sig vara en be
svärlig uppgift för museet att hinna med sina åtaganden före fältstarten, något som 
måste ses i relation till övriga åtaganden vid museet i kombination med svårigheten 
att uppskatta tidsåtgången vid en "inkömingsf as" för en ny verksamhet. Sammanta
get bådar emellertid den positiva inställningen, och de nu vunna erfarenheterna av 
fältförberedelser, gott inför kommande säsonger, i synnerhet om det inledda samar
betet kan fördjupas. Till kommande säsonger bör i så fall excerperingen färdigstäl
las i ett tidigare skede och övriga fältförberedelser (planering, information, utbild
ning etc.) vidareutvecklas. I detta sammanhang vore det också bra att utveckla Åjttes 
roll som länsöverskridande samarbetspart. 

5.2. Organisation 

Den organisatoriska inriktningen av fältarbetet, att hålla samman hela inventerings
gruppen och ta ett delområde i taget såväl inventerings- som granskningsmässigt 
(som alternativ till att inventera fler delområden parallellt), visade sig kunna ge
nomföras som planerat, dvs. med rimlig flexibilitet. Fördelen med denna inriktning 
var bl.a. den kontinuerliga kontakten och diskussionen inventerarna sinsemellan och 
mellan inventerama och platsledaren. Denna modell torde vara att föredra vid in
venteringar med liten omfattning (få inventerare), såsom 1997. Ur kunskaps
uppbyggnadssynpunkt vore det emellertid önskvärt med något större omfattning på 
fältarbetet med två eller fler parallellt inventerande grupper, vilket dock kräver ökade 
resurser. Nackdelen med den mindre omfattningen är att inget eller mycket begrän
sat utrymme finns för att göra omdisponeringar eller vidta andra åtgärder i takt med 
fältarbetets fortskridande. 

Täckningsgraden 3,5 km2 per anställningsdag visade sig som väntat helt otill
räcklig för en täckande inventering. Tre delområden utelämnades medvetet med avsikt 
att återkomma dit kommande säsong. Därtill kommer fler delområden som inte in
venterades och som valdes bort med avsikt att inte återkomma dit om inte särskilda 
skäl, okända vid fältarbetet, skulle komma att motivera det. Vid den uppföljande 
redigeringen under hösten har redan ett par mindre områden framstått som lämpliga 
att återkomma till, bägge på det nordligaste kartbladet vid Artfjället. 
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Att kunna återkomma till oinventerade delområden är nödvändigt när täcknings
graden är så otillräcklig som den blir med 3,5 km2 per anställningsdag inom stora 
delar av fjällvärlden och syftet är att inventera fram en rättvisande bild av 
fornlämningars utbredning. Denna flexibilitet prövades 1997 med mycket bra resul
tat i och med att bl.a. tre lokaler med stalotomter på 1996 års Tärnaområde fångades 
upp 1997 tack vare tips från en sagesman och en ökad medvetenhet hos inventerarna 
om fornlämningstypens terrängläge och morfologi. Detta förutsätter att fältarbetet, 
såsom 1997, har en rumslig anknytning till fjolårsområdet och att denna möjlighet 
beaktas vid fältplaneringen av helikoptertransporter och baslägerlokaliseringar. Ge
nom att två omgångar ortofotokartor tas fram till fältarbetet och Riksantikvarieäm
betet endast behöver en för arkivering, är den extra uppsättningen, förvarad vid 
museet, lätt tillgänglig för ett sådant kompletterande fältarbete. Förfaringssättet gör 
att den kontinuerliga kunskapsuppbyggnaden hos inventerarna kan tillgodogöras 
och ge ett stort utbyte med små kompletteringsinsatser. 

5.3. Fältarbete 

5.3.1. Inriktning 

1997 års inriktning av fältarbetet, att lägga tonvikt på kalfjället och stenålders
lämningar parallellt med att gå vidare med fjolårets inledda registrering av läm
ningar efter samiska visten m.m. nedanför trädgränsen och i dalgångar, kunde full
följas som planerat. De utvalda arbetsområdenas varierande karaktär medförde att 
inventeringsinsatserna fick begränsas till att endast ge en inblick i problematiken 
kring identifikation och registrering, i synnerhet vad gäller kalfjällets lämningar. 
Det är alltså viktigt att betrakta årets inriktning som en introduktion till fortsatta 
insatser med liknande - men gärna intensifierad - inriktning på samma tema. 

Inriktningen att prioritera sökandet efter tidigare okända fornlämningar i 
oinventerade landskapsstråk, och av tidsskäl dänned lägga ner mindre tid på tidi
gare inventerade stråk och antecknade lokaler (framförallt kring Överurnan och Stor
Arksjön), innebar att vi sammantaget nådde målet att erhålla en helhetsbild av 
fornlämningsbilden "från dalgång till fjälltopp". Man skall dock vara medveten om 
att en ordentlig revidering och ominventering av stråk med sedan tidigare kända 
fornlämningar i vissa fall brukar leda till en märkbar förtätning och breddning av 
fornlämningstyper, vilket var fallet 1996 i Långseleåns dalgång (Klang & Skålberg 
1996a:20). För 1997 års fältarbete hade vi, i synnerhet i Stor-Arksjöns dalgång, inte 
tagit reda på om så är fallet, vilket är viktigt att understryka för den fortsatta antikva
riska processen. Det allmänna intrycket av de genomförda punktbesiktningarna av 
tidigare kända fornlämningslokaler kring Storbäck och Stor-Arksjön, att den förra 
inventeringen som gjordes här 1983 (Larsson 1985) verkar tämligen välgjord, bi
drog till inriktningen att lågprioritera denna dalgång. När det gäller området vid sjön 
Överurnan och på Artfjället gäller också att tidigare inventeringar där verkar väl
gjorda, särskilt Lena Holms provinventeringar på kalfjället. 
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När det gäller att utveckla terminologin och beskrivningsmetodiken, samt prak
tiska frågor som transporter, övernattningar på fjället etc., kan man konstatera att 
1997 års arbete hade stor nytta av erfarenheterna från året innan. För att kunna vida
reutveckla inventeringens fortsatta inriktning vore det således önskvärt med konti
nuitet i verksamheten och inventeringsgruppen. 

5.3.2. Resultat och kvarstående kompletteringsbehov 

Det finns all anledning att vara nöjd med resultatet för 1997, trots den låga täcknings
graden, ca 3,5 km2/anställningdag, som med nödvändighet innebar att stora områ
den förblev oinventerade trots att fornlämningar mycket väl kan finns oupptäckta 
där. Mest positivt är att vi 1997 breddade registreringen till att omfatta ett flertal 
olikartade fornlämningskategorier, alltifrån stenålder till betydligt yngre epoker, delvis 
med anknytning till vår egen tid. Det är också positivt att registreringen av traditio
nella visten med härdar, källargropar, bengömmor etc. inte längre vållar nämnvärda 
principiella problem vad gäller terminologi, beskrivningsrutiner etc., frågor som var 
mer oklara 1996. Därtill kommer årets mycket intressanta registreringar av s.k. stalo
tomter, vilka först 1997 ledde till ökad klarhet vad gäller terrängläge, utseende, ter
minologi etc. Inventeringsresultatet vad gäller stalotomter visar att inventeringen 
kan bidra med väsentliga nytillskott i aktuell arkeologisk forskningsdebatt (se även 
kap. 4.3.2.5.). 

1997 års erfarenheter av registrering av s.k. rösningar pekar framåt mot ett påtag
ligt behov av ökad kunskap, både vad gäller antikvariska och vetenskapliga frågor. 
Tills vidare har rösningar terminologiskt fått stå för ett slags sammanfattningsbegrepp 
över allehanda möjliga funktioner, något som bör analyseras vidare (se även kap. 
4.3.2.6.). 

Man kan säga att kompletteringar med ännu oidentifierade fornlämningar i prin
cip kan göras överallt inom de inventerade områdena. Viktigare än att peka på geo
grafiska delområden är att peka på behovet av ökad kunskapsuppbyggnad om vissa 
fornlämningstyper och hur man vid inventering skall kunna identifiera dem. Det är 
t.ex. viktigt att gå vidare i arbetet med sökandet efter stenålderns olikartade läm
ningar i fjällmiljö, något som i nuläget bör prioriteras i såväl utbildnings- som
inventeringssammanhang.

5.3.3. Särskilt bevarandevärda lokaler och miljöer 

Generellt sett är landskapet i sin helhet, med bl.a. landskapsformer, fornlämningar 
och andra kulturlämningar, mycket bevarandevärt i alla tre inventeringsområdena. 
Fornlämningarna är inte monumentala i dessa miljöer och behöver sitt vidsträckta 
landskap för att förstås i sitt sammanhang. Ur arkeologisk synpunkt kan dock fram
för allt två miljöer särskilt lyftas fram, dels den av Lena Holm på 1980-talet fram
inventerade stenåldersrniljön uppe på Artfjället vid Överurnan, dels området för de 
nu framinventerade fornlämningarna i Risbäckens dalgång söder om Atoklinten. 
Stenåldersmiljön, med flertaliga verkstadsplatser för tillverkning av råämnen till 
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spetsar m.m., torde ha mycket få kända motsvarigheter i landet. Dalgången med 
Risbäcken är fomlämningsrik med stor variation i fomlämningstypema och intres
santa samband mellan dem - något som fördjupar kunskapen om Atoklintsområdet 
som en kulturmiljö av riksintresse. 

5.3.4. Skador och hotbilder 

Fornlämningarna är generellt välbevarade och saknar vanligen påtagliga skador. Detta 
gäller givetvis dock inte för de som utsatts för vattenregleringsarbeten och därmed 
sammanhängande arkeologisk dokumentation. Den hotbild man kan befara, och som 
man troligtvis kan bemöta med informationsinsatser av lämpligt slag, är turistström
mar med delvis nyfikna människor, som i vissa områden nu kan komma att få upp
lysningar om samiska gravar, bengömmor osv. Denna fråga är dock inte specifik för 
1997 års inventering utan bör diskuteras mer generellt, inte bara för Västerbottens 
län. 

5.4. Utåtriktad verksamhet 

Genom informationstexter i lokala annonsblad, i tidskriften Västerbotten och i sam
band med diverse möten har vetskapen om inventeringsverksamheten under som
maren 1997 funnits hos många berörda, vilket har varit positivt. När det gäller resultat
presentationer finns, som alltid, mer att göra, t.ex. vad gäller massmediakontakter, 
utställningar och planering för ett symposium om fjällens fornlämningar, frågor som 
lokala föreningar i flera fall skulle kunna vara med om att ordna i samarbete med 
t.ex. Västerbottens museum. Museet planerar att i samband med information inför 
1998 års fältarbete återföra något av 1997 års inventeringsresultat till berörda 
kommunmedborgare, antingen skrifligt i ett lokalt annonsblad eller i form av en 
utställning. 

6. Referenser

6.1. Litteratur 

Aronsson, K.Å. 1993. Samiska kulturmiljöer i fjällnära skog. Arkeologi i Sverige. 
Ny följd 2. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. 

Baudou, E. 1988. Samer och germaner i det förhistoriska Norrland. En kritisk över
sikt över tio års forskning. Bebyggelsehistorisk tidskrift, Nr 14, 1987:2-23. 

- 1992. Norrlands forntid - ett historiskt perspektiv.
Biörnstad, M. 1962. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Överumans

dämningsområde med sjöarna Stora Umevatten, Gausjosjön, och Överuman; Ume 
älv, Tärna socken, Lappland. Del 1-2. ATA. Stockholm. 

34 



-1964. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Abelvattnets dämnings
område och Gejmåns kraftstations dämnings- och byggnadsområde, Ume älv,
Tärna socken, Lappland. Del 1-2. ATA. Stockholm 

Egerbladh, 0. 1969. Tärna. Kolonisationen 1824-1861. (Lappmarkens bebyggelse
historia VIII.) Umeå. 

Hallberg. F. m.fl. 1976. Samiska kulturlämningar. Specialinventeringar 1974. (Riks
antikvarieämbetet, Rapport D 10, 1976.) Stockholm. 

Holm, L. 1984. Arkeologi i Tärna. Ideprogram 1984.05.18. Tärna Fjällpark. Väster
bottens museum. Umeå. 

-1991. The use oj Stone and Hunting oj Reindeer. A Study oj Stone Tool Manujacture
and Hunting oj Large Mammals in Central Scandes c. 6000 1 BC. Umeå.

Holm, L. & Lundberg, Å. 1984. Arkeologisk rapport över jornminnesinventering av 
området kring Överuman och Gräsvattnet, Tärna sn, Västerbottens län, 
Lappland. Del 1-4. Västerbottens museum. Umeå. 

Hvarfner, H. 1960. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Överumans 
dämningsområde med sjöarna Stora Umevatten, Gausjosjön och Överuman, Ume 
älv, Tärna socken, Lappland. Del 1-6. ATA. Stockholm. 

Isaksson, 0. 1975. Tärna. Förvandlad bygd. Stockholm. 
Jensen, R. (red.) 1997. Fornminnesinventeringen - nuläge och kompletteringsbehov. 

En riksöversikt. Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen. Stockholm. 
Jönsson, B. & Klang, L. 1996. Fomminnesinventeringar i fjällen. Västerbotten 3, 

1996. Umeå. 
Karlsson, A. 1997. Fomminnesinventering i fjällen. Västerbotten 2, 1997. Umeå. 
Kjellström, R. 1975. Vem var egentligen Stalo? Rig 58: 113-115. Lund. 
- 1976a. Kulturlämningar kring Ältsvattnet. Samiska kulturlämningar. Special

inventeringar 1974. (Riksantikvarieämbetet, Rapport D 10, 1976:4-21.) Stock
holm.

- 1976b. Är traditionerna kring Stalo historiskt grundade? Fataburen 1976:155-
178. Stockholm.

-198 2. Condition for hunting at the Stalo Sites. I Hultkrantz, Å & Vorren, 0 (red.).
The hunters. Tromsö Museums Skrifter, vol. XVIII:47-55. Troms!ZS.

-1983a. Lappmarksmikroskop. Intensivinventering av kulturlämningar i Jokkmokks
fjällen. Nordiska museet. Stockholm.

- 1983b. Staloproblemet i samisk historia. Folk og resurser i Nord. Foredrag jra
Trondheims-symposiet om midt- og nordskandinavisk kultur 1982, s. 213-237.
Trondheim. 

-1997. Om stalotomter, Västerbotten 2, 1997. Umeå.
Klang, L. & Skålberg, P. 1997a. 1996 års jornminnesinventering i Västerbottens

län. BlaUef.jällsområdet, Dorotea och Vilhelmina kommuner. Riksantikvarieäm
betet. Stockholm. 

-1997b.1996 års jornminnesinventering i Västerbottens län. Tärnaområdet, Storu
mans och Vilhelmina kommuner. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Kämpe, B. (red.). 1991. Risbäcks jörsamlings byar. 1800-tal. Skellefteå. 

35 



Larsson, L. Z. 1985. Från Sjnjaptja till Kåge - från fjäll till kust. Arkeologi i Sverige 

1982-83. (RAÄ, Rapport 1985:5). Stockholm. 
Manker, E. 1957. lapparnas heliga ställen. (Acta Lapponica XIII.) Stockholm. 
- 1960. Fångstgropar och stalotomter. (Acta Lapponica XV.) Stockholm.
- 1961. l.appmarksgravar. Dödsföreställningar och gravskick i l.appmarkema. (Acta

Lapponica XVII.) Stockholm.
Marainen, J. 1983. Förflyttningar i Sapmi. Sapmi. 1983:2. 
Meschke, C. 1977. Early Norrland Sites on the Umeälven. A Study of Cultural

historical Survey. Early Norrland 3. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien. Stockholm. 

Mulk, 1.-M. 1994. Sirkas ett samiskt fångstsamhälle i förändring Kr.f- 1600 e.Kr. 

(Studia Archaeologica Universitatis Umensis 6.) Umeå. 
- 1996. Stalotomtningar i Västerbotten. V ästerbotten 3, 1996. Umeå.
Norrländsk uppslagsbok. Umeå.
Norrman, J. & Jannok Porsbo, S. 1972. Rapport över kulturhistoriska undersök

ningar inom dämningsområdet för Gejmåns kraftverk inom Tärna sn, l.appland 

1967-1968. Del 1-3. ATA. Stockholm. 
Pettersson, 0 .P. 1913. Staloringar. I Bidrag till kännedom om f omminnen inom Väster

bottens l.appmark. (Manus återgivet i Manker 1960:229-232.) 
- 1979. Kristoffer Sjulssons minnen. Om Vapstenlappama i början af 1800-talet.

Upptecknade af O P Pettersson (red. av L. Bäckman & R. Kjellström). (Acta
Lapponica, 20.) Lund.

Rathje, L. 1997. Kulturspår från tusentals år - 1997 års fornminnesinventering i 
Västerbottensfjällen.Västerbotten 3/4 , 1997. Umeå. 

Storli, I. 1991. "Stallo "-boplassene. Et tolkningforslag basert på undersökelser i 

Lönsdalen, Saltjjellet. (lnstitutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsö, 
1991, Stencilserie B nr 31.) 
1994. "Stallo" -boplassene. Spor etter de första fjellsamer? (lnstitutt for 
sammenlignende kulturforskning, Universitetet i Tromsö, 1991, Stencilserie B, 
nr 31.) 

Storli, I. m. fl. 1993. Sami Viking Age Pastoralism - or the "Fur Trade Paradigm" 
Reconsidered. Norwegian Archaeological Review, vol. 26, Nr 1:1-48 (jämte 
Comments och Reply to Comments). 

Strand, I. & Widell, E.-M. (u. å.) Insyningar och intiativtagare i Tärna fjällregion. 

Tärna. 
Stångberg, A. 1996. Samiska f omlämningar. En studie inom fö,fjäll-jjällregionen i 

Vapsten sameby. CD-uppsats vt-1996. Arkeologiska institutionen, Umeå univer
sitet. 

Sundström, J. 1990, Kulturmiljövård och skogsbruk. Vilhelmina kommun. Bilaga 
till kulturmiljöenhetens redovisning i den skogsbruksinriktade sambruksplanen 
för Vilhelmina kommun. Umeå. 

Tomasson, T. 1929-30. Bidrag till kännedomen om de s. k. stalotomtema. Same

folkets egen tidning Nr 4 1929 och Nr 2 1930 (tryckt i Manker 1960:234-247). 
Westerdahl, C. 1980. Fjällinventering. Västerbottens museum. Dnr 208/81. Umeå. 

36 



6.2. Övriga källor 

Brev från Riksantikvarieämbetet till museet i Trondheim 1973. Angående kapell

platsen vid Vilasund, Tärna socken, Lappland. ATA, dnr 5554/73. Stockholm. 

Gustaf Hallströms egna, handskrivna anteckningar. Forskningsarkivet, Umeå Uni

versitet. Umeå. 

37 



Socken/Kommun R, (R), Inpr. ej Bevakas Us Namn Övrigt (lnpr. ej) Summa Skillnad 
1997 T 1997 T 1997 T 1997 T 1997 T 1997 T 

Dorotea 33/18 12/12 6/6 1/l 1/1 - 1/1 - 11/10 9/9 50/33 22/22 28/11 

Vilhelmina 34/17 1/1 8/7 3/3 - - 1/1 - 6/6 - 48/28 4/4 44/24 

Summa 67/35 13/13 14/13 4/4 1/1 - 2/2 - 17/16 9/9 98/61 26/26 72/35 

Tabell 1 a. Gitsfjällsområdet i Västerbottens län. Antikvarisk bedömning och antalet registrerade lämningar/lokaler vid fornminnesinventeringen 1997 respektive 
äldre, tidigare inventeringar (T), redovisade sockenvis." Inpr. ej" i kolumnen med R och (R) betyder att fornlämningen ej skall sättas ut på tryckt karta. I kolumnen 
Övrigt avser "inpr. ej" att objektet ej är klassat som fast fornlämning. 

Socken/Kommun R, (R), Inpr. ej Bevakas Övrigt (Inpr. ej) Summa Skillnad 
1997 T 1997 T 1997 T 1997 T 

Tärna/Storuman 175/78 24/4 35/24 - 22/20 7/7 232/114 31/11 201/103 

Tabell lb. Atofjället-Skalmodalsområdet i Västerbottens län. Antikvarisk bedömning och antalet registrerade lämningar/lokaler 
vid fornminnesinventeringen 1997 respektive äldre, tidigare inventeringar (T), redovisade sockenvis. "lnpr. ej" i kolumnen med R 
och (R) betyder att fornlämningen ej skall sättas ut på tryckt karta. I kolumnen Övrigt avser "inpr. ej" att objektet ej är klassat 
som fast fornlämning. 

Socken/Kommun R, (R), Inpr. ej Bevakas Övrigt (lnpr. ej) Summa Skillnad 
1997 T 1997 T 1997 T 1997 T 

Tärna/Storuman 99/40 12/12 33/23 4/4 22/19 41/30 154/77 57/46 97/31 

Tabell Je. Artfjällsområdet i Västerbottens län. Antikvarisk bedömning och antalet registrerade lämningar/lokaler vid 
fornminnesinventeringen 1997 respektive äldre, tidigare inventeringar (T), redoyisade sockenvis. "lnpr. ej" i kolumnen med R 
och (R) betyder att fornlämningen ej skall sättas ut på tryckt karta. I kolumnen Ovrigt avser "inpr. ej" att objektet ej är klassat 
som fast fornlämning. 



Socken Boplatser o. dyl. Bebyggelselämningar Summa 

Dorotea 33/18 - 33/18 

Vilhelmina 26/16 8/1 34/17 

Summa 59/34 8/1 67/35 

Tabell 2a. Gitsjjällområdet i Västerbottens län. Kategori- och sockenvis redovisning av 
antalet fasta fornlämningar (anläggningar/lokaler) vid f ornminnesinventeringen 1997. 

Socken Gravar 

Tärna 6/6 

Boplatser o. dyl. 

139/62 

Fångstlämningar Övrigt (rösningar och stenring) 

20/3 10/8 

Summa 

175/78 

Tabell 2b. Atojjället-Skalmodalsområdet i Västerbottens län. Kategori- och sockenvis redovisning av antalet fasta 
fornlämningar (anläggningar/lokaler) vid fornminnesinventeringen 1997. 

Socken Boplatser o. dyl. Övrigt (rösningar) Brott/täkt Summa 

Tärna 94/37 4/2 1/1 99/40 

Tabell 2c. Artfjällsområdet i Västerbottens län. Kategori- och sockenvis redovisning av antalet fasta 

fornlämningar (anläggningar/lokaler) vid fornminnesinventeringen 1997. 



Tabell Ja. Dorotea socken i Västerbottens län. Antal registrerade lämningar/lokaler; redovisade efter 
kategorier och sakord. Antalet i specificeringen och i kategorisammanställningen kan skilja p.g.a. att 
flera fomlämningstyper kan förekomma på samma lokal. De räknas vid sammanställningen endast en 
gång. "Inpr. ej" i kolumnen med R och ( R) betyder att fornlämningen ej skall sättas ut på tryckt karta. 
I kolumnen Övrigt avser "inpr. ej" att objektet ej är klassat som fast fornlämning.*= Komplettering 
från 1996 års Blaikfjällsområde (se kap. 4.3.2.4.). 

Kategorier och sakord 1997 års inventering Tidigare inventering 

R, (R), Bevakas Övrigt R, (R), B Övrigt 
lnpr. ej lnpr. ej lnpr. ej Inpr. ej 

Boplatser o. dyl. 34/19 5/5 1/1 12/12 1/1 5/5 

Boplatslämning 15/14 4/4 - 12/12 1/1 1/1 

Skärvstensförekomst - - - - - 3/3

Boplats grop* 1/1 - - - -

"Fyndplats" - - - - - 1/1

Härd 6/3 - - - - -

Härd oval 4/2 - - - - -

Härd rund 1/1 - - - - -

Härd oregelbunden 1/1 - - - - -

Kåta/kåtatomt 2/1 1/1 - - - -

Bengömma 8/2 - - - - -

Förvaringsanläggning 2/2 - - - - -

Renvall - - 1/1 - - -

Bebyggelselämningar - - 5/4 - - 2/2 

Bebyggelselämning annan - - 2/1 - - -

Torplämning - - 1/1 - - -

K varnlämning/-ruin - - 1/1 - - 1/1 

Fäbodlämning - - 1/1 - - 1/1 

Övrigt - 1/1 5/5 - - 2/2 

Fossil åker annan - - 1/1 - - -

Brott/täkt - - 1/1 - - -

Bro - - 1/1 - - -

"Rösning" - 1/1 - - - -

"Fyndplats" - - 1/1 - - 1/1 

Fornlämningsliknande bildning - - - - 1/1 

Plats med bruk/tradition/namn - - 1/1 - - -

Summa 34/19 6/6 11/10 12/12 1/1 9/9 



Tabell 3b. Vilhelmina socken i Västerbottens län. Antal registrerade lämningar/lokaler, redovisade 
efter lwtegorier och sakord. Antalet i specificeringen och i kategorisammanställningen kan skilja 
p.g.a. attflerafornlämningstyper kan förekomma på samma lokal. De räknas vid sammanställningen
endast en gång. "Inpr. ej" i kolumnen med R och (R) betyder att fornlämningen ej skall sättas ut på
tryckt lwrta. I kolumnen Övrigt avser "inpr. ej" att objektet ej är klassat som fornlämning.

Kategorier och sak:ord 1997 års inventering Tidigare inventering 

R, (R), Bevakas Övrigt R, (R), B Övrigt 
Inpr. ej Inpr. ej Inpr. ej Inpr. ej 

Boplatser o. dyl. 26/16 1/1 3/3 1/1 3/3 -

"Lapp vall'' - - - 1/1 1/1 

"Viste" - - - - 1/1 

Härd 15/10 - 1/1 - - -

Härd oval 7/1 - - -

Härd oregelbunden 6/3 - 111 - - -

Härd rektangulär 212 - . - - -

Kåta/k:åtatomt 2/2 - 2/2 - 1/1 -

Bengömma 3/2 - - - - -

Förvaringsanläggning 6/5 1/1 - - - -

Bebyggelselämningar 8/1 3/2 1/1 . - . 

Torp lämning - 1/1 - - -

Bebyggelselämning annan - - 1/1 - -

By-/gårdstomt 1/1 - - - -

Fossil åkermark oregelbunden 7/1 - - - - -

Fossil åkermark annan - 2/1 - - -

Övrigt - 4/4 212 - - -

Fördämningsvall - - 2/2 - - -

"Rösning" - 4/4 - - - -

Summa 34/17 sn 6/6 1/1 3/3 . 



Tabell 3c. Tärna socken i Västerbottens län. Atofjället-Skalmodalsområdet. Antal registrerade 
lämningar/lokaler, i vissa fall endast lokaler, redovisade efter kategorier och sakord. Antalet i 
specijiceringen och i kategorisammanställningen kan skilja p.g.a. att flera fomlämningstyper kan 
förekomma på samma lokal. De räknas vid sammanställningen endast en gång. "Inpr. ej" i kolumnen 
med R och (R) betyder att fornlämningen ej skall sättas ut på tryckt karta. I kolumnen övrigt avser 
"inpr. ej" att objektet ej är klassat som fornlämning. * = Innehåller även kompletteringar från 1996 
års Tärnaområde (se kap. 4.3.2.4). 

Kategorier och sakord 1997 års inventering Tidigare inventering 

R, (R), Bevakas Övrigt R, (R), B Övrigt 
Inpr. ej lnpr. ej Inpr.ej Inpr. ej 

Gravar 6/6 1/1 4/4 1/1 - 4/4
Grav och gravplats 6/6 1/1 2/2 1/1 - 2/2 
Stensättning - 1/1 - - 1/1 
Röse - - 1/1 - - 1/1 

Boplatser o.dyl. 169/68 9/8 3/3 - - 212

Boplatslämning - - - - - 1/1
Boplatsgrop 1/1 - - - - -

Härd* 80/46 2/2 - - - -

Härd rund 3/2 - - - - -

Härd oval 30/22 - - - -

Härd rektangulär 22/19 - - -

Härd oregelbunden 23/20 1/1 - - -

Härd kvadratisk 212 - . . . 

Härd okänd fonn . 1/1 . - . 

Rengärda - 4/3 - - -

Kåta/kåtatomt 919 1/1 2/2 - -

"Stalotomt"* 24/8 - - - - -

Bengömma* 24/17 - - - -

Förvaringsanläggning* 32/24 2/2 1/1 - - 1/1 

Fångstlämningar 20/3 1/1 4/2 23/3 - -

''Fångstgropssystem'' (18/2) - - (20/2) - -

Fångstgrop 20/3 1/1 4/2 3/1 -

Bebyggelselämningar - - 1/1 - - -

Bebyggelselämning annan - 1/1 - -

ÖVrigt 10/8 24/14 10/10 - - 1/1 
Offerplats - - 2/2 - - 1/1 
"Rösning" 9/7 21/11 1/1 - - -

"Kallkälla" - 1/1 - - -

Färdväg annan resp. Vad - - 1/1 - -

Upprest sten - 1/1 1/1 - - -

Gränsmärke - - 1/1 - - -

"Uppgift om fornl". - - 1/1 - - -

"Område med delvis 

omplockade hällar" - - 1/1 - - -

"Fyndplats" - - 1/1 - - -

"Stensamling" - 1/1 1/1 - -

"Stenring"* 1/1 - - - -

Summa 205/85 35/24 22/20 24/4 - 7/7



Tabell 3d. Tärna socken i Västerbottens län. Artfjällsområdet. Antal registrerade lämningar/lokaler, 
i vissa fall endast lokaler, redovisade efter kategorier och sakord. Antalet i specificeringen och i 
kategorisammanställningen kan skilja p.g.a. att flera fornlämningstyper kan förekomma på samma 
lokal. De räknas vid sammanställningen endast en gång. "lnpr. ej" i kolumnen med R och (R) betyder 
att fornlämningen ej skall sättas ut på tryckt karta. I kolumnen övrigt avser "inpr. ej" att objektet ej 
är klassat som fast fornlämning. 

Kategorier och sakord 1997 års inventering Tidigare inventering 

R, (R), Bevakas Övrigt R, (R), B Övrigt 
lnpr. ej Inpr. ej Inpr. ej lnpr. ej 

Boplatser o.dyl. 94/37 30/20 14/14 12/12 4/4 39/28 
Boplatslämning 71/26 11/10 4/4 12/12 1/1 2/2 

Lösfynd - 1/1 8/8 - 19/19

Skärvstensförekomst - - - - 2/1
Härd 16/10 1/1 - - 2/2 5/2 

Härd oval 513 - - - 1/1 3/1 

Härd rektangulär 7n - - - - -

Härd oregelbunden 111 - - 1/1 -

Härd rund 3/2 1/1 - - 2/1 

Rengärda 1/1 - - - -

Kåta/kåtatomt 2/2 9/5 2/2 - 1/1 7/7 
Förvaringsanläggning 5/4 7/4 - - - -

"Lapplägernappviste'' - - - 4/2 

Övrigt 5/3 3/3 8/5 - - 212 

Fångstanläggning annan - 1/1 - - 1/1 
Kyrkogrund/kapellgrund - - 1/1 - 1/1 

Ödekyrkogård - - 1/1 - -

Grav och gravplats - - 3/1 -

Brott/täkt 1/1 - - - - -

"Rösning" 4/2 3/3 - - -

Fomlämningsliknande bildn. - - 1/1 - -

Fossil åker annan - - 1/1 - - -

Summa 99/40 33/23 22/19 12/12 4/4 41/30 




