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1. Sammanfattning

1998 års fomrninnesinventering i Västerbottens län, som genomfördes i samarbete 
mellan Västerbottens museum och Riksantikvarieämbetet, var en fortsättning på den 
inventering i fjällområdet som inleddes 1996 Gfr Jönsson & Klang 1996). Vid 1996 
års inventering berördes ett högfjällsområde kring Abelvattnet och Virisen i Tärna 
socken samt ett lågfjällsområde på och omkring Blaikfjället i Vilhelmina och Dorotea 
socknar. 1997 inventerades tre områden; delar av Gitsfjället ( en fortsättning på om
rådet vid Blaikfjället), ett område mellan Atofjället och Skalmodal (utvidgning av 
området kring Abelvattnet och Virisen) samt delar av Artfjället väster om Över
urnan, också i Tärna socken. 1998 års inventering utfördes huvudsakligen i tre del
områden (se fig. 1 samt övriga hänvisningar nedan för respektive område): 

1 .  Delar av området mellan Tärnasjön och Tjulträsken i Sorsele socken (fig. 10,11, 
13 och 14). 

2. Delar av Södra Storfjället i Tärna socken, vilket innebar en utvidgning av 1996
och 1997 års områden mellanAtoklinten och Virisen (fig. 16).

3. Delar av Marsfjället och Svartsjöbäcksdalen i Vilhelmina socken ( fig. 18 och 19).

Därtill inventerades delar av tre kartblad från 1997 års område, vilka hade sparats\ 
till 1998 av tidsbristskäl (fig. 20-22). Enstaka punktinsatser gjordes också på 1996 
och 1997 års områden (fig. 23). 

Områdena 1998 valdes ut för att knyta an till tidigare dokumentationsinsatser 
(Kjellström 1976, Klang & Rathje 1998, Knutsson 1993, Nordqvist 1998), för att 
fortsätta det samarbete som inletts med lokala intressenter och för att tillmötesgå 
kulturmiljövårdens önskemål att beröra riksintresseområden inom samtliga länets 
fjällkommuner. 

Inriktningen 1998 var att fortsätta den 1996-97 inledda kompetens- och kunskaps
uppbyggnaden kring antikvariska och arkeologiska frågor om fjällens forn
lämningsstrukturer. I Tämasjö-Tjulträskområdet förbereddes fem kartblad för fält
arbete med avsikt att inventera en areal motsvarande tre kartblad 1998 och åter
komma till resterande delar 1999. I övriga två områden var målsättningen att inven
tera färdigt hela kartbladsarealer. 

I Tärnasjö-Tjulträskområdet registrerades 96 lokaler med fornlämningar och an
dra kulturlämningar. På 76 av dessa registrerades 143 fornlämningar. På Södra Stor
fjället registrerades 16 lokaler, varav nio hade sammanlagt 12 fornlämningar. På 
Marsfjället registrerades 64 lokaler, varav 51 bedömdes ha 156 fornlämningar. På 
de återstående kartbladen från 1997 registrerades 3 9 lokaler. På 3 7 av dessa registre
rades 111 fornlämningar. Punktinsatserna på 1996 års arbetsområde vid Abel vattnet 
resulterade i tre nyregistrerade lokaler med sammanlagt två nyregistrerade forn
lämningar. 

Sammantaget resulterade 1998 års fältarbete i Västerbottensfjällen i att 424 forn
lämningar registrerades på 176 lokaler. Därtill kommer 113 kulturlämningar, som 
registrerades på såväl fornlämningslokaler som övriga lokaler. Totalt registrerades 
sålunda 218 lokaler med 539 lämningar, vilket kan jämföras med att 24 lokaler med 
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39 lämningar tidigare hade tagits med i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister 

över de områden som inventerades 1998. 

I övrigt kan de viktigaste resultaten 1998 sammanfattas på följande sätt: 

- Den inledda kunskapsuppbyggnaden om fornlämningar i Västerbottens fjällom

råde fortsatte 1998 med en fokusering på frågor som tidigare varit problematiska,

t.ex. identifiering av stenålderslämningar och registrering av renvallar. Trots hög

beredskap genom förberedelser och särskilda utbildningsinsatser kvarstår stenålders

identifieringen som ett problem, medan registreringen av renvallar på kalfjället in
klusive identifieringen av härdar på eller intill dessa renvallar lyckades över förvän

tan.

-Parallellt med fokuseringen på problematiken kring stenålder och renvallar inven

terades dalgångar, fjällsluttningar och höjdpartier med inriktning på övergivna viste

platser och övriga förekommande kända fornlämningskategorier. Ett intressant möns

ter börjar framträda vad gäller variationer i utbredningen av härdar, förvarings

anläggningar, bengömmor, stalotomter m.m.

- Västerbottens museum har genom fältförberedelser, utbildningsdagar, fältarbete

och resultatbearbetning erhållit en bred och delvis fördjupad insikt i hur fornminnes

inventering utförs med riksgiltig metodik. Kompetenshöjningen för arkeologgruppen

är påtaglig.

- Täckningsgraden vid fältarbetet var inte tillräcklig för att hinna med inventering i

alla delar av de utvalda områdena. Den räckte inte heller till för behövliga för

djupningsstudier.

- För att motverka effekterna av otillräcklig täckningsgrad är det viktigt att även i

fortsättningen sträva efter bibehållen kontinuitet vad gäller arkeologisk personal,

samarbete med lokala aktörer och anknytning till tidigare dokumentationsinsatser,

något som under 1998 fungerade mycket bra.

- Registreringen av s.k. rösningar behöver en uppföljande analys av lappskatte

landsgränser, kartläggningsmarkeringar under 1800-talet etc. samt en fortsatt typo

logisk/terminologisk analys.

- Bergshistoriska lämningar behöver bli föremål för fördjupningsstudier för att bli

korrekt registrerade vid fornminnesinventering i fjällområdet.

- Identifieringen och registreringen av gravar och offerplatser framstår som särskilt

problematiska frågor, som behöver analyseras ordentligt inför fortsatta inventeringar.

2. Arbetsområden

2.1. Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 

i länet sedan 1980 

I Västerbottens län inleddes Riksantikvarieämbetets riksomfattande fomminnesin

ventering för den ekonomiska kartans revidering ( andragångsinventeringen) år 1980. 

Starten skedde i kustkommunerna ( se fig. 3 och 4) och pågick i ett första skede 
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t.o.m. 1983. Därefter återupptogs andragångsinventeringen i länet 1987-1990 samt
1992-1997.

Efter att stora delar av kustkommunerna hade reviderats fortsatte andragångs
inventeringen i delar av skogslandet, som dock till allra största delen återstår att 
andragångsinventera. Bl.a. har ett område kring Lycksele och ett annat på och kring 
Blaik:fjället i Dorotea och Vilhelmina kommuner andragångsinventerats 1995-96. 

Åren 1982-83, 1985 samt 1996-98, d.v.s. delvis parallellt med revideringen, ut
fördes även förstagångsinventering i länet. Denna har haft sin tyngdpunkt i fjäll
området, men har också berört delar av det fjällnära skogslandet. 

Täckningsgraden har varierat från 1,4 till 5,9 km2/anställningsdag (ad) sedan 
revideringen startade i länet 1980 (se vidare fig. 4). 

2.2. 1998 års arbetsområden 

Under 1998 ägde fomminnesinventeringen rum i tre socknar och kommuner i Väster
bottens län. Områdena motsvaras av två kartblad på Marsfjället i Vilhelmina socken 
och kommun, fem kartblad i området kring Tärnasjön-Tjulträsket, väster om 
Ammarnäs, i Sorsele socken och kommun, ett kartblad på Södra Storfjället i Tärna 
socken, Storumans kommun (fig. 1 ), samt delar av tre ej färdiggjorda kartblad från 
1997 års område Atofjället-Skalmodal i samma socken och kommun (se fig. 2). 
Punktinsatser gjordes även på tre kartblad från 1996 års Tärnaområde (24F 4-5 a-b, 
24F 4-5 c-d samt 24F 2-3 e-f). Alla kartblad som berördes är i skala 1 :20 000. 

Län Kommun Socken 

AC 

AC 

AC 

Sorsele Sorsele 

Storuman Tärna 

Vilhelmina Vilhelmina 

Areal i km2 Kartblad 

300 

200 

200 

25F 2-3 g-h, 25F 2-3 i-j, 

25F 4-5 g-h, 25F 6-7 g-h, 

25G 2-3 a-b 

24F 6-7 a-b (hela) 

24E 2-3 i-j, 24E 6-7 i-j, 

24F 2-3 a-b (delar av) 

23F 4-5 e-f, 23F 6-7 e-f 

Fig. 2. 1998 års inventeringsområden i Västerbottens län. 

Arbetsområdena valdes ut efter diskussioner mellan Västerbottens museum, Riks
antikvarieämbetet, Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion i Västerbottens län, Institu
tionen för arkeologi vid Umeå universitet, Åjtte samt de lokala organisationerna 
Vueltjere Duodji (Vilhelmina sameslöjdsförening) och Vadtejen Saemiej Sijte (same
föreningen som är initiativtagare till Vapstensprojektet). 

Endast en mycket liten del av fjällområdena i Västerbotten har blivit föremål för 
en systematisk fornminnesinventering tidigare, varför i stort sett alla områden är 
intressanta i samband med uppbyggnad och spridning av nya kunskaper om forn
lämningar, förhistorien och länets tidiga historia. Utgångspunkterna för valet av 1998 
års inventeringsområden blev därför att bygga vidare på erfarenheterna från 1996-
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Fig. 3. Fornminnesinventerade områden kommunvis i Västerbottens län 1980-98. Varje ruta i rutnätet mot
svarar 50X50 km. Övre delen av Storumans kommun utgörs av Tärna socken. Sorsele och Vilhelmina socknar 
sammanfaller med respektive kommun. Länets övriga kommuner och socknar berördes ej av 1998 års invente
ring. 



År 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 2 km2/ad 
holm, Vännäs, 1:10 000 (kust) 
Vindeln, Umeå, 17 i skala ca 5 km2/ad 
Skellefteå, Storuman, 1:20 000 (fjäll) 
Sorsele 

1983 Skellefteå, Storuman, 20 i skala 3 400 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 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 1,4 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 2,0 km2/ad 
Robertsfors 1:10 000 

1993 Skellefteå, 25 i skala 625 3,02 km2/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 

1997 Dorotea, Tärna, 9 i skala 900 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 fornminnes-
inventerare har inventerat varje anställningsdag (ad), innefattande förutom arbetsdagar även helger, 
eventuella semesterdagar etc. 
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97 års inventering (Klang & Skålberg 1997a och 1997b, Klang & Rathje 1998), att 
fortsätta det samarbete som inletts med de lokala inventeringsgruppema, att priori
tera riksintresseområden för kulturmiljövården samt att dessutom inleda fältarbeten 
i den fjällkommun (Sorsele) som inte hade berörts av inventeringarna 1996-97. 

Marsfjällsområdet valdes ut eftersom Vueltjere Duodji tillsammans med Åjtte 
tidigare påbörjat en registrering av en stor mängd kulturlämningar på Marsfjället, 
däribland 12 stalotomter (Nordqvist 1998). En del av området är även ett riksintresse
område för kulturmiljövården (Eriksson 1991: 106f). 

När det gäller Tämasjö-Tjulträskområdet var syftet att knyta an till en tidigare 
specialinventering 1974 kring Övre och Nedre Ältsvattnet (Kjellström 1976), att 
fokusera på äldre förhistoriska boplatslämningar kring Tämasjön samt inleda ett 
samarbete med ortsbor i Ammamäs. Området kring Lill-Tjulträsket och de västra 
delarna av Stor-Tjulträsket är, liksom Marsfjället, ett riksintresse för kulturmiljö
vården (Eriksson 1991 :77). Anknytningen till den tidigare specialinventeringen (Kjell
ström 197 6) syftade främst till att studera och komma vidare med ett av de påtagliga 
registreringsproblemen från 1996-97, nämligen dokumentationen av s.k. renvallar 
och därtill hörande lämningar Gfr Klang & Skålberg 1997a:16, 21). När det gäller 
fokuseringen på Tämasjöns sten- och bronsålderslämningar avsågs i första hand 
kompetenshöjande utbildningsinsatser för inventeringsgruppen. 

Området på Södra Storfjället angränsar till de Tämaområden som inventerades 
under 1996-97 och valdes egentligen ut som reservblad 1997, då kartbladet 
excerperades, men någon inventering genomfördes inte då. 

2.3. Landskapet 

Alla tre delområdena ligger i södra Lapplands fjälltrakter och utgörs till stora delar 
av fjäll, både lite rundare lågfjäll och spetsigare högfjäll. Inne bland fjällmassiven 
finns både större och mindre fjällsjöar samt tjärnar med tillhörande vattendrag. Stora 
arealer är således kalfjäll, annars består vegetationen av fjällbjörkskog samt på några 
håll även granskog. 

De kartblad från 1997 års område i Tärna socken som återbesöktes och invente
rades 1998 (24E 2-3 i-j, 24E 6-7 i-j, 24F 2-3 a-b) beskrivs inte här. Beskrivningar 
återfinns i rapporten för 1997 års fältarbete (Klang & Rathje 1998:lOff). 

2.3.1. Naturgeografisk karaktär 

2.3.1.1. Tämasjö-Tjulträskområdet 

Arbetsområdet i Sorsele socken domineras av den, i riktningen nord-syd, långsträckta 
Tämasjön (605 m.ö.h.), fig. 11 och 13. I den norra delen av sjön har ett fint delta 
bildats vid Ältsåns mynning. Där tar också ett stort myrområde vid, och i myrarna 
uppemot Laivajaure finns s.k. palsar, d.v.s. stora torvhögar vars mitt alltid är frusen 
(Bjärvall 1975:7ff), fig. 10. Även kring den södra delen av Tämasjön finns en del 
myrområden. I sjön finns en stor mängd holmar (fig. 13). Dessa holmar är morän-
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ryggar som består av s.k. rogenmorän. De är oregelbundet formade, men ligger hu
vudsakligen vinkelrätt mot inlandsisens rörelseriktning. De kan vara äldre än den 
senaste nedisningen (SNA 12: 106ft). Västra sidan av Tärnasjön och Ältsån utgörs 
av ett stort högfjällsområde, där delar inom arbetsområdet når upp till 1 350 m.ö.h. 
Den östra sidan av Tärnasjön präglas av lägre och rundare fjäll. 

I den östra delen ligger Lill-Tjulträsket och Stor-Tjulträsket (hela Stor-Tjulträsket 
ingår dock ej i arbetsområdet), fig. 15. Båda sjöarna ligger inklämda mellan fjäll 
med branta sidor, och vid Tjulåns mynning i Lill-Tjulträsket har ett mindre delta 
bildats. I detta delta finns ett rikt fågelliv. 

Stora delar av arbetsområdet består av kalfjäll. Den skog som finns varierar från 
en högörtbjörkskog till en snårig, ibland nästan oframkomlig, fjällbjörkskog. Även 
en hel del torra fjällhedar med enris förekommer. Någon granskog inom området 
finns inte. Kring myrarna finns svårframkomliga bestånd av vide på en del håll. 
Berggrunden i området består bl.a. av glimmerskiffer, gnejs, gabbro, amfibolit samt 
lokalt även fyllit (SNA 12:36). 

Årsmedeltemperaturen ligger mellan -1 ° och -3 °C, och årsmedelnederbörden lig
ger mellan 900 och 1 100 mm/år. Siffrorna är baserade på mätvärden för perioden 
1961-1990 (SNA 14:49, 82). Hela arbetsområdet ingår i det 5 500 km2 stora Vindel
fjällens naturreservat och är av riksintresse för naturvården. Det är ett av de största 
naturskyddade områdena i hela Europa. 

2.3.1.2. Södra Storfjällsområdet 

Detta arbetsområde i Tärna socken domineras av kalfjäll (fig. 5 och 16). Endast det 
nordöstra hörnet av kartbladet är bevuxet med sammanhängande fjällbjörkskog. I 
övrigt förekommer endast någon enstaka fjällbjörk samt vide. Södra Storfjället har 
inga spetsiga toppar, utan istället ganska runda och mjuka former. Flera av fjällets 
högsta toppar är belägna inom kartbladet och bland dessa även den högsta, 
Guoutelestjåkke, vilken når 1 267 m.ö.h. Ett flertal sjöar och tjärnar finns inom 
området. Den största sjön, Autjejaure (765 m.ö.h.), ligger i områdets nordvästra del. 
Berggrunden utgörs bl.a. av glimmerskiffer, amfibolit, lokalt grönskiffer, samt en 
del konglomerat (SNA 12:34). 

Årsmedeltemperaturen ligger mellan -1 ° och -2°C, och årsmedelnederbörden är 
mellan 800 och 1 100 mm/år. Siffrorna är baserade på mätvärden för perioden 1961-
1990 (SNA 14:49, 82). 

2.3.1.3. Marsfjällsområdet 

Detta område, i Vilhelmina socken, sträcker sig från granskogen nere i de större 
dalgångarna i norr och söder upp till det skarpa och spetsiga Marsfjället (1 589 
m.ö.h.), fig. 18 och 19. Stora arealer är kalfjäll, och ytterligare fjälltoppar inom
området är bl.a. Aunere och Bäverfjället. Mellan granskogen och kalfjället växer
fjällbjörkskog, vilken bitvis kan vara ganska tät. I norra delen omfattar området en
mindre del av Borkan, Vojmåns vattensystem, och i södra delen når det ner till
Fatmomakkeviken, en del av Kultsjön. Den största sjön, som ligger helt inom områ-
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det, är Bäversjön (708 m.ö.h.), fig. 18. I områdets södra del finns en tämligen flack 
och bred dalgång, Svartsjöbäcksdalen. Svartsjöbäcken tar upp vatten från de små 
Svartsjöarna, några fjällsjöar och ett flertal fjällbäckar. Den blir så småningom gan
ska stor och mynnar ut i Fatmomakkeviken. Bergrunden består bl.a. av gnejs, glim
merskiffer, lokalt fyllit, amfibolit samt grönskiffer (SNA 12:34). 

Årsmedeltemperaturen ligger mellan 0° och -2°C, och årsmedelnederbörden är 
mellan 800 och 1 100 mm/år. Siffrorna är baserade på mätvärden för perioden 1961-
1990 (SNA 14:49, 82). Marsfjällen är ett naturreservat, 860 km2 stort, och även av 
riksintresse för naturvården. 

Fig. 5. fy över Autjejaure, med Atoklinten i_fjärran. Foto: Susanne Sundström. 

2.3.2. Kulturgeografisk karaktär 

2.3.2.1. Allmänt 

Fjälltrakterna i Södra Lappland hörde under medeltiden till de s.k. lappmarkerna. 

Med en lappmark menade man egentligen det geografiska område som utgjorde ett 
handelsdistrikt. De som under medeltiden hade rätten att bedriva handel i lappmark
erna med samerna, samt ta upp skatt av dem, kallades för birkarlar. För detta privi
legium betalade de en avgift till den svenska kronan. Undantagen var Ume och 
Ångermanna lappmarker, där fanns inga birkarlar, utan man skattade direkt till den 
svenska kronan. Lappmarkernas storlek och utbredning byggde på de stora älvda
larna. Delar av nuvarande Västerbottens län hörde dock från början till Pite lapp
mark, men de norra delarna överfördes senare till Ume lappmark och de södra till 
Ångermanna lappmark. Senare bytte Ume lappmark namn till Lycksele lappmark 
och Ångermanna blev Åsele lappmark. 

När så småningom birkarlarna hade spelat ut sin roll, så tog den svenska kronan 
över handeln och skatteuppbörden med samerna. Detta skedde på 1500-talet, under 

13 '-1 



och strax efter Gustav Vasas regeringstid. Kronan tillsatte då särskilda lappfogdar, 

och det är möjligt att några av dessa fogdar rekryterades bland birkarlarna. Under 
samma period började även begreppet lappskatteland att användas. Dessa lag
stadgades sannolikt när myndigheterna ville ha en bättre kontroll över skatteupp
börden och en viss ordning i landindelningen. Lappskattelanden var väl avgränsade 
geografiska områden och tillhörde enskilda samer samt deras familjer. De hade skaffat 
sig rätten till sitt område därför att de och deras förfäder av hävd vistats där. Skatten 
till kronan baserades sålunda efter förutsättningarna på respektive innehavares skatte
land. Varje lappskatteland tillhörde ett särskilt distrikt, en s.k. lappby ( ej att förväxla 
med vår tids sameby). Det är troligt att indelningen i skatteland och lappbyar byggde 
på samernas egen urgamla landindelning (Holmbäck 1922, Ruong 1982). 

1998 års arbetsområden hörde till den stora Lais lappby fram till 1607, vilken 
fram till dess låg under Pite lappmark. Laisbyn delades då upp i mindre lappbyar 
och stora delar överfördes till Ume respektive Ångermanna lappmarker. Södra Stor
fjället kom därigenom att höra till Vapstens lappby och Tärnasjö-Tjulträskområdet 
till Rans lappby. När det gäller Marsfjällsområdet hörde det direkt till Ångermanna 
lappmark (från 1695 Åsele lappmark), medan Vilhelmina norra och södra lappby 
uppstod senare (Holmbäck 1922:16, 21f, Westerdahl 1985:34ff). 1998 års arbets
områden har varit indelade i gamla lappskatteland (se fig. 6). Det kan dock vara 
svårt att idag fastställa gränserna mellan de olika lappskattelanden utifrån de be
skrivningar som finns bevarade, och de har säkert också ändrats en del med tiden, 
t.ex. i samband med delningar och liknande. I terrängen har de dock på vissa ställen
markerats med olika typer av gränsmarkeringar, t.ex. rösningar. Dessa kan således
återfinnas, även om det kan vara svårt att fastställa vilken funktion en rösning har
(jfr Klang & Rathje 1998:28 f).

2.3 .2.2. Tärnasjö-Tjulträskområdet 

Hela Tärnasjö-Tjulträskområdet är renbetesland för Rans sameby. Vid Övre 
Ältsvattnet, precis utanför arbetsområdet, har man ett större viste som används främst 
sommartid. I området kring Övre Ältsvattnet sker också merparten av sommarens 
kalvmärkningar. Ran gränsar i norr till Grans sameby och i söder till Ubmeje Tjeälddie 
(Umbyns sameby). Äldre visteplatser är bl.a. Laiva, Tjelon, Åike och Servejaure 
(fig. 10, 11 och 14). Restaurerade kåtor finns vid Laiva och Åike. Vidare finns även 
en del jakt- och fiskekojor, främst kring Tärnasjön (fig. 11) och Stor-Tjulträsket (fig. 
15). De lappskatteland som tidigare fanns i arbetsområdet var enligt en kungörelse 
från 1913: Alsvardo, Lajvertfjäll, Tämfjäll, Tjulträsk och Källbäck (fig. 6). Möjli
gen kan arbetsområdet även ha berört Bångfjäll eller ytterligare något lappskatte
land; gränserna är svåra att dra upp exakt. 

Vid Tjulträsken har flera fjällägenheter tagits upp från 1890-talet fram till 1938 
(fig. 15). De flesta togs upp av samer och anlades ofta på tidigare visteplatser. På 
dessa platser byggdes en gårdsmiljö upp, och ett visst jordbruk bedrevs i kombina
tion med renskötsel. Vid fjällägenheten Dårraudden fanns även en kåtaskola, vilken 
nu är i förfall (fig. 15). Tjulträsket och dess omgivningar är av riksintresse för 
kulturmiljövården (AC 31 ). Flera hus är renoverade och vårdas numera för att kunna 
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Fig. 6. Lappskattelandsgränser ungefarligt inritade enligt beskrivning i Kungörelser år 1913. Endast skatte
land berörda av 1998 års inventeringsområden är markerade. Skatte/anden är markerade på del av över
siktskarta. 1 cm på kartan motsvarar ca 5, 8 km i verkligheten. Godkänd från sekretessynpunkt för spridning 
1999-11-09. Allmänt kartmaterial ©Lantmäteriverket.Medgivande L 1999/127. 



bevaras även i framtiden (Flodström & Karlsson 1996). Nuolpen är den enda gården 
som fortfarande är bebodd säsongvis. 

Någon väg inom området finns inte, men flera markerade sommar- och/eller vinter
leder går igenom området, däribland Kungsleden. Dess sträckning mellan Hemavan 
och Ammarnäs går tvärs igenom området, och längs sträckningen har STF anlagt 
flera övernattningsstugor, som är bemannade under högsäsong. 

2.3.2.3. Södra Storfjällsområdet 

Hela Södra Storfjället ligger inom Vapstens sameby och hör således till deras betes
marker. Eftersom snön försvinner ganska tidigt inom delar av arbetsområdet, brukar 
det vara ett bra vårland för renarna i samband med kalvningen. Vapsten gränsar i 
norr till Ubmeje Tjeälddie (Umbyns sameby) och i söder till Vilhelmina norra sam
eby. Den enda bebyggelse som finns inom området är ett par jakt- och fiskekojor vid 
Autjejaure (fig. 16). Ingen markerad sommar- och/eller vinterled finns inom områ
det. Enligt kungörelsen från 1913 är Risfjäll och Södra Storfjäll de lappskatteland 
som är berörda (fig. 7). 

2.3.2.4. Marsfjällsområdet 

Marsfjällen ligger inom Vilhelmina norra sameby och det är den s.k. Marsfjälls
gruppen som utnyttjar renbetet på 1998 års arbetsområde. Äldre visteplatser är bl.a. 
Sjul Jons,Ante Sjuls, Groenienjälla och Grankullen (Tjäpsgielas), fig. 18 och 19. På 
några ställen är byggnader restaurerade, exempelvis i Groenienjälla, där en stor och 
fin stolpbod rustats upp. Ett par av vistena används delvis fortfarande. Vid Ante 
Sjuls viste finns flera byggnader kvar i ursprungligt skick, bl.a. två kåtor och två 
bodar. Groenienjälla är en del av Svartsjöbäcksdalen, och hela Svartsjöbäcksområdet 
är ett riksintresseområde för kulturmiljövården (AC 48). Vilhelmina norra sameby 
gränsar i norr till Vapstens sameby och i söder till Vilhelmina södra sameby. Tidi
gare har lappskattelanden Daunefjäll och Marsfjäll funnits i området ( enligt 1913 
års kungörelse, se fig. 7). Båda skattelanden har sannolikt varit uppdelade i två de
lar. 

I det nordöstra hörnet av det norra kartbladet finns ett område med fritidshus vid 
stranden av Borkan (fig. 18). Området är i övrigt väglöst, men genom området går 
flera markerade sommar- och/eller vinterleder. 

Precis utanför 1998 års arbetsområde ligger den gamla samiska kyrkplatsen 
Fatmomakke med anor från åtminstone 1700-talet. På platsen finns, förutom kyrka, 
en kyrkstad med ett 80-tal kyrkkåtor, flera timrade hus och ett antal bodar. I Marsfjälls
massivet finns flera kända kult- och offerplatser, som bl.a. omnämns av Ernst Manker 
(1957). Alla ligger dock utanför arbetsområdet. Både Fatmomakke och offerplatserna 
ingår i riksintresseurvalet av kulturmiljöer med samisk kultur (AC 46 resp. 51). 
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3. Tidigare dokumentation

3.1. Dokumentation före 1998 års inventering 

Tre regionala, men mycket översiktliga, inventeringsinsatser rörande fornlämningar 
i Västerbottensfjällen har ägt rum före den s.k. förstagångsinventeringen i området. 
Den första var Nordiska museets lappmarksinventeringar Gfr Manker 1957, 1960, 
1961), som också innefattade några arkeologiska utgrävningar (se nedan). Därefter 
har Riksantikvarieämbetet utfört besiktningar av i huvudsak kända fornlämnings
lokaler (bl.a. genom Mankers dokumentation) i samband med fältarbeten för den 
topografiska kartan i början av 1970-talet Gfr Jensen 1997:104f). Den tredje över
siktliga inventeringsinsatsen genomfördes av Västerbottens museum på uppdrag av 
Länsstyrelsen, i slutet av 1970-talet. Den var egentligen en bebyggelseinventering i 
fjällen, men även äldre och övergivna visteplatser registrerades. Materialet bygger 
på intervjuer, dock har inte alla de omnämnda platserna besökts. På topografiska 
kartor har inprickningar gjorts, vilka kompletterats med beskrivningar. Materialet är 
opublicerat och finns på Västerbottens museum (Westerdahl 1981 ). 

Med utgångspunkt i den mycket översiktliga dokumentationen före 1980-talet, 
har intensivinventeringar i ett avgränsat område (Kjellström 1976) och diverse 
utgrävningsprojekt (se nedan) ägt rum bl.a. för specialstudier av stalotomter. Nedan 
följer en genomgång av den dokumentation som finns för respektive arbetsområde. 
Det finns inga ekonomiska kartblad för något av dessa tre områden. 

3.1.1. Tärnasjö-Tjulträskområdet 

Den västra halvan, och några enstaka lokaler därutöver på kartbladet längst i norr, 
har inventerats tidigare. Inventeringen genomfördes 1974 på initiativ av RolfKjell
ström, Nordiska museet, som med hjälp av intervjuer och fältrekognosceringar lo
kaliserade en mängd renvallar, en del härdar, stalotomter m.m. inom ett område som 
även sträckte sig vidare västerut mot norska gränsen (Kjellström 1976). Invente
ringen genomfördes som en provinventering i syfte att utveckla inventerings- och 
redovisningsmetodik för fornlämningar i samiska miljöer. För att ta del av resulta
ten lades 1998 års område så att flertalet av de dokumenterade lokalerna på det 
halva kartbladet i det inventerade området 1974 blev granskade i fält 1998. 

Efter Kjellströms provinventering utfördes arkeologiska undersökningar av två 
stalotomter (RAÄ 534, Sorsele socken), belägna på en renvall sydväst om Rikarjaure 
inom 1998 års inventeringsområde (fig. 10). Innan utgrävningen startade hade två 
stalotomter och tre förmodade kåtatomter registrerats. Vid utgrävningen kunde man 
konstatera att de förmodade kåtatomterna antagligen var naturbildningar. I stalo
tomterna hittade man en läderbit, eldslagningsflinta och en sländtrissa (Sander m.fl. 
1978). 14C-dateringar av kol från härdarna pekar på att den ena använts mellan ca 
1400-1600 e.Kr. och den andra mellan ca 1700-1900 e.Kr. (Kjellström 1983). 

Sammanlagt fanns 17 lokaler registrerade i Fomminnesregistret inom Tämasjö
Tjulträskområdet innan 1998 års inventering började. Av dessa är två byråmässigt 
införda med ledning av uppgifter som Ernst Manker lämnar i sina böcker om gravar, 

17 



offerplatser och stalotomter (Manker 1957, 1960, 1961). En av de gravar som var 
kända i inventeringsområdet, belägen nära Ältsån (fig. 10), har Manker undersökt 
(RAÄ 35, Sorsele socken). Han kunde då konstatera att i graven, som bestod av en 
försänkning täckt med stora stenhällar, låg ett människoskelett i en ackja som delvis 
var förmultnad. Under den döde hade man vid begravningen lagt enbarr och ett 
stycke ylletyg. I huvudänden låg en hopvikt renfäll. Med sig i graven hade den döde 
fått ett skifferhänge, som möjligen kunde ha fungerat som bryne (Manker 1961). 

"Rastklippan" kallas en mycket liten holme i södra delen av Tärnasjön (fig. 13), 
därför att kung Gustav VI Adolf med följe brukade rasta där efter rodden uppefter 
Tärnaån. Vid en av dessa raster hittade man avslag som liknade dem som kommit 
fram vid Kungens stuga i Forsavan lite längre ned efter ån, där utgrävningar inom 
ramen för forskningsprojektet ''Nordarkeologi" hade påvisat en härd och kring denna 
ca 20 000 avslag samt bl.a. spetsar från bronsålder (Christiansson 1969). Några år 
senare gjordes ett schakt igenom sanden på "Rastklippan", och man kunde konsta
tera att det rörde sig om en boplats (RAÄ 1000) med s.k. mikroliter och snedpilar 
(Gustafsson 1970). En fortsatt undersökning genomfördes 1993 (Knutsson 1993), 
då man hittade en härd, rester från redskapstillverkning och ett "golv" av sand som 
hade tagits från sjön för att fylla igen ojämnheterna på holmen och som hölls på 
plats av en stenskoning i tre lager. Flera kolprover från härden och sandlagret är 14C
daterade, och den äldsta dateringen pekar mot ca 6 000 f.Kr. Övriga dateringar lig
ger kring 4 500 f.Kr. Analyserna visar också att man endast eldat tall (Knutsson 
muntl. ). Sannolikt tyder stenskoningen, "golvet" och härden på att en hydda en gång 
stått här, kanske för en familj som säsongsvis bodde på platsen. 

Den östra delen av Tjulträsket, som ligger utanför 1998 års inventeringsområde, 
har fomminnesinventerats 1982. Då registrerades flera boplatser med fynd av bl.a. 
skrapor, stenklubbor, avslag och en sländtrissa. Längs Tjulån, som rinner från 
Tjulträsket till Gautsträsket vid Ammarnäs, finns ett flertal fångstgropar i nära an
slutning till 1998 års område (Sander 1982). 

3.1.2. Södra Storfjällsområdet 

På kartbladet 24F 6-7 a-b (fig. 16) fanns sedan tidigare inga registrerade forn
lämningar. Däremot fanns uppgifter om en björngrav vid Autjejaure (Manker 
1957:250),' omnämd första gången av Karl Andersson 1954 i den skönlitterära bo
ken "Vid den sjätte sjön". Björngraven hittades av Bertil Axelsson, Kullen, i början 
av 1950-talet. Enligt historien skall Anders Jonsson Nortman, även kallad Larvat, 
varit den som dödat och offrat björnen. Anders levde på 1700-talet och var en fram
gångsrik jägare. Han hade sitt viste och sommarbetesland i trakterna kring Atoklinten 
(Andersson 1954:112ft). En tand från björngraven har analyserats av Elisabeth 
Iregren; den visade sig vara en hörntand från höger underkäke, fullständigt utveck
lad och således från en vuxen björn, sannolikt av hankön (Zachrisson muntl.). 

Inom den del av kartbladet 24E 6-7 i-j, som inte terrängrekognoscerades 1997, 
hade en fornlämningslokal registrerats sedan tidigare. På en avsats av den mindre 
höjden Jamebåune finns tre gropar, vilka enligt traditionen är tre gravar. Platsen 
kallas lokalt för "Dödmanshobben". Enligt en sagesman i Joesjö skall tre 
människokranier samt ben ha påträffats där för länge sedan. Platsen upptecknades 
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vid 1982 års fornminnesinventering, men granskades inte då eftersom den låg allde
les utanför det årets inventeringsområde. 

En bit sydöst om Jamebåune finns lämningarna efter en gruva. Där bröt man 
möjligen kopparmalm sommartid under mitten av 1700-talet (Wilhelmsson 1997:64). 
Andra, muntliga uppgifter om annan, senare brytning finns dock, varför mer efter
forskning i äldre källor krävs innan man med säkerhet kan säga hur det ligger till. 

3.1.3. Marsfjällsområdet 

I Svartsjöbäcksdalen och dess omgivningar har Vueltjere Duodji tillsammans med 
Åjtte genomfört en inventering 1994. Syftet var att inom nämnda område studera 
och registrera kulturhistoriska lämningar samt öka kunskapen om kulturmiljöer inom 
Åjttes verksamhetsområde. Man registrerade sammanlagt 12 stalotomter, 9 härdar, 
12 köttgropar, två stenrösen och ett gömsle (Nordqvist 1998). 

I södra delen av kartbladet 23F 4-5 e-f ( fig. 19) finns tre skärvstensförekomster 
och ett lösfynd (bestående av två avslag samt en del av spets/kniv av mörk kvartsit) 
registrerade i Fomminnesregistret. Dessa registrerades 1983 i samband med forn
minnesinventeringen för det intilliggande ekonomiska kartbladet över Fatmomakke. 
Enligt inventeringshandlingarna skall skärvstenen ligga intill sentida eldstäder. 

Dessutom nämner 0. P. Pettersson (1940) i sina böcker "Gamla byar i Vilhelm
ina" att det i närheten av Häbberskullen skall finnas äldre visteplatser, som lär ha 
innehafts av släkten Rodin. 

4. 1998 års f ornminnesinventering

4.1. Fältförberedelser 

Den 29 januari hölls det första planeringsmötet, som följdes av ytterligare ett den 13 
mars. Med på mötena fanns representanter för Västerbottens museum, Riksantikva
rieämbetet i Stockholm och Luleå, Länsstyrelsen, Arkeologiska institutionen vid 
Umeå universitet, Åjtte, Vadtejen Saemiej Sijte och Vueltjere Duodji. Syftet med 
mötena var dels att utvärdera 1997 års fältarbeten, dels diskutera och bestämma 
inriktning och områden som skulle omfattas av den fortsatta inventeringen 1998. 

Detaljplaneringen därefter genomfördes i samarbete mellan Västerbottens mu
seum (t.f. 1 :e antikvarie Lillian Rathje, antikvarie Susanne Sundström och extra 
antikvarie Charlotta Sanell) och Riksantikvarieämbetets kontor i Luleå ( avdelnings
direktör Lennart Klang), bl.a. vid ett inledande planeringsmöte 31/3-1/4 och upp
följande träffar den 29/4, 5/5 samt 7 /5-8/5 på museet i Umeå. Förutom excerperings
och informationsfrågor innefattade fältförberedelserna planering av basläger, trans
porter, inventeringsstrategier inklusive tidsscheman (veckoprogram) samt säkerhets
och utbildningsfrågor. Vidare skrevs även de första, preliminära versionerna av ka
pitlen 2 och 3 i denna rapport. Excerperingen utfördes vid ATA och Nordiska museet 
i Stockholm, kart- och aktarkivet samt tipsregistret vid Västerbottens museum och 
tipsregistret på Länsstyrelsen. Kontakt togs med Västernorrlands museum samt Skel-
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lefteå museum. Kontakt togs även med lokala amatörforskare och andra intresse

rade. Därutöver har museets eget bibliotek, Universitetsbiblioteket och Stadsbiblio

teket i Umeå besökts, och lämplig litteratur har gåtts igenom. Museet har även infor

merat om inventeringen vid diverse möten, bl.a. med den samiska referensgruppen. 

Information gavs även till lokalbefolkningen genom en enkel affisch i A3-format 

och genom en annons i de lokala tidningarna. I tidskriften Västerbotten, nr 1/98, 

finns en liten artikel om den då förestående fomminnesinventeringen 1998 (Sanell 

1998). Huvuddelen av excerperingsarbetet utfördes av Charlotta Sanell, som också 

vid två särskilda tillfällen informerade om fomminnesinventeringen, dels på 

Fatmomakke sameförenings årsmöte, dels på ett informationsmöte med Vueltjere 

Duodji i Vilhelmina. Därtill kommer ett antal telefonkontakter med personer som 

kunde tänkas ha god lokalkännedom, tex. länsstyrelsens naturbevakare iAmmamäs, 

Lasse Strömgren. 

4.2. Organisation 

Västerbottens museum ansvarade för det utåtriktade arbetet (inklusive kontakter med 

bil-, helikopter-, båt- och fältbostadsuthyrare etc.) och det praktiska arbetet med 

transporter, övernattningar etc., samt svarade för personalfrågor (rekrytering av 

säsongsanställda, bemanningsplan, försäkringar etc.). Inventeringens fältarbete star

tade den 22 juni med en utbildningsvecka i Tämaby, som också innefattade exkur

sioner och fältstudier (start på inventeringen). Fältarbetet pågick sedan fram till den 

14 augusti (d.v.s. ytterligare sju veckor) med avslutning i Ammamäs. Därtill kom

mer dock en extra vecka med kompletterande inventering/ granskning den 14-18 

september. Ansvarig för utbildningen, samordning och antikvariska bedömningar i 

fältarbetet var Lennart Klang från Riksantikvarieämbetet, som deltog samtliga nio 

veckor. I övrigt medverkade tre av museets ordinarie arkeologer i olika omgånger 

(Anders Huggert 22/6-10/7, Anders Karlsson 13/7-17/7 och Susanne Sundström 

23/6-25/6 och 20/7-31/7), tre extraanställda arkeologer vid museet (Berit Anders

son 22/6-14/8, Charlotta Sanell 22/6-31/7, 10/8-14/8 och 14/9-18/9 och Andreas 

Stångberg 22/6-10/7, 20/7-14/8 och 14/9-18/9) samt Helena Johansson, Skogs

museet i Lycksele (23/6-25/6 och 3/8-7 /8). Kjel Knutsson, Institutionen för arkeo

logi vid Uppsala universitet, medverkade under två kombinerade exkursions-/ 

inventeringsdagar i Atoklintsområdet respektive Tämasjö/Tjulträsk-områdets syd

västra del inom ramen för den inledande utbildningsveckan. Som extra resurs deltog 

även Ingemar Söder, Vilhelmina, den 27 /7 samt 3/8-7 /8 vid inventeringsarbetet kring 

Marsfjällsområdet. 

Fältarbetena planerades utifrån täckningsgraden 3,5 km2 rekognosceringsyta per 

anställningsdag och museiarkeolog (Kjel Knutssons och Ingemar Söders extradagar 
är ej räknade som anställningsdagar). Räknat per arbetsdag har varje arkeolog i ge

nomsnitt sökt igenom ett landskapsavsnitt på drygt 5 km2
•

Arbetet i fält har varje vecka inletts med gemensam utfärd till berört område. 

Färdsättet har varierat med tillgängligheten. Vid långa avstånd från allmän väg till 

inventeringsområdet har helikopter eller båttransport utnyttjats. Vid dessa tillfällen 

har övernattning i fält varit nödvändig (4 veckor). För att utnyttja bra väder och ljusa 
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nätter har arbetstiden varit flexibel, men aldrig understigit 40 timmar/vecka. Inven
teringen har vanligtvis skett i grupper om 2-3 personer. 

4.3. Fältarbete 

4.3.1. Inriktning 

F ornminnesinventeringen 1998 fortsatte på den sedan två år tillbaka inslagna vägen, 
dvs. att söka och registrera alla förekommande typer av fornlämningar i fjällområdet, 
vilket erfarenhetsmässigt innebär en tyngdpunkt på övergivna lämningar efter jakt/ 
fiske och den tidiga renskötseln. En särskild fokusering på förhistoriska lämningar i 
form av boplatser och råvarubrott eftersträvades genom valet av arbetsområden med 
anknytning till kända boplatser (främst Rastklippan och Kungaudden i Tärnasjön) 
och genom ett särskilt "stenåldersseminarium" under utbildningsveckan. Inom te
mat jakt och fångst var årets ambition även att vidga vårt teoretiska vetande om 
historiskt kända fångstmetoder och utifrån det öppna våra sinnen för hur natur
formationer och f"'angstplatser kan ha samspelat och vilka spår detta möjligen kan ha 
lämnat i landskapet. Även i år var avsikten att fördjupa diskussionen om fältmetodik, 
klassificering och beskrivning av lämningar, såsom olika former av rösningar, 
renvallar, stalotomter, offerplatser och gravar. Förutom att sträva efter en kvalitativ 
dokumentation och ökad kunskap om variationer i fomlämningsbeståndet var in
riktningen även i år att bygga upp ytterligare kompetens om fornminnesinventering 
hos den regionala kulturmiljövården. Vidare eftersträvades samarbete med lokala 
intressenter för att därigenom skapa förutsättningar för delaktighet och kunskaps
spridning. 

4.3.2. Resultat 

Efter de senaste tre årens inventeringar i Västerbottens läns fjällområden kan det 
vara på sin plats med en sammanfattning av erfarenheter och kunskaper om 
kulturlandskapet i fjällen, som inte framgår av tabeller och statistik. I detta kultur
landskap med renbetesland och jaktmarker finns fornlämningar och kulturlämningar 
såsom visteplatser, fångstgropar, gravar och offerplatser m.m. Dessa ser något olika 
ut i olika geografiska/kulturella områden eller beroende på tidsmässiga skillnader. 

Visteplatser 

Man kan tydligt se ett mönster, särskilt i området kring Abelvattnet och Atoklinten, 
att en lagom stor bäck med bra renbete i sin närhet nästan alltid har en mängd forn
lämningar från den intensiva renskötselns dagar; främst härdar, kåtatomter, 

källargropar och bengömmor. Dessa lämningar återfinns huvudsakligen i fjällbjörk
skogen och ligger ofta samlade i grupper med en till fyra härdar och lika många 
källargropar tillsammans med en eller flera bengömmor. Är det väldigt tätt mellan 
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lämningarna kan det var svårt att avgöra till vilken grupp respektive lämning hör. 
Lämningarna ligger nästan alltid på eller intill en mer eller mindre öppen, gräsbe
vuxen yta, vilken har varit en renvall. Fortsätter man längre upp efter bäcken och 
dess biflöden och närmar sig trädgränsen förekommer ofta ensamliggande härdar 
samt källargropar. 

I en dalgång rik på lämningar i björkskogen hittar man ofta även s.k. stalotomter. 

Dessa kan vara belägna högt upp i björkskogen, i trädgränsen eller på kalfjället. 
Stalotomterna har olika utseende beroende på var de ligger. En stalotomt i ett utsatt 
läge på kalfjället har en väldigt flack vall kring det något försänkta golvplanet, medan 
en stalotomt i björkskogen har en hög och tydlig vall. Ofta är nedgrävningen något 
djupare i den ena delen av tomten och grundare eller näst intill obefintlig i den 
andra, vilket beror på att de ofta ligger på lite sluttande mark, men oavsett 
nedgrävningen finns alltid en regelbunden, uppbyggd vall runt om, utan synlig in
gång. 

Det finns även exempel på kåtatomter med utjämnad golvyta, men dessa är mer 
tilljämnade än nedgrävda och har sällan en lika distinkt och regelbunden vall runt 
om som stalotomterna. Ofta har kåtatomterna hällar på vallen som visar att de har 
varit torvkåtor. Hällarna har använts till att hålla fast torven. Till skillnad från stalo
tomterna har de ofta en öppning i vallen. 

Härdar i kåtatomter och stalotomter samt friliggande härdar, vilka sannolikt har 
använts i en tältkåta, har många olika former, även om ovala och rektangulära här
dar dominerar. Generellt kan man säga att ju längre upp mot kalfjället man kommer 
desto lägre är härdarna, eftersom kantstenarna oftast är i nivå med markytan. Vid 
sondning kan man ofta se att de har tjocka lager med rödbränd sand. Härdarna i 
stalotomterna är oregelbundna till formen, är ofta gjorda av hällar och har ibland en 
eller två härdarmar (t.ex. RAÄ 880, Tärna socken och RAÄ 534, Sorsele socken). 
(För RAÄ 534, se fig. 10.) 

Flera gånger har vi kunnat konstatera små gropar, antagligen förvarings

anläggningar, i kåtatomter och i närheten av härden. Dessa gropar är rektangulära, 
ett par decimeter stora och cirka en decimeter djupa (t.ex. RAÄ 885, Tärna socken, 
se fig. 20). Även om de antagligen är förvaringsgropar f°ar de inte eget sakord utan 
beskrivs tillsammans med härden eller som en konstruktionsdetalj i kåtatomten. 

En annan intressant iakttagelse som gjorts är att förekomsten av smörblommor 
kan avslöja var det finns härdar. Smörblommorna växer ofta mitt i härdarna, och när 
marken är torr finns de oftast ingen annanstans i den närmaste omgivningen. Det 
beror sannolikt på det näringstillskott till marken som eldningen givit upphov till. 
Man ska naturligtvis inte "stirra sig blind" på detta, men det har visat sig att smör
blommorna i praktiken ofta är till stor hjälp när man letar härdar. 

Gravar 

Vid en genomgång av på museet tillgänglig litteratur i ämnet samiska gravar kan 
man snabbt konstatera att de uppgifter som lämnas rörande begravningsseder och 
gravtyper är mycket samstämmiga. Om denna samstämmighet beror på att grav
ritualen har varit snarlik inom hela det samiska området eller om det är så att man 
bara upprepar vad som tidigare har sagts i ämnet är svårt att avgöra. Litteraturen 
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bygger på äldre uppteckningar, intervjuer och arkeologiska undersökningar. Om man 
försöker göra en sammanställning av de skilda källorna så måste man skilja på det 
kristna och det förkristna gravskicket. 

Innan kristendomen helt hade tagit över begravdes de döda på närmast lämpliga 
ställe eller där den döda under sin livstid hade önskat att bli begraven. Den avlidna 
begravdes ofta i sina egna kläder, antingen i vardagskläderna eller i finkläderna. 
Med sig i graven fick man några personliga föremål och annat som kunde var bra att 
ha i nästa liv. Männen fick ofta med sig yxa, flinta, eldstål och pilspetsar. Kvinnorna 
fick med sig sax och nålar med tillhörande nålhus. Enligt gammal samisk trosupp
fattning levde själen vidare i underjorden. De dödas andar kunde sedan hjälpa de 
levande. Nåjden hjälpte till med kontakterna mellan de levande och de dödas andar. 
Kroppen skulle däremot hindras från att gå igen, han eller hon kunde föra med sig 
sjukdom. Ibland "sveptes" liket i näver. Särskilt huvud, armar och fötter sveptes 
noga eller till och med syddes igen. Kroppen lades sedan i en ackja som antingen 

grävdes ner i marken eller lades på marken och täcktes med hällar. Om lämpliga 

grottor eller klipputsprång fanns i närheten kunde en sådan plats användas, öpp
ningen stängdes sedan igen med hällar. 

Efterhand som det kristna tvånget gjorde att man skulle föra de döda till en kyr
kogård ändrades begavningssederna något, bl.a. minskade gravgåvorna, och 
svepningen i näver ersattes av vantar, mössa neddragen över ögonen och strumpor. 
De döda lades i en ackja eller en enklare kista för att vid skidföre kunna transporte
ras vidare. De tillfälliga begravningsplatserna, de så kallade sommargravarna, val
des på samma sätt som de permanenta tidigare hade valts. 

Platsen där någon dog markerades med en käpp med en vit vimpel och senare 
med ett kors. Mer sällan markerades graven. Om någon dog i en kåta övergavs 
denna, och ibland restes en sten eller ett kors i härden. Manker delar in gravarna i tre 
olika typer; jordgravar, klippgravar och stengravar (som inkluderar hällgravar). 

I boken Lappmarksgravar (1961) redovisar Ernst Manker 14 utgrävda samiska 

gravar i nuvarande Västerbottens län. Dessa är oftast belägna på kullar eller små 
backar. Den vanligaste typen är stengravar som nästan alltid innehåller en ackja. I 
åtta av gravarna fanns rester efter en svepning, och alla utom en innehöll gravgåvor. 

Vid en snabb genomgång av Fomminnesregistret för Västerbottens län ( data
basen Sofie på Västerbottens museum) hittades ca 190 lokaler med sakordet "grav
och gravplats" ( dvs. andra gravtyper än de karakteristiskt förhistoriska typerna så
som t.ex. rösen och stensättningar). 1/3 av dessa grav- och gravplatser är enbart 
traditionsuppgifter utan synliga spår i terrängen, eller så är de ej besökta av någon 
arkeolog. Dessa gravplatser återfinns ofta i kustområdena. 1/3 av gravarna är sommar

gravar, som inte nödvändigtvis behöver vara samiska, utan lika väl kan ha använts 
av nybyggare i inlandet. De resterande gravarna kan vara samiska gravar, och de 
vanligaste typerna är stengravar och jordgravar. De senare har ofta kommit i dagen 
vid olika markarbeten i 1900-talets början och är aldrig ordenligt undersökta. Fyn
den är ofta försvunna varför det kan vara svårt att nu i efterhand klargöra grav
konstruktion och eventuell etnisk tillhörighet. Den etniska tillhörigheten torde vara 
lättast att konstatera genom svepningen av näver samt gravgåvornas sammansätt
ning, form och eventuella ornamentik (Zachrisson 1989:79ff). 

De gravar som registrerats vid fomminnesinventeringen i Västerbottensfjällen 
de senaste tre åren är ofta placerade på en plats med karakteristiskt läge, som vid-
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sträckt utsikt och/eller vid en ovanlig naturformation. De har delvis olika utseende. 
Några är jordgravar, där den avlidne är lagd i en grop, som sedan täckts med jord 
och eventuellt markerats med hällar (t.ex. RAÄ 35, Sorsele socken). Andra är byggda 
ovan mark av hällar som bildat väggar och tak. Denna gravtyp kallas i beskrivning
arna för hällgravar (t.ex. RAÄ 195, Tärna socken). Taket har antagligen burits upp 
av en längsgående trästock. När träet i denna stock så småningom har förmultnat har 
hällarna fallit ihop. Ibland har hällarna placerats intill eller under ett större block. 
Några gravar är placerade i grottor, kallade grottgravar (t.ex. RAÄ 124, Tärna socken). 
Lämpliga sakord för dessa gravtyper från historisk eller ospecificerad tid, oavsett 
om det är permanenta gravar eller sommargravar, skulle kunna vara jord gravar, sten

/häl/gravar och grott-/klippgravar. 

Uppenbarligen har endast ett fåtal gravar registrerats i fjällområdet, vilket i stor 
utsträckning torde bero på svårigheterna att hitta platserna. I vissa fall tillkommer 
problemet att med någorlunda säkerhet avgöra vilka lämningar som är gravar. Ty
värr räcker inte tiden till vid den nu genomförda fornminnesinventeringen att söka i 
flertalet möjliga lägen för gravar, det finns helt enkelt alltför många. Kunskapen och 
erfarenheten är inte tillräckligt stor för att redan vid en landskapsanalys avgöra var 
gravplatser mest troligt finns, såsom man kan göra vad gäller vistemiljöer. När det 
gäller jordgravar tvingas man konstatera att dessa är omöjliga att hitta vid invente
ring om ingen markering ovan mark är gjord. Sten-/hällgravar liksom grott-/klipp
gravar är lättare att hitta, men konstruktionen av dessa är snarlik eller densamma 
som för vissa förvaringsutrymmen. Självklart är detta inget problem om det finns en 
tillförlitlig tradition eller synliga skelettdelar, men de senare försvinner ganska snart 
om de utsätts för väder och vind. Om man efter övervägande kan konstatera att det 
rör sig om en grav, trots att skelett saknas, är det mycket svårt eller omöjligt att säga 
om det är en sommargrav eller inte då tradition saknas. 

Till ovanstående problematik kommer att även enstaka gravar med typisk förhis
torisk karaktär, d.v.s. sådana typer som förekommer vid kusten och t.ex. söderut i 
hela landet, har registrerats eller tidigare undersökts i fjällområdet, bl.a. en stensätt
ning i sjön Virisen (Klang & Skålberg 1997b:14). Sammantaget vet vi att ett flertal 
gravtyper således existerar i Västerbottens fjällområde, men väldigt få platser har 
registrerats i förhållande till antalet människor som varit verksamma i området un
der århundradena. 

Offerplatser 

Samiska offerplatser är något som har fascinerat arkeologer och andra forskare ge
nom tiderna. De som under 1900-talet har bidragit med fakta genom uppteckningar 
och utgrävningar är bl.a. Gustaf Hallström, Carl Johansson, Ernst Manker, Inga 
Serning och Inger Zachrisson. Det största verket är "Lapparnas heliga ställen" av 
Ernst Manker från 1957. Där beskriver han sammanlagt över 500 offer- och kult
platser. Alla platser har han dock inte besökt själv, och när så är fallet bygger be
skrivningarna på intervjuer med sagesmän samt uppgifter från äldre källor. 

Offerplatserna är nära sammanlänkade med naturen och exempelvis är det oftast 
fjäll, berg, sjöar eller säregna klippformationer som blivit föremål för dyrkan. På 
många av platserna har det också funnits seitar, av både sten och trä, men de flesta 
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av dessa har plockats bort från sina ursprungliga platser. Detta gjordes främst under 
början av 1900-talet, och de kan nu återfinnas i museers samlingar. Fynden på offer
platserna är oftast kulturlager med renhorn och renben. Benen kan vara märgkluvna. 
På ett 10-tal platser har man funnit metallföremål, bl.a. pilspetsar, mynt, spännen, 
knivar samt olika typer av ringar och hängen (Serning 1956, Zachrisson 1984). Kring 
några av dessa platser har inventeringar efter boplatslämningar ägt rum, liksom ve
tenskapliga undersökningar, med resultatet att härdar har påträffats med föremål av 
metall, som direkt kan knytas till metallföremålen från offerplatserna. Även kokgro
par hör till dessa miljöer (Hedman 1989). 

I Vapstensområdet berättar Kristoffer Sjulsson att det finns två huvudtyper av 
offerplatser. Den ena typen kallas vero, och på dessa platser offrade man renar åt 
högre makter. Den här typen av offer var ganska vanliga, och i äldre tid fanns det ett 
stort antal sådana offerplatser. Den andra typen är verogerke eller offerstenar, och 
dessa var mindre vanliga, endast två stycken inom Vapstens sameby var kända un
der Sjulssons tid. En av stenarna är ett ljust kvartsitblock på en fjällsluttning, men de 
offer som gjordes där i senare tid var enligt Sjulsson ganska obetydliga (Pettersson 
1979:63±). 

Under inventeringarna 1996-98 har endast en säker offerplats registrerats (så 
säker man nu kan vara). Den är belägen i Sorsele socken och ligger uppe på kal
fjället, strax nedanför krönet av en fjällutlöpare. Under en oval stenpackning hitta
des mycket rikligt med märgkluvna ben och i närheten finns även ett mindre men 
iögonenfallande kvartsblock. Inga boplatslämningar hittades i närheten, läget för en 
boplats är inte bra, det är alltför utsatt av väder och vind. Någon bengömma är 
därför inte trolig; den stora mängden ben, kvartsblocket samt läget på fjället pekar 
på att det rör sig om en offerplats. 

Vidare har fyra möjliga offerplatser hittats i närheten av härdar o.dyl. De kan 
vara av den typ som Kristoffer Sjulsson kallar vero. Då har man offrat en ren och 
därefter täckt den med sten, så att endast hornkronan stuckit upp (Pettersson 1979:63±). 
På alla fyra ställen har stenpackningar registrerats, där man mellan stenarna kunnat 
skymta kraftigt förmultnade horn och/eller skallben från ren. Det som gör det möj
ligt att det rör sig om offerplatser är likheten med Sjulssons beskrivning av ett vero 
och att han menar att dessa var vanliga i äldre tid. Att skilja dessa från vanliga 
bengömmor är förstås svårt - det finns också stenpackningar som innehåller märg
kluvna ben, men utan att några horn eller skallben har iakttagits. Skillnaden mellan 
ett vero och en vanlig bengömma är således ganska liten, därav osäkerheten huru
vida det är fråga om offerplatser eller ej. Dessa svårbedömda objekt är hittills 
sakordade som bengömmor, men det framgår av beskrivningarna att det kanske skulle 
vara lika riktigt att klassificera dem som offerplatser. 

Vanliga bengömmor är oftast anlagda i sprickor av stenblock eller under block
överhäng. Ibland har horn även hittats under blocköverhäng, men då ger de inte 
intrycket av att ha offrats, utan istället deponerats där av någon annan anledning. Ett 
undantag finns dock i Marsfjällsområdet, där det hittades en hornsamling, som mera 
kan vara av off erkaraktär. Gemensamt för den tämligen säkra offerplatsen samt de 
möjliga offerplatserna är att alla utan tvivel är säkra fornlämningar, vilket f.ö. ben
gömmorna också är. Större osäkerhet råder beträffande stensamlingar av okänd ka
raktär där t.ex. inga ben har kunnat iakttagas, objekt som skulle kunna vara såväl 
bengömmor som offerplatser eller något helt annat. De har då i regel sakordats som 
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"övrig" och bedömts som bevakningsobjekt, vilket innebär att en mer fördjupad 
dokumentation och ökad kunskap behövs för att slutligt ta ställning till huruvida 
detta är fasta fornlämningar eller inte. 

Tre platser som av traditionen pekats ut som offerplatser, men där inga iakttagel
ser eller fynd av klar offerkaraktär gjorts, har registrerats under perioden 1996--98. 
En av dessa platser är Atoklinten, där hela berget har betraktats som heligt. I det här 
fallet är traditionen stark (se bl.a. Manker 1957:248), varför någon osäkerhet om 
offerplatsens äkthet inte föreligger, trots att inga konkreta fynd har gjorts. En annan 
plats är höjden Tjattje (767 m.ö.h.) öster om Tärnasjön (Manker 1957:238). Vid 
fomminnesinventeringen på Tjattje under sommaren 1998 visade det sig att två 
rösningar finns på toppen (se fig. 7), men att inga andra mer direkta spår av en 
offerplats kunde lokaliseras. Här kan man kanske ifrågasätta traditionen som verkar 
vara något sämre underbyggd i jämförelse med t.ex. Atoklinten, men det kan ju 
alternativt vara så att rösningarna är det enda som är kvar av offerplatsen. På vissa 
andra lokaler med rösningar har konstaterats spridda renhornsförekomster och i nå
got fall ett ljust kvartsitblock i rösningen, men om dessa iakttagelser har någon sär
skild betydelse är oklart. 

Fig. 7. Rösning på ojfe1plats omnämnd av Ernst Manker. Foto: 

Charlotta Sanell. 
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Under 1998 års inventering registrerades även två stenar med säreget utseende i 
Sorsele och Tärna socknar (se fig. 8). Utseendet, kombinerat med speciella lägen i 
terrängen, gjorde att de registrerades som möjliga offerplatser (seitar). Här kan nämnas 
att en träseite ( en rotfast tallstam, vars övre del huggits ut till en ansiktsliknande 
form) i Norsjöområdet, hittad i projektet "Skoglig kulturhistoria" 1998, visar att 
seitar ännu kan finnas bevarade på ursprunglig plats. 

Ett exempel på en svårbedömd plats är den av väder och vind formade sten som 
kan ses på fig. 8. Vid den ena sidan av stenen finns en stenring, delvis naturlig och 
delvis lagd. På den andra sidan är ett litet utrymme, som bildats under en mot stenen 
upprest häll. Några fynd i anslutning till stenarna gjordes inte och någon tradition 
kring dessa är inte känd. Om man vid en okulär besiktning inte kan konstatera något 
offer, och tradition kring platsen saknas, är det naturligtvis svårt att avgöra vilken 
funktion platsen en gång haft eller har. 

Offerplatserna i det samiska kulturlandskapet tillhör kanske de fornlämningar 
som är svårast att finna och tolka. De kan skilja i form och utseende, och de kan 
också ha nyttjats på olika sätt; faktorer som vi har mycket dålig kunskap om. Bland 
lokalbefolkning och informanter möter man ofta en misstro mot myndigheter och en 
rädsla för vad som kan hända med dessa lämningar om de registreras i ett offentligt 
nationellt register trots att syftet med att registrera dem är att de lättare skall kunna 
komma i åtnjutande av lagskyddet och därmed inte utsättas för plundring eller för
störelse. För att finna offerplatser krävs mer tid och/eller specialinsatser, eftersom 
de i majoriteten av fallen inte tycks ligga i direkt anslutning till visteplatserna, utan 
ofta torde vara anlagda mera avsides, t.ex. i rasbranter eller kring fjälltoppar. 

Fig. 8. Offersten? En av naturen annorlunda formad sten på ett litetfjällkrön med vidsträckt utsikt. 
Foto: Charlotta Sanell. 
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4.3.2.1. Tärnasjö-Tjulträskområdet 

Allmänt 

Fem kartblad i skala 1:20 000 hade valts.ut för excerpering, och en yta motsvarande 
tre kartblad inventerades sommaren 1998. På de områden som inventerades hittades 
sammanlagt 208 lämningar fördelade på 96 lokaler. Av dessa bedömdes 143 läm
ningar på 76 lokaler som fasta fornlämningar. 70 härdar registrerades, ofta tillsam
mans med olika former av förvaringsanläggningar ( 43 st). 

Övriga områden på de fem kartbladen kunde delvis studeras på distans i syfte att 
underlätta planeringen inför fältsäsongen 1999. 

Boplatser 

Norr om Tärnasjön finns ett vidsträckt myrlandskap med bäckar, tjärnar och större 
sjöar ( fig. 11). På kalfjället ovanför myrarna hade ett 10-tal renvallar tidigare regist
rerats (Kjellström 1976). Dessa är belägna i närheten av små bäckar eller kallkällor 
och visade sig vara mycket tydliga, till skillnad från de mer diffusa vegetations
skillnader som regelmässigt förekommer i fjällbjörkskogens vistemiljöer. På och i 
anslutning till de tidigare kända renvallarna påträffades härdar vid 1998 års inven
tering, ofta helt överväxta av gräs och svåra att upptäcka, i synnerhet vid inventering 
utan sond, vilket var fallet vid inventeringen 197 4. 

Fig. 9. Förvaringsutrymme, ingrävt i en naturlig kulle. Väggarna är förstärkta med stenhällar, både 
kantställda och kallmurade. Å·ven det något ihopsjunkna taket består av stenhällar, vilande på en ås 
av trä. Tidigare har ett lerkrus hittats i källaren, som hör till ett stort viste med kåtatomter, källargropar 
samt ett stolphål efter en nja/la. Foto: Andreas Stångberg. 
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Fig. JO. Kartblad 25F 6 -7 g-h, Tärnasjö-Tjulträskområdet. RAÅ
. 
35, 

Sorsele socken, är en samisk grav som undersöktes 1953 av Ernst Manke,; 
Nordiska museet. RAÅ

. 
534 är en lokal med två stalotomter och en ren

vall. Stalotomterna undersöktes 1978 av Annika Sande1; Skellefteå mu
seum. Godkänd fi·ån sekretessynpunktför spridning 1999-11-09. Allmänt 
kartmaterial © Lantmäteriverket. Medgivande L 1999/127. 
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Fig. 11. Kartblad 25F 4 -5 g -h, Tärnasjö-Tjulträskområdet. På RAÅ
. 
881, 

Sorsele socken, finns två härdar, en källargrop och en bengömma. En
'<!,ast de nordöstra delarna kan sägas vara färdiginventerade. Godkänd 
från sekretessynpunkt för spridning 1999-11-09. Allmänt kartmaterial © 
Lantmäteriverket. Medgivande L 1999/127. 

Fig. 10, 11, 13-16, 18-23: 
Alla områdeskartor är i 
skala 1: 100 000 och delar 
av följande jjällkartor 
berördes: Fatmomakke 
23 EF, Tärnaby 24 EF, 
Umfors 25 EF och 
Ammarnäs 2 5 G . Områ
den, vilka betraktas som 
färdiginventerade 1998, är 
markerade med heldragna 
begränsningslinjer. Med 
streckade begränsnings
linjer anges särskilt 
områden där terräng
rekognoscering och/eller 
punktinsatser verkligen ägt 
rum. (Arbetstiden som stod 
till förfogande tillät 
nämligen inte att alla 
delar i ett färdiginventerat 
område besöktes.) De 
markerade RAÅ·-lokalerna 
är endast ett urval av det 
totala antalet registrerade 
lokaler. 



I Tämasjö-Tjulträskområdet finns ett flertal övergivna vistemiljöer. På dessa tycks 
bengömmor vara sällsynta, totalt registrerades bara tre (t.ex. RAÄ 881, Sorsele 
socken, se fig. 11). Flera ensamliggande härdar i trädgränsen och på kalfjället har en 
strykjämsliknande form med den ena kortsidan rundad och den andra rak ( t.ex. RAÄ 
859, Sorsele socken, se fig. 14). Inom området finns även fomlämningsmiljöer med 
flera olika typer av lämningar som kåtatomter ochförvaringsanläggningar. Ett an
norlunda förvaringsutrymme är en källare med öppning från sidan med väggar av 
stenhällar och tak av hällar samt torv (se fig. 9). I källaren har ett krus hittats vid ett 
tidigare tillfälle. Kruset kan vara ett par hundra år gammalt och förvaras hos upphitta
ren, Bertil Eriksson från Kraddsele. 

Källargroparna som finns i det här området har troligen använts vid förvaring av 
mjölk. En typisk källargrop ser ut som en mer eller mindre igenväxt rektangulär 
grop, vars sidor kan vara klädda med hällar. Runt gropen finns en (ibland svag) vall 
och spridda takhällar. Lämningar efter andra förvaringsanläggningar är bodgrunder 
som består av rader av hällar eller högar av hällar. På två lokaler hittades djupa, 
stenskodda gropar med murknande stolprester i botten, vilka sannolikt är njallaplatser. 

På det övergivna vistet Tjelon finns en kåta i förfall i en liten sluttning (RAÄ 865, 
fig. 12 och 14). Lägsta sidan har en kallmurad grund av hällar samt en liten trappa 
vid dörren. På samma viste finns en något mindre kåtatomt, som saknar härd, och 
som använts till gethus (Westerdahl 1981 ). I Tjelon, liksom på några andra platser, 
kan man se högar av hällar som antagligen har samlats ihop för att användas till en 
kåta, eller så kommer de från en nedplockad torvkåta, där de använts för att hålla 
torven på plats. Tjelon har nyttjats som viste in på 1900-talet, varför den tillhörande 
renvallen ännu ligger helt öppen. Vistet har erhållit bedömningen ''bevakas" på grund 
av den sentida och inte helt övergivna karaktären, men en härd på renvallen kan 
möjligen härröra från en äldre fas och har därför bedömts som fast fornlämning. 

Fig. 12. Kåtan på det gamla vistet Tjelon. RAÅ
. 
865, Sorsele socken Ofr fig. 14). Foto: Andreas 

Stångberg. 
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Fig. 13. Kartblad 25F 2-3 g -h, Tärnasjö-Tjulträskområdet. Raä 1000, 
Sorsele socken, är en boplats ute på en liten, kal holme, den s.k. "Rast
klippan ". Den undersöktes senast 199 3 av Kjel Knutsson Uppsala uni
versitet, och då hittade man bl.a. en härd. Den äldsta 14C-dateringen av 
kol från härden gav resultatet ca 6000 f Kr. Godkänd fi·ån sekretessynpunkt 
för spridning 1999-11-09. Allmänt kartmaterial © Lantmäteriverket. 

Medgivande L 1999/127. 

Fig. 14. Kartblad 25F 2-3 i-j, Tärnasjö-Tjulträskområdet. RAA' 859, 
Sorsele socken, är en härd med en "strykjärnsliknande form". Lokalen 
RAA' 865 är ett samiskt viste med bl.a. en kåta i forfall Ofr fig. 12) och en 
stor renvall. På RAA 909 finns en gammal kåtatomt. Vid provsondning i 
härd och vall framkom blekjordsbildning, vilket tyder på hög ålder. God
känd från sekretessynpunkt for spridning 1999-11-09. Allmänt kartmate
rial ©Lantmäteriverket.Medgivande L 1999/127. 



En ovanlig kåtatomt, som är något nedgrävd i den norra delen, hittades vid 
Tjelontjårro i Sorsele socken (RAÄ 909, se fig. 14). I denna, både på vallen och i 
härden, tyder ett ganska tjockt blekjordslager på hög ålder. Det vanliga är att kåta
tomter saknar blekjordsbildning och således hör till de senaste århundradena. 

I området har sammanlagt 10 stalotomter registrerats på tre lokaler, samtliga kända 
vid 1974 års inventering. Två av grupperna, med två respektive tre stalotomter, lig
ger på renvallar uppe på kalfjället (en av grupperna har undersökts, se kap. 3.1.1.). 
Den tredje gruppen, med fem stalotomter, ligger nere i björkskogen. På lokalerna 
med tre och fem stalotomter hittades sammanlagt fem härdar ( varav två tidigare 
kända) och en källargrop. I närheten dokumenterades också en av de få bengöm
morna, samt ytterligare en förvaringsgrop och några härdar. Renvallarna ovan träd
gränsen skiljer sig inte åt, oavsett om det finns härdar eller stalotomter Gfr Kjell
ström 1976 och Sander m.fl. 1978). 

Inte långt från en förfallen kåta vid Luppen hittades en boplatsgrop, den enda 
som registrerades under 1998 års inventering, på en sandig udde. Gropen har mycket 
ålderdomlig karaktär och kan vara en indikation på att de kända boplatserna Rast
klippan och Kungaudden har givit upphov till diverse aktiviteter i omgivningarna. 
Sjöstranden intill boplatsgropen genomsöktes noggrannt i hopp om att finna ytterli
gare förhistoriska boplatslämningar. Där ligger en del skärvig sten och kvartssplitter, 
men detta material kan vara naturbildat (frostsprängt). 

Den tidigare undersökta boplatsen på "Rastklippan" i södra delen av Tärnasjön 
(se kap 3.1.1.) infördes i Fomminnesregistret (RAÄ 1000, Sorsele socken). Vid låg
vatten kan man i stövlar ta sig torrskodd ut till holmen, men så var inte fallet vid 
besöket sommaren 1998, och i brist på båt fick klippan betraktas på håll (fig. 13). 

Offerplatser och gravar 

Två gravar vid Åkroken (RAÄ 35, Sorsele socken, se fig. 10) omtalas av både Gus
tav Hallström och Ernst Manker, som också grävt ut den ena (se kap. 3.1.1.). Vid 
sommarens besök på platsen var det vid en första anblick inte så lätt att avgöra 
vilken av gravarna som grävts, men den ena såg lite mer orörd ut. Den till synes 
orörda graven består av en rektangulär yta, 2 x 1,3 m, som är täckt av hällar, med en 
kantställd häll i östra delen. Gravarna är placerade på en höjdrygg som skjuter ut 
från en mycket markerad, nästan pyramidformad, höjd i myrmark nära Ältsåns sam
manflöde med Laivajukke. 

På en av uddarna i Tärnasjöns södra del påträffades en trolig hällgrav, bestående 
av ett rektangulärt utrymme begränsat av hällar, inte långt från Kungsleden. Den 
ursprungliga formen och konstruktionen var svår att avgöra på grund av sentida 
påverkan i form av en eldstad. Den har möjligen använts som sommargrav. 

Till den ovannämnda uppgiften om en offerplats i form av en stenhög på krönet 
av det mindre fjället Tjattje, där man skall ha offrat framför allt ren (Manker 
1957:238), kan läggas att även sjöarna norr och öster om fjället kan ha varit heliga, 
vilket namnet Själejauretje möjligen tyder på (av sjiella, offer). Kring sjöarnakunde 
dock inget särskilt iakttagas. 
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Fig. 15. Kartblad 25G 2-3 a -b, Tärnasjö-T]ulträskområdet. Endast de 

nordöstra delarna av kartbladet, områdena norr och söder om Stor-
1Julträsket, kan betraktas somfardiginventerade. Godkänd från sekretes
synpunkt för spridning 1999-11-09. Allmänt kartmaterial © Lantmäteri
verket. Medgivande L 1999/127. 

Fig. 16. Kartblad 24F 6-7 a-b, Södra Storfjällsområdet. Hela området, 
som kartbladet omfattar, betraktas som inventerat. Det är dock endast 
de norra delarna, som har terrängrekognoscerats. Godkänd från 
sekretessynpunkt för spridning 1999-11-09. Allmänt kartmaterial © 
Lantmäteriverket. Medgivande L 1999/127. 



På en annan plats i området upptäcktes den tidigare okända offerplatsen vid ett 
vitt kvartsblock på en utlöpare från ett fjäll. På utlöparens krön finns en rösning i 
närheten av blocket, och lite neddraget från krönet ligger en ganska diskret oval 
stenpackning, 3,5x2,5 m stor och 0,3 m hög. Under stenarna ligger mycket rikligt 
med märgkluvna renben, och minst en tand kunde ses i ytan. Det tycks som om 
offerplatsen kan ha fått sin form och sitt utseende genom att man täckt de märg
kluvna benen med stenhällar varje gång man offrade. 

Rösningar 

Två rösningar, båda 1 m i diam och med en höjd av 0,1 respektive 0,2 m, av sten
hällar, verkar sammanfalla med gränsen för lappskattelandet Källbäck (se fig. 6). I 
övrigt kan inget samband mellan rösningar och kända gränser ses i området. Flera 
alternativa förklaringar till rösningar kan tänkas. 

Fångstlämningar 

Vid Tämasjöns västra strand registrerades fyrafångstgropar som spärrar vägen mellan 
den branta fjällsidan och sjön. 

I övrigt kan nämnas att ett inkommet tips till Västerbottens museum om "fångst
gropar i linje" på Dårraudden i Tjulträsket kan vara de tre källargropar som hittades 
ungefär på den angivna platsen. Vid den tidigare specialinventeringen (Kjellström 
1976) hade f.ö. också en "fångstgrop" registrerats, men denna visade sig vid gransk
ningen 1998 ha dimensioner, terrängläge m.m. som gör att den måste bedömas som 
en förvaringsgrop, inte långt ifrån härdar och stalotomter. 

Övrigt 

Bland de övriga lämningarna kan nämnas en troligfiskrökningsanläggning, belägen 
intill en renvall på kalfjället. I en liten backe ned mot en tjärn har man här, mellan 
två jordfästa block, byggt en rökgång täckt av hällar och torv. 

4.3.2.2. Södra Storfjällsområdet 

Allmänt 

Förhållandevis få lämningar, 16 lokaler med sammanlagt 22 lämningar, varav 12 är 
fornlämningar, kunde registreras på kartbladet för Södra Storfjällsområdet (fig. 16). 
Detta högfjällsområde kan betraktas som ett genomflyttningland mellan två viste
områden med talrika fornlämningar. Strategin som valdes vid fältarbetet var att kon
centrera rekognosceringen till kartbladets norra del, och att inte utföra rekogno
sceringar inom den södra delen, där inga upplysningar om fornlämningar hade kom
mit fram vid excerperingen och kontakterna med ortsbor. Den höglänta kalfjälls-
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terrängen i söder bedömdes också lämplig att lågprioritera med hänsyn till de be
gränsade tidsramarna för inventerings-arbetet. Vidare kan nämnas att mycket högt 
vatten i bäckarna rådde vid inventeringstillfället, vilket gjorde det svårt att ta sig 
fram (fig. 17). 

Boplatser 

Fig. 17. Andreas Stångberg studerar kartan i regnet vid Södra Stor

fjället. Foto: Susanne Sundström. 

Redan innan området vid Södra Storfjället besöktes var vi medvetna om att vi antag
ligen inte skulle hitta så många visteplatser, eftersom det domineras av höga, karga 
fjäll. Ett par lokaler med härdar och tillhörande källargropar kunde dock registreras 
i närheten av den större sjön Autjejaure och vid Lillgrimtjärn (fig. 16). Sjöarna har 
"sedan urminnes tider" utnyttjats som fiskevatten. Uddarna iAutjejaure har använts 
vid renskiljning samt vid slakt och kastrering. På en av uddarna finns även en horn

samling, som härrör från 1900-talets andra hälft. Det finns uppgifter om att Nils 
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Johansson i Vapsten skall ha bött på en holme i sjön vid mitten av 1800-talet, men 

där kunde inga som helst spår hittas efter hans kåta. Hela marken på holmen var 

torvig och mycket ojämn. Det kan hända att frostpåverkan är stor och att eventuella 

spår gradvis försvunnit. 

Offerplatser 

På Södra Storfjället registrerades en sedan tidigare känd björngrav, som verkade 

mycket omplockad och delvis förstörd. Till björngraven finns en stark tradition knu

ten (se kap. 3.1.2.). 

Rösningar 

På Södra Storfjället registrerades åtta ålderdomliga rösningar. En har byggts upp 

som hällar upplagda på varandra. De övriga utgörs av en smal, spetsig häll som är 

stöttad av mindre stenar. Ibland har rösningen rasat och kvar finns bara en stenhög, 

mer eller mindre spridd. Inte sällan kan man se från den ena till den andra rösningen. 

Ingen av rösningarna verkar dock sammanfalla med någon känd lappskattelands

gräns. 

Bebyggelselämningar 

De registrerade bebyggelselämningarna är rester efter två övernattningskojor som 

använts vid fisketurer och ripjakt i och kring Autjejaure. Kojorna består av kall

murade väggar av sten intill jordfästa block. Tidigare har det funnits tak av trä som 

nu är borta. Väggarna är däremot nästan helt intakta. Kojorna skall ha byggts av de 

första nybyggarna i Jovattsdalen. Nybyggena uppfördes under 1800-talet. 

4.3 .2.3. Marsfjällsområdet 

Allmänt 

Området omfattar två kartblad i skala 1:20 000 (fig. 18 och 19), varav det nordli

gaste (fig. 18) endast inventerades till en bråkdel. Hela området är mycket rikt på 

fornlämningar, varför det är otillfredsställande att så stora delar förblivit oinventerade. 

På de delar av området som besöktes hittades 181 lämningar på 64 lokaler, och av 

dessa bedömdes 155 som fasta fornlämningar. Bland dessa märks 80 härdar och 21 

stalotomter. 
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Fig. 18. Kartblad 23F 6-7 g -h, Marsjjällsområdet. På grund av tids
brist gjordes endast begränsade fältinsatser på detta kartblad. Ytterli
gare fältinsatser krävs for att kartbladet skall betraktas som inventerat. 
Godkänd J,-ån sekretessynpunkt för spridning 1999-11-09. Allmänt kart
material ©Lantmäteriverket.Medgivande L 1999/127. 

Fig. 19. Kartblad 23F 4-5 g -h, Marsfjällsområdet. Hela kartbladet be
traktas som inventerat. RAÅ. 1556, Vilhelmina socken, är en fin lokal
med två härda,; en kåtatomt, en bengömma, en bodgrund samt en ren
vall. Bod grunden består bl.a. av tre rotstolpar. På RAÅ

. 
15 63 finns tre 

stalotomter, en källargrop och en bengömma. De två sistnämnda 
lämningarna är sådana som man oftast brukar förknippa med härdar 
och kåtatomter. Godkänd fi·ån sekretessynpunkt for spridning 1999-11-
09. Allmänt kartmaterial ©Lantmäteriverket.Medgivande L 1999/127.



Boplatser 

De tidigare registrerade skärvstensförekomsterna i Fatmomakkeviken, Kultsjön (se 
kap 3 .1.3.) kunde inte besökas på grund av högt vatten under hela sommaren. De bör 
besökas och bedömas vid ett senare tillfälle, i synnerhet p.g.a. deras oklara karaktär 
enligt den förra inventeringen. 

Visteplatserna i den södra delen av Marsfjällsområdet vid Rodinsbäcken (t.ex. 
RAÄ 1556, Vilhelmina socken) ligger alla på krönet av små kullar och avsatser i 
västsluttande terräng med blandskog (fig. 19). På dessa finns härdar, kåtatomter, 
bodgrunder och bengömmor. Härdarna är samtliga stora och delvis stenfyllda med 
tjocka kollager men diffusa till formen. Bengömmorna är här placerade intill eller 
under det största blocket i närheten. Källargropar tycks saknas i denna miljö. 

Nästan mitt i inventeringsområdet finns en stolpbod, en buvrie, som kallas Jon 
Mikaelssons bod. Den har nyligen restaurerats med medel från Länsstyrelsen. Vid 
inventeringstillfället 1998 konstaterades att denna bod står inom ett fornlämnings
område med en kåtatomt, fem härdar, en bodgrund, en källargrop och två bengömmor. 
Lämningarna ligger i ett område kallat Groenienjälla (Söder 1996). 

På en smal landremsa mellan Svartsjöarna (fig. 19) hittades en kåtatomt och 11 
hornsamlingar. De senare är rester efter renslakt. Hornen sparades för att användas 
till bruksföremål eller limkokning. Hornsamlingar som dessa är ganska ovanliga 
dels eftersom horn förmultnar ganska fort, dels därför att de ofta kom till använd
ning. Av någon anledning har de blivit kvar på platsen

'. 
Liknande hornsamlingar 

finns vid Thomasvallen söder om Bijelite. På en annan lokal, strax öster om Svart
sjöarna, registrerades en härd, en hornsamling och en möjlig offerplats. Den sist
nämnda ligger intill minst två jordfästa block. Även här finns det renhorn, och de 
ger ett visst intryck av att kunna vara deponerade som offer. 

22 stalotomter registrerades på 7 lokaler. De har varierande form, storlek och 
tydlighet. På flera av lokalerna finns tillsammans med stalotomterna även härdar. På 
en lokal med tre stalotomter finns en källargrop och en bengömma (RAÄ 1563, 
Vilhelmina socken, fig. 19), d.v.s. fornlämningar som man också brukar hitta på 
visten med härdar och kåtatomter. Fyra av stalotomterna hittades på det nordligare 
kartbladet (fig. 18), ovan trädgränsen, utmed en bäck som nedströms uppvisar en 
mängd lämningar i form av härdar och källgropar. Liknande fornlämningsmiljöer 
finns längs Risbäcken och i Arvoke i Tärna socken. 

På en av lokalerna står uppresta stenar i stalotomterna, troligen uppställda långt 
efter det att stalotomterna övergetts. Dessa har åtminstone delvis tagits från 
stalotomternas härdstenar. 

Rösningar 

De rösningar som registrerades var placerade lite olika i terrängen, men krön och 
krönpartier dominerar. Utformningen av rösningarna varierar också. Det finns både 
de som är välgjorda med hällar upplagda på varandra samt enkla med en smal och 
hög stenflisa som stöttas av mindre stenar vid basen. Ett par av de mest vällagda och 
ålderdomliga verkar sammanfalla med gränsen för Daunefjälls lappskatteland. 
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Fig. 20. Kartblad 24E 6 -7 i-j. Del av 1997 års område, Atofjället
Skalmodalsområdet, där punktinsatser och terrängrekognoscering 
gjordes även 1998. Efter 1998 års säsong anses kartbladet färdig
inventerat. RAA 195, Tärna socken, är den lokalt mycket omtalade 
"Suoivengellas grav", en hällgrav som undersöktes 1950 av Ernst 
Manker, Nordiska museet. RAA' 885 är ett område med fyra härda,;fem 
bengömmor, en källargrop samt ett grottliknande förvaringsutrymme. 
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning 1999-11-09. Allmänt 
kartmaterial © Lantmäteriverket. Medgivande L 1999/127. 

Fig. 21. Delar av kartbladen 24E 0-1 i -j och 24E 2-3 i-j. Del av 1997 års område, 
Atofjället-Skalmodalsområdet, där punktinsatser och terrängrekognoscering gjor
des även 1998 (kartbladet 24E 0-1 i -j hörde egentligen inte till 1997 års område, 
och är tidigare inte inventerat). Efter 1998 års säsong anses kartbladet (24E 2-3 i-j) 
fardiginventerat. Godkänd från sekretessynpunkt för spridning 1999-11-09. Allmänt 
kartmaterial © Lantmäteriverket. Medgivande L 1999/127. 



övrigt 

Endast två övriga lämningar registrerades; ett gömsle samt en kåtaliknande läm
ning. Den kåtalikande lämningen består av björkslanor lutade mot ett stort block. 
Slanorna har varit täckta av näver och torv. 

4.3.2.4. Kompletteringar inom 1997 års område i Tärna socken 

Atofjället-Skalmodalsområdet: Längs Risbäcken, nedanför och sydväst omAtoklinten 
(fig. 20), har antalet härdar och andra tillhörande lämningar ytterligare förtätats ge
nom att flera lokaler påträffades vid en exkursion och vid sökandet efter fyra stalo
tomter, vilka nämns av Ernst Manker (1960:229). Dessa stalotomter skall ligga "1 
km sydväst om Atoklippens mitt, 600 m öster om Ris bäcken". Trots ett flertal besök 
på och i anslutning till angiven plats har stalotomterna inte kunnat hittas. Det finns 
två troliga förklaringar till att de inte har hittats, antingen är platsangivelsen fel och 
de åsyftade stalotomtema är någon av de som är registrerade, eller så finns de trots 
allt på någon av alla de små kullar som dominerar sydvästsluttningen av Atoklinten. 

På norra sidan av Atoklinten registrerades en hel rad rösningar, placerade på små 
krön. Även på Boxfjället registrerades rösningar. 

I samband med 1982 års fomminnesinventering för den ekonomiska kartan, bl.a. 
omfattande Jovattsdalen, registrerades en plats med tre gravar i form av gropar (RAÄ 
332, Tärna socken). Platsen är belägen på en avsats nedanför Atoklintens norra sida, 
alldeles utanför 1982 års inventeringsområde, men inom 1997 års område (fig. 20). 
Den blev därför inte granskad detta år. Till platsen finns en stark tradition knuten, 
enligt 1982 års beskrivning. Platsen heter "Jamebåune", vilket på svenska betyder 
ungefär "Dödkullen". Då denna plats granskades hösten 1998 visade det sig att " gra
varna" otvetydigt är naturbildade gropar och inte grävda gravar. Denna lokal är där
för numera registrerad som naturbildning med bruk/tradition/namn. 

Nordöst om Atoklinten, intill en bäckravin mellanAutjejaure och Övre Jovattnet, 
finns en gammal gruva med olika lämningar från äldre bergsbruk (fig. 20). Fördelat 
på två områden finns 5 skärpningar, 14 gruvhål, en husgrund, två malmupplag och 
två skrotstenshögar (RAÄ 941 och 942, Tärna socken). Det större området innehål
ler själva gruvan med dagbrott och skärpningar och det mindre verkar vara en plats 
för någon form av förädling med en hus grund och malmupplag. Det verkar som man 
även brutit asbest och täljsten på platsen. Mellan, och i närheten av, dessa områden 
finns rösningar som kan ha samband med gruvan. 

Under en dag inventerades områdena runt Skalvattnet, dvs. sydvästra delen av 
det s.k. Atofjället-Skalmodalsområdet (fig. 21). Med ledning av tips besöktes några 
dalgångar, men antalet lämningar som hittades var få, endast två härdar och en 
rösning. Området runt Skal vattnet sparades från 1997, eftersom det kunde nås med 
bil och dagsutflykter. 

På södra sidan av Abelvattnet finns flera bäckar, som på grund av tidsbrist inte 
inventerades 1997. Några av dem besöktes 1998. Särskilt området kring en av dessa 
bäckar gav många nya lämningar, precis som förväntat, nämligen i Arvoke med 
omgivning (fig. 23). Längs bäcken kunde lämningar hela vägen från viken i 
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rådet, där punktinsatser och terrängrekognoscering gjordes även 1998. 
Efter 1998 års säsong anses kartbladet färdiginventerat. RAA.. 670, Tärna 
socken, är en lokal med sex härdar. Godkänd fi·ån sekretessynpunkt för 
spridning 1999-11-09. Allmänt kartmaterial ©Lantmäteriverket.Med
givande L 1999/127. 
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Fig. 23. Delar av kartbladen 24F 2 -3 a-b och 24F 4-5 a-b. Delområden 
där punktinsatser och terrängrekognoscering gjordes 1998. De två del
områdena norr om Abelvattnet visar var punktinsatser gjordes på 1996 
års område. Övriga delområden visar var terrängrekognoscering gjor
des på 1997 års område, Atofjället-Skalmodalsområdet. Efter 1998 års 
säsong anses kartbladenfärdiginventerade. w· 124, Tärna socken, 
är en grottgrav, som totalundersöktes i samband med Abelvattnets reg
lering. RAA.. 194 är enligt tidigare uppgifter en grav, R-markerad på 
den topografiska kartan. Den har dock inte åte1funnits. Godkänd från 
sekretessynpunkt för spridning 1999-11-09. Allmänt kartmaterial © 
Lantmäteriverket. Medgivande L 1999/127. 
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Abelvattnet och upp på kalfjället hittas. Där registrerades härdar, kåtatomter, 

källargropar, en bengömma samt även två stalotomter uppe på kalfjället. 

Artjjällsområdet: Även området kring Strimasund, dvs. norra delen av det s.k. Art
:fjällsområdet, återbesöktes för några granskningar. Under en vandring till en lokal 
med en tidigare registrerad kåtatomt, påträffades sex härdar (RAÄ 670, Tärna socken) 
inte långt från en idag använd rengärda (fig. 22). Den eftersökta kåtatomten kunde 
inte återfinnas, men på angiven plats finns en naturbildning, vilken nästan motsva
rar den tidigare beskrivningen. 

Vidare eftersöktes en rund " stone setting" eller " en halvcirkelformad stensamling" 
på den norra sidan av Strimasund, över vilken en väg skall gå, allt enligt tidigare 
anteckningar (Meschke 1977:80). Den enda konstruktion som någorlunda motsva
rar beskrivning och läge visade sig vara en sentida härd. 

4.3.2.5. Punktinsatser inom 1996 års område i Tärna socken 

I samband med efterarbete och genomgångar av 1996 års inventeringsmaterial (jfr 
Klang & Skålberg 1997b) har några få lokaler visat sig behöva ombesiktningar p.g.a. 
oklarheter kring frågor som då inte hanns med och som därefter framstått som prin
cipiellt viktiga att reda ut. Lokalerna i fråga har alla uppfattats som svårbedömda, 
möjliga grav- eller offerplatser. 

Två av dessa, RAÄ 193 och RAÄ 194 i Tärna socken, är R-markerade på topo
grafiska kartan som gravar, men dessa kunde inte identifieras på angivna platser vid 
1996 års inventering. Den ena (RAÄ 194) söktes återigen 1998 i samband med 
andra fältarbeten med båt i Abelvattnet (fig. 23). Inte heller 1998 återfanns graven 
på angiven plats, där emellertid några enstaka, spridda hällar kunde iakttagas. Vid 
en närmare granskning av de skriftliga källorna visar det sig att Gustav Hallström 
( 1926) och Ernst Manker ( 1948: 151 ft) har besökt platsen. Hallström beskriver den 
som en kvadrat med fyra meters sida, som han uppfattar som rester efter en byggnad 
eller möjligen en grav, och Manker berättar om en stensättning vid Ropenluspen 
bestående av en stenring av en kåtas storlek. När Manker beskriver platsen i boken 
Lappmarksgravar (1961:98) hämtar han platsangivelsen från Hallström, men be
skrivningen från 0. P. Pettersson (1979:59), som i sin tur hade nedtecknat vad 
Kristoffer Sjulsson berättat om gravrösen runt Abelvattnet och Ropen. Den senaste 
beskrivningen och kartmarkeringen har blivit underlag för Riksantikvarieämbetets 
"R-markering" på topografiska kartan över området. Det verkar dock inte troligt att 
platsen besöktes i fält av någon från Riksantikvarieämbetet. 

Vid sökandet efter RAÄ 194 påträffades så småningom två lämningar som even
tuellt kan vara en grav och en förvaringsanläggning, dock belägna på en annan 
plats, ca 300 m norr om det angivna läget för RAÄ 194. Det kan här alternativt röra 
sig om två gravar, varav den ena i så fall är förstörd. Denna lokal bör dock åter
besökas vid ett lämpligt tillfälle. 

Några få andra lokaler, däribland RAÄ 765, 771 och 775 (Tärna socken) återbesök
tes. Besiktningarna resulterade i att gravar eller offerplatser inte kunde verifieras på 
dessa lokaler. Detta innebar preciserade beskrivningar i inventeringsboken och ett 
klargörande kring vilka inventeringsproblem som bör lyftas fram i det fortsatta 
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dokmnentationsarbetet kommande säsonger. Lokalerna har inte medtagits i statisti
ken eftersom de finns redovisade i tidigare statistik (Klang & Skålberg 1997b ). 

Förutom ovanstående ombesiktningsinsatser kunde även en nyregistrering av en 
kåtatomt på en äldre renvall och en härd en bit därifrån göras på norra sidan av 
Abelvattnet (1996 års område) i samband med en båttransport 1998 (fig. 23). 

4.4. Utåtriktad verksamhet 

4.4.1. Utbildning 

Den numera gällande organisationen i länet, att Västerbottens museum administre
rar och utför inventeringen med stöd av Riksantikvarieämbetet i form av övergri
pande ansvar och ledning, och att museet ges möjligheter att bygga upp kompetens 
och kunskap inom inventeringens område, gör att utbildningsfrågor får en kontinu
erlig betydelse för inventeringsarbetets uppläggning och genomförande. De 
utbildningsstrategier som diskuterats i länet syftar sålunda till kompetensuppbyggnad 
för både ordinarie arkeologer vid museet och extraanställda, regionalt förankrade 
arkeologer. Detta gäller samtliga moment i inventeringsprocessen, d.v.s. även för
beredelsearbete och efterarbete, men har av naturliga skäl en tyngdpunkt i fältarbe
tet, det mest omfattande och tidskrävande delområdet. Ansvarig för utbildningen är 
Lennart Klang, Riksantikvarieämbetet. 

Under 1998 har granskning och fältutbildning samordnats. Den i princip dagliga 
sammanhållningen i inventeringsgruppen har inneburit kontinuerliga och individu
ella diskussioner kring fältarbetets och granskningens olika delmoment, såsom 
landskapsanalys, rekognosceringsinriktning, fornlämningsidentifiering, inprickning 
på fotokartor, beskrivning, strukturering, klassificering enligt den s.k. sakordlistan, 
statusbedömning, redigering etc. 

Fältarbetets inledande utbildningsvecka innefattade en genomgång av de olika 
delmomenten och en diskussion om ansvarsfördelning och samarbetsfrågor. Här 
ingick också en genomgång av säkerhetsfrågor och adminstrativa frågor. Vidare pre
senterades kunskapsuppbyggnadsstrategier kring fornlämningar och inventerings
problem. 

Till utbildningsveckan inbjöds RolfKjellström, Nordiska museet, och Kjel Knuts
son, Uppsala universitet, forskare med direkt anknytning till 1998 års inventerings
områden och sådana kunskapsfrågor inventeringen behöver tillägna sig. Kjellström 
gick igenom "jakt och f'angst i :fjällmiljö" och redovisade också egna erfarenheter av 
fomminnesinventering i fjällen under 1970-talet. Tillsammans med Lennart Klang 
hade Kjellström även en genomgång om forsknings- och inventeringsläget kring 
stalotomter. Knutsson gick igenom "kulturkontakter i Norrlands äldre stenålder" 
och diskuterade "Rastklippan och dess relationer med norska fynd och boplatser". 
Han presenterade även de arkeologiska undersökningarna vid "Kungaudden", och 
gick igenom aktuella forskningsinriktningar vid den arkeologiska institutionen i Upp
sala, bl.a. uppföljningar av Hans Christianssons tidigare projekt ''Nordarkeologi". 
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4.4.2. Information 

Informationsinsatser av olika slag om inventeringen och dess resultat har fortlö
pande ägt rum såväl i samband med fältförberedelserna ( se kap 4.1.) som under och 
efter fältarbetet. 

Under sommaren "bevakades" fältarbetet av lokalpressen genom flera telefon
kontakter, vilka resulterade i några bra och informativa artiklar i dagstidningar. 

I slutet av fältsäsongen hölls ett informationsmöte i Ammarnäs, då ett drygt 1 O
tal ortsbor, bl.a. representanter för föreningar, kom för att få en presentation av hur 
inventeringsarbetet går till och vad som hade hittats under sommaren. Dessutom 
inbjöds de till diskussioner om framtida samarbete i samband med den planerade 
fortsättningen av inventeringen i Ammarnäsregionen kommande år. 

Fältsäsongen avslutades med ett informations- och samrådsmöte, också det i 
Ammarnäs, för inbjudna kulturmiljövårdare som tidigare deltagit i planeringsarbe
tet, bl.a. företrädare för Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och Åjtte. 

Efter fältsäsongen har Västerbottens museum gjort en utställning om arkeologi i 
länet 1998, i vilken inventeringen i fjällområdet ingår. 1998 års inventering presen
teras också i en artikel i tidskriften Västerbotten (nr 1, 1998). 

4.4.3. Samråd 

Flertalet möten och kontakter i samband med fältförberedelserna och under själva 
fältarbetet har haft samrådskaraktär. Detta gäller bl.a. de diskussioner som fördes på 
de inledande planeringsmötena, där t.ex. Länsstyrelsen hade ett viktigt inflytande 
över valet av årets inventeringsinriktning, både tematiskt och geografiskt. 

I samband med kursveckan deltog både Rolf Kjellström och Kjel Knutsson i 
utbildningsplaneringen med värdefulla synpunkter på vilka frågor som kan vara vik
tiga för inventeringen ur vetenskaplig synvinkel, främst etnologisk och arkeologisk. 

Det avslutande informations- och samrådsmötet i Ammarnäs om 1998 års fält
erfarenheter innefattade även rapportering från fomminnesinventeringen i Norrbot
ten (Lennart Nordqvist, Åjtte), projektet "Skoglig kulturhistoria" (Tommy Berg
ström, Västerbottens museum) och aktuella frågor kring samiska kulturmiljöer (Jan 
Sundström, Länsstyrelsen i Västerbotten). Bl.a. diskuterades samordning och inven
teringsstrategier. 

5. Utvärdering

1998 var tredje året i rad för fomminnesinventering i Västerbottensfjällen. Invente
ringen bedrivs som ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet och Väster
bottens museum AB. Riksantikvarieämbetets roll har framför allt varit att utbilda 
museets personal i fomminnesinventering samt ansvara för den antikvariska be
dömningen i fält. I museets åtagande 1997 och 1998 ingick excerpering och andra 
fältförberedelser i regionen, fältarbete och visst efterarbete såsom inskrivning i data
baser av upprättade fältanteckningar och rapportering. Museet har även haft ansvar 
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för personaladministration, säkerhetsfrågor, kontakter med regionala myndigheter, 
ideella föreningar och lokalbefolkningen i övrigt. Planeringen av fornminnesinvente
ringen har genomförts som ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, länsmuseet 
och länsstyrelsen, där hänsyn har tagits till regionala prioriteringar vid valet av de 
enskilda inventeringsområdena utifrån kulturmiljövårdens behov. 

Under dessa tre år har verksamheten präglats av regional kompetensuppbyggnad 
( om hur fornminnesinventering bör göras) i kombination med nationell och regional 
kunskapsuppbyggnad ( om fornlämningsstrukturer i :fjällområdet). Fältarbetet har haft 
tämligen liten omfattning ( 4-5 arkeologer i fält under ca 2 månader per säsong) och 
utgått från en täckningsgrad på 3,5 km2 per anställningsdag. Vid en utvärdering fram
står främst den låga täckningsgraden, men även den begränsade omfattningen, som 
mindre gynnsamma faktorer, värda att ompröva. Positiva faktorer, som bidragit till 
så bra resultat som möjligt, har varit en konsekvent inriktning kring tre viktiga för
utsättningar: kontinuitet, analys ochfortbildning. 

Kontinuiteten i verksamheten torde vid en utvärdering framstå som den allra vik
tigaste faktorn för ett bra resultat. Denna avser personal, lokala samarbetsparter och 
arbetsområden. Kärntruppen vid fältarbetet har i stort sett varit densamma, inledda 
samarbeten med lokala intressenter har kunnat fortsätta, och arbetsområdena har 
kunnat anknytas till och bygga på föregående års insatser. Det är alltså viktigt att 
den fortsatta fornminnesinventeringen i Västerbottens län strävar efter att bibehålla 
kontinuiteten. 

Den andra viktiga förutsättningen, som vid en utvärdering framstår som bidra
gande till ett bra resultat, är det analytiska arbetssättet med en medveten prioriterings
inriktning, baserad på en stegvis kunskapsuppbyggnad år från år. Detta gäller såväl 
urval av inventeringsområden som inriktning vid granskning av terräng, lokaler och 
enskilda kultur- och fornlämningar. Tack vare den kontinuerliga kunskapsuppbygg

naden har analysen kunnat fördjupas från år till år, från inriktning på sjöstränder och 
bäckar i :fjällbjörkskog första året till bäckar och kalfjäll följande år, från fokus på 
vistemiljöer i :fjällbjörkskogen inledningsvis till en breddning som även innefattar 
rösningar, stenålderslämningar och andra förekommande lämningstyper i :fjällmiljö. 

Den tredje viktiga faktorn är den utbildningsstrategi, som kunnat genomföras 
årsvis. Tack vare kontinuiteten har den inte varit repetitiv i första hand, utan kunnat 
inriktas på nya frågor från år till år. Strategin har gällt både arkeologisk kunskaps
uppbyggnad och antikvarisk kompetensuppbyggnad och utgår från en regional hel
hetssyn med samordningsanknytning till projektet "Skoglig kulturhistoria" och an
dra relevanta arkeologiska arbeten i länet. 

En utvärdering av den arkeologiska kunskapsuppbyggnaden ger vid handen att 
beredskapen för registrering av stenålderslämningar, stalotomter och visteplatser 
inklusive renvallar är mycket god, men att rösningar, offerplatser och gravar vållar 
större principiella problem. Härmed avses att kvaliteten på dokumentationen behö
ver höjas för de senare kategorierna, medan lämningar av stenålderstyp och viste
platserna mer utgör ett kvantitativt problem eller tidsbristproblem. 

När det gäller stenålderslämningar kan man säga att vi vet vad vi skall leta efter, 
var vi skall leta och hur det bör göras, men frågan är om den gällande täcknings
graden gör det möjligt att genomföra en inventering med den inriktningen parallellt 
med en inriktning på visteplatser och övriga lämningstyper. Det vore önskvärt att 
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1999 genomföra ett försök till "stenåldersinventering" med den tid till förfogande 
som kan tänkas behövas utifrån en bedömning av tidigare dokumentation i området 
(Holm 1991, Knutsson 1993) och utifrån vår egen erfarenhet av resultaten av denna 
tidigare dokumentation, förvärvad vid seminarier, exkursioner och inventering med 
Lena Holm 1997 och Kjel Knutsson 1998. 

Inom den mer antikvariska kompetensuppbyggnaden är det viktigt att fortsätta 
den inriktning som innebär att museets ordinarie arkeologer, såväl som extraanställda 
arkeologer, på sikt kan ta ett större platsledaransvar. Hittillsvarande inriktning har 
varit att de extraanställda arkeologerna har skaffat sig mer fälterfarenhet i fjällområdet 
än de ordinarie, vilket får betydelse för utvecklingen av den platsledarkompetens 
som behövs i fältarbetet, något som också inverkar på de platsledaruppgifter som 
brukar förknippas med fältförberedelser och rapportering. Samtidigt har det varit 
mycket betydelsefullt att samtliga ordinarie arkeologer vid museet har deltagit i 
fältarbetet, i synnerhet för informationen utåt och den interna diskussionen om in
riktning och samordning av museets olika verksamhetsområden. Erfarenheterna från 
1998 tyder på att en ökad integrering av de olika arkeologiska projekten i länet, 

främst inventeringen i fjällen och granskningen inom "Skoglig kulturhistoria", bör 
eftersträvas genom t.ex. gemensamma utbildnings- och exkursionsdagar och växel
vis tjänstgöring inom rimliga ramar, individuellt anpassade efter rådande förutsätt
mngar. 

Sammantaget får man konstatera att uppnådda resultat 1998 bådar gott inför fram
tiden, i synnerhet om kontinuiteten får fortsätta, om omfattningen kan öka och om 
en bättre täckningsgrad får prövas, alternativt kompletteras med riktade special
inventeringar. Utifrån den grundsynen görs nedan några kompletterande kommen
tarer kring utvärderingen av specifika insatser vid 1998 års fomminnesinventering i 
Västerbottensfjällen. 

5.1. Fältförberedelser 

Excerperingen och övriga fältförberedelser ser ut att nu ha funnit sina former med 
utvärderande presentationer och översiktlig planering i januari-mars för en bredare 
krets, excerperingsskede och detaljplanering i april-maj, och fältstart med en inle
dande kursvecka direkt efter midsommar. Det har varit en styrka att kunna göra en 
genomgripande utvärdering som grund för valet av fältarbetsinriktning, utbildnings
behov och fältarbetsområden. Det har också varit bra att preliminärt ange inriktning 
och fältarbetsområden för en fortsättning 1999, vilket 1998 blev särskilt utsagt ge
nom att fem kartblad i Tämasjö-Tjulträskområdet valdes ut, på vilka en areal mot
svarande tre kartblad skulle inventeras 1998 och resten 1999 mot bakgrund av de 
erfarenheter vi kunde förvärva 1998. En liknande strategi med en 2-årsplan för fält
arbetsområden och inriktning bör övervägas att nu gå vidare med, där man har möj
ligheten att även se ett eller annat år längre fram i tiden. 

Informationen om inventeringsarbetet har fungerat bra. Excerperingen likaså, med 
tillägget att fördjupningsstudier kring äldre bergshantering förefaller behövliga lik
som ett mer noggrannt letande i äldre källor rörande t.ex. Gustav Hallströms och 
0. P. Petterssons fältinsatser under det tidiga 1900-talet. Det var bra att kapitlen 2
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och 3 påbörjades redan under excerperingsskedet och presenterades under utbildnings
veckan. I och med att RolfKjellström, Nordiska museet, och Kjel Knutsson, Upp
sala universitet, kunde engageras i utbildningen med inriktning på inventerings
metodik, fångstmetoder, stalotomter, renvallar och stenålder i fjällmiljö, fick vi en 
stabil grund att stå på när det gäller det "externa" kunskapsläget för aktuella fråge
ställningar med anknytning till Västerbottensfjällen. Detta var ett mycket värdefullt 
komplement till det "interna" kunskapsläge Västerbottens museum tillsammans med 
universitetet i Umeå hade åstadkommit genom de insatser Anders Huggert, Lena 
Holm och Åsa Lundberg redogjorde för under kursveckan inför 1997 års invente
ring. Ett nästa steg kan vara att pröva om erfarenheter från angränsande län skulle 
kunna berika den fortsatta inventeringen i Västerbottens län och att fokusera på 
inventeringsproblem som identifierats och som inte är länsspecifika, t.ex. frågor 
kring rösningar, lappskatteland, offerplatser och gravar. I det sammanhanget kanske 
Åjtte skulle kunna ha en länsöverskridande roll. 

5.2. Organisation 

Årets organisation hade stora likheter med fjolårets med en veckovis planering för 
4-5 samtidigt tjänstgörande inventerare, med undantag för utbildningsveckan då 
fler deltog, och den avslutande extra inventerings- och granskningsveckan med tre 
personer. Med hänsyn till 1998 års inriktning, att fokusera på platsledarfrågor, var 
det en styrka att årets organisation därutöver delvis kunde samordnas med gransk
ningsarbete för "Skoglig kulturhistoria". Granskningen i "Skoglig kulturhistoria" 
utfördes huvudsakligen på hösten efter fjällinventeringen, men med förberedande 
insatser även före arbetet i fjällområdet. Den principiella skillnaden var att Riksan
tikvarieämbetet hade ansvaret för granskningen i fjällområdet, vilket ofta utfördes 
under medverkan av 1-2 arkeologer från museet, medan museets samma arkeolo
ger självständigt utförde granskningen i "Skoglig kulturhistoria" med stöd av Riks
antikvarieämbetet. Detta kunde genomföras bl.a. beroende på att objekten i fjäll
områdena var alltför många för en person att granska och för att museets arkeologer 
efterhand tillägnar sig det som behövs för att i ett första skede utföra selektiva 
granskningsinsatser på ett enhetligt sätt enligt Riksantikvarieämbetets normer. Denna 
utveckling är i allt väsentligt positiv. Här tillkom också det handlednings- och 
utbildningsstöd granskarna fick i "Skoglig kulturhistoria" av samma person som 
ansvarade för granskningen i fjällen. 

Utfärderna med helikopter till basläger för hela gruppen och rekognosceringsar
betet i mindre grupper om 2-3 inventerare i varje, har visat sig vara en fungerande 
organisation, betryggande och bra, än så länge utan incidenter. Även det förekom
mande ensamarbetet, i liten omfattning som enstaka granskningsdagar eller del av 
rekognosceringsdag, har visat sig fungera betryggande. För ökad säkerhet och till 
hjälp vid inprickning kan det vara en fördel att framöver utrusta inventerarna med 
GPS-utrustning, något som visat sig fungera bra i "Skoglig kulturhistoria". 

Ingemar Söders medverkan i Marsfjällsområdet var värdefull med hänsyn till 
hans lokalkunskaper om detta område och genom hans ideer om olika möjligheter 
att gå vidare med fördjupningar avseende bl.a. lappskatteland, rösningars funktio-

47 



ner, specialkarteringar och uppmätningar av fornlämningar, d.v.s. angelägna insat
ser för en mer analytisk fornlämningsdokumentation. 

Det största organisatoriska problemet vid fältarbetet är tidsbristen genom den 
låga täckningsgrad som arbetet bedrivs utifrån. Tiden medgav att endast begränsade 
terrängavsnitt med fornlämningsförekomster genomletades och att betydande ter
rängavsnitt fick en alltför översiktlig översyn. Medvetenheten om detta accentueras 
vid en ökad erfarenhet och i samband med kompetenshöjande åtgärder. Det är t.ex. 
inte bra om en ökad medvetenhet om hur stenålderslämningar, gravar och offer
platser förmodligen förekommer i området leder till slutsatsen att det är alltför tidsö
dande att leta fram några av dem. En alternativ lösning vore att, utifrån befintliga 
resurser, minska inventeringsområdenas totala areal, för att på så sätt kunna genom
föra en fältrekognoscering med bättre täckning och därigenom erhålla en såväl bred
dad som fördjupad kunskap om de aktuella områdenas kulturhistoria. 

5.3. Fältarbetet 

5.3.1. Inriktning 

Årets huvudsakliga inriktning, att värna om kontinuiteten och därtill gå vidare med 

några nya frågor, innebar att vi fortsatte registreringen av fornlämningstyper vi tidi
gare skaffat oss erfarenhet av (främst visten med delvis varierande innehåll, men 
även kalfjällets rösningar m.m. ), att vi utökade inventeringsområdena till Marsfjället 
och området från Tämasjön mot Ammarnäs, att vi knöt an till tidigare insatser av 
Rolf Kjellström, att vi fortsatte (vid Marsfjället) och inledde (i Ammarnäs) samar
bete med lokala intressenter, att museipersonalen fick ett större ansvar i fältarbetet 
samt att fältarbetet delvis samordnades med andra arkeologiska projekt i länet. Allt 
detta har genomförts planenligt och i enlighet med de huvudsakliga förväntning
arna. 

5.3.2. Resultat och kvarstående kompletteringsbehov 

Som förväntat dominerar fornlämningsmiljöer efter visten med härdar, kåtatomter 
etc. Av särskilt intresse är de iakttagelser vi kunde göra beträffande de renvallar som 
tidigare registrerats ovan trädgränsen i området kring Övre och Nedre Ältsvattnet 
(Kjellström 1976), d.v.s. att de var mycket tydliga (till skillnad från de diffusa och 
därmed svåravgränsade renvallar vi tidigare fått erfarenhet av i fjällbjörkskog vid 
inventeringarna kring t.ex. Abelvattnet 1996-97 och de ännu mer diffusa och svår
tolkade vegetationsförändringar vi noterat i t.ex. Blaikfjällsområdet 1996). Efter
som vi i regel också kunde identifiera härdar på de renvallar som granskades i områ
det öster om nedre Ältsvattnet framstår dessa som otvetydiga visten. 

När det gäller stenåldersmiljöer i fjällterräng har sådana inte påträffats i förvän
tad omfattning. Anledningen till detta måste analyseras vidare. Södra delen av Tärna
sjön med alla dess holmar, stränder och omgivande fjällsluttningar är ett mycket 
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lämpligt testområde, i synnerhet som vi 1998 förberedde detta med en begränsad 
men betydelsefull insats i området. 

Rösningar, vilka framstod som delvis problematiska vid inventeringen 1997, be
höver fortfarande en djupare analys, men bedömningen från 1997, att de måste be
traktas som fasta fornlämningar i många fall, har stärkts vid 1998 års fältarbeten. 

Det problem som alltmer framträder som angeläget att komma vidare med är 
registreringen av offerplatser och gravar. Här saknas teoretiska kunskaper av bety
delse, relevanta sakord vid inventeringsarbetet, en genomtänkt rekognoscerings
strategi och en genomgång av lämpliga skyddsformer såsom eventuella sekretess
åtgärder i samband med registrering och registerhållning. Ombesiktningar/exkur
sioner/specialinsatser i tidigare års inventeringsområden bör här övervägas för att 
om möjligt få en bättre klarhet och enhetlighet vad gäller kriterier för klassifice
nngen. 

5.3.3. Särskilt bevarandevärda lokaler och miljöer 

Genomgående har miljöerna med fornlämningar i 1998 års inventeringsområde högt 
bevarandevärde genom att landskapet är välbevarat och fornlämningarna därmed 
kan ses i miljöer som inte påverkats påtagligt av senare tiders verksamhet. Bevarande
värdet bör lyftas fram genom speciella åtgärder också för att stora delar av inventer
ingsområdena ingår i naturreservat och berör områden av riksintresse för kulturmiljö
vården. 

Inom Tämasjö-Tjulträskområdet kan det vara lämpligt att återkomma till frågan 
om särskilt bevarandevärda objekt och miljöer tills dess de fem påbörjade kartbladen 
är inventerade i sin helhet. 

I Marsfjällsområdet framstår det mycket fomlämningsrika området med den res
taurerade Jon Mikaelssons stolpbod i Groenienjälla som lämpligt att specialkartera 
och presentera på en informationsskylt och i någon form av trycksak. En sådan 
dokumentation skulle ge stolpboden en begriplig miljö för besökare och läsare. 

En mycket speciell fornlämningsmiljö, sevärd och dramatisk, värd att framhållas 
som utflyktsmål, är platsen för äldre gruvdrift nordöst om Atoklinten mellan 
Autjejaure och Övre Jovattnet (inom 1997 års område). 

5.3.4. Skador och hotbilder 

F ornlämningama i 1998 års inventeringsområden är sällan påtagligt skadade av det 
begränsade slitage som alltid förekommer i samband med människors och djurs 
utnyttjande av markerna, t.ex. vid vandringar utefter Kungsleden och i samband 
med renskötseln. Den största hotbilden torde vara bristen på kunskap om var forn
lämningar finns, vilket kan leda till skador när man t.ex. plockar ihop sten till en 
tillfällig eldstad. Detta gäller för såväl renskötare som turister och andra mark
användare. Inventeringsresultatet har visat på behovet av arkeologiska utredningar i 
samband med eventuella exploateringar. Men eftersom sådana knappast är aktuella 
i betydande omfattning får man anta att vår kunskap om fornlämnings.platser i fjäl
len får utvecklas med hjälp av andra insatser. 
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Den ofta framförda uppfattningen, att fornlämningar, såsom offerplatser och gra
var, hotas av plundring och förstörelse om de görs kända, bör analyseras mer ingå
ende. Möjligen är det på sikt ett större hot att de blir bortglömda. Den tidigare nämnda 
björngraven på Södra Storfjället (se kap. 3 .1.2. och 4.3 .2.2.) är både omplockad och 
delvis plundrad, men det har skett innan platsen nu registrerats i F omrninnesregistret 
och graven blivit bedömd som fast fornlämning. 

5.4. Utåtriktad verksamhet 

I förhållande till den tämligen begränsade fältverksarnheten måste man konstatera 
att de utåtriktade kontakterna har varit påtagliga, vilket är bra. De har underlättats av 
de kontaktnät som uppstått genom inventeringsarbetets lokala samarbetsinriktningar 
och av att det, trots allt, är relativt få personer som bor och/eller är verksamma i de 
aktuella inventeringsområdena. En lämplig utgångspunkt, bland flera andra, är att i 
det fortsatta inventeringsarbetet i Västerbottensfjällen prioritera vissa helt oinven
terade kartblad med fast bebyggelse, för att om möjligt fånga upp sagesmän där, 
innan inventeringar genomförs inom närliggande fjällområden. Det skulle ytterli
gare förstärka den i övrigt väl fungerande utåtriktade verksamheten, något som gi
vetvis information i form av fler trycksaker och utställningar också skulle göra. 
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Bilaga 

Tabellerna 1-3c 



Socken/Kommun Fast fornlämning Bevakas Us Namn Övrigt Summa Skillnad 
R, (R), Inpr .ej Inpr.ej 

1998 T 1998 T 1998 T 1998 T 1998 T 1998 T 

Sorsele/Sorsele 143/76 17/8 23/12 - (4/1) - (3/3) - 35/31 13/11 208/96 30/17 178/79 

Tärna/Storuman 125/49 - 11/11 3/1 - - - - 13/8 2/2 149/58 5/3 144/55 

VilhelminaNilhelmina 156/51 - 7/6 - (4/1) - - - 18/14 4/4 182/64 4/4 177/60 

Summa 424/176 17/8 41/29 3/1 . . . . 66/53 19/17 539/218 39/24 500/197 

Tabell 1. Antikvarisk bedömning och antalet registrerade lämningar/lokaler vid fornminnesinventeringen 1998 respektive tidigare, äldre inventeringar (T), 
redovisade sockenvis. "Jnpr.ej " i kolumnen med Fast fornlämning betyder att fornlämningen ej skall redovisas på tryckt karta. "Inpr.ej" i kolumnen Övrigt avser 
lämning som ej är klassad som fast fornlämning. Siffror inom parentes är inräknade i kolumnerna Fast fornlämning eller Övrigt. 

Socken Boplatser o.dyl. Gravar Offerplatser Fångstlämningar Rösningar Industrilämningar Summa 

Sorsele 122/63 3/3 1/1 4/1 13/11 - 143/76 

Tärna 74/25 - 2/2 - 25/23 24/2 125/49 

Vilhelmina 149/49 - 1/1 4/1 2/1 - 156/51 

Summa 345/137 3/3 4/4 8/2 40/35 24/2 424/176 

Tabell 2. Kategori- och sockenvis redovisning av antalet fasta fornlämningar (anläggningar/lokaler) vidfornminnesinventeringen 1998. 



- --------------------- ------------------

Tabell 3a. Sorsele socken i Västerbottens län, Tärnasjö-Tjulträskområdet. Antalet registrerade 
lämningar/lokaler, redovisade efter kategorier och sakord. Antalet lokaler i specificeringen och kategori
sammanställningen, samt tota/summan skiljer sig åt eftersom flera lämningar av olika typer kan förekomma på 
en och samma lokal. De räknas vid summeringen endast en gång. "Jnpr.ej" i kolumnen med "R" betyder att 
vissa fornlämningar ej skall markeras på tryckt karta. I kolumnen "Övrigt" avser "Jnpr.ej" att lämningen ej 
är klassad som fast fornlämning. 

Kategorier 1998 års inventering Tidigare inventeringar 
och sak:ord 

Fast fornl. Bevakas Övrigt Fast fornl. Bevakas Övrigt 
R, (R), Inpr. ej R, (R), Inpr. ej 
Inpr. ej Inpr. ej 

Boplatser o.dyl. 122/63 15/9 32/28 13/5 - 13/11

Boplatslämning 1/1 - - - - -

Boplats grop 1/1 - - - - -

Härd 67/33 2/2 1/1 3/2 - -

Härd oval 34/27 - 111 111 - -

Härd rektangulär 25/18 2/2 - 2/1 - -

Härd oregelbunden 4/4 - - - - -

Härd oklar form 2/2 - - - - -

Härd rund 2/2 - - - - -

Förvaringsanläggning 31/23 8/4 4/4 - - -

Kåta/kåtatomt 9/8 3/3 7/7 - - 4/2 

Stalotomt 10/3 - - 10/3 - -

Bengömma 3/3 - - - - -

Rengärda - 1/1 - - - 1/1

Renvall - 1/1 19/18 - - 8/8

Lösfynd - - 1/1 - - -

Fångstlämningar 4/1 - - 1/1 - -

Fångstgrop 4/1 - - 1/1 - -

Gravar 3/3 - 1/1 3/2 - -

Grav och gravplats 3/3 - 1/1 3/2 - -

Offerplatser 1/1 1/1 1/1 - - -

Offerplats 1/1 1/1 1/1 - - -

Övrigt 13/11 7/5 1/1 - - -

"Rösning" 13/11 1/1 1/1 - - -

"Vattenhål" - 1/1 - - - -

"K vartsblock" - 1/1 - - - -

"Grop" - 1/1 - - - -

"Rökanläggning" - 1/1 - - - -

"Stensamling" - 2/2 - - - -

Summa 143/76 23/21 35/31 17/8 - 13/11



Tabell 3b. Tärna socken i Västerbottens län, Södra Storfjällsområdet m.m. Antalet registrerade 
lämningar/lokaler, redovisade efter kategorier och sakord. Antalet lokaler i specificeringen och kategori
sammanställningen, samt totalsumman skiljer sig åt eftersom flera lämningar av olika typer kan förekomma på 
en och samma lokal. De räknas vid summeringen endast en gång. "lffpr.ej" i kolumnen med "R" betyder att 
vissa fornlämningar ej skall markeras på tryckt karta. I kolumnen "Ovrigt" avser "lnpr.ej" att lämningen ej 
är klassad som fast fornlämning.*= innehåller även kompletteringar från 1996 och 1997 års områden. 

Kategorier 1998 års inventering Tidigare inventeringar 
och sakord 

Fast fornl. Bevakas Övrigt Fast fornl. Bevakas Övrigt 
R, (R), Inpr. ej R, (R), Inpr. ej 
Inpr. ej lnpr. ej 

Boplatser o.dyl. 74/25 4/4 7/7 - - 1/1 

Härd* 40/19 1/1 1/1 - - -

Härd oval 17110 - - - - -

Härd rektangulär 13/12 - - - - -

Härd oregelbunden 9/7 - - - - -

Härd kvadratisk 1/1 - - - - -

Härd rund - - 111 - - -

Förvaringsanläggning* 19/16 - - - - -

Kåta/kåtatomt* 4/3 2/2 1/1 - - 1/1 

Stalotomt* 2/1 - - - - -

Bengömma* 9/4 - - - - -

Rengärda* - 1/1 - - - -

Renvall - - 3/3 -
- -

Hornsamling - - 1/1 -
- -

Lösfynd* - - 1/1 - - -

Gravar - 1/1 - - 3/1 -

Grav och gravplats* - 1/1 - - 3/1 -

Offerplatser 2/2 - 1/1 - - -

Offerplats* 1/1 - 1/1 - - -

Björngrav 1/1 - - - - -

Industrilämningar 24/2 - - - - -

Bergshistorisk anl. * 1/1 - - - - -

Gruvhål* 14/1 - - - - -

Malmupplag* 2/1 - - - - -

Skrotstenshög* 2/1 - - - - -

Skärpning* 5/1 - - - - -

Övrigt 25/23 6/6 5/3 - - 1/1 

"Rösning"* 25/23 6/6 1/1 - - -

"Stenring"* - - - - - 1/1 

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

Naturbildn. med trad.* - - 3/1 - - -

Summa 125/49 11/11 13/8 - 3/1 2/2 



------------~~-�---· - --

Tabell 3c. Vilhelmina socken i Västerbottens län, Marsfjällsområdet. Antalet registrerade lämningar/lokaler, 
redovisade efter kategorier och sakord. Antalet lokaler i specificeringen och kategorisammanställningen, 
samt totalsumman, skiljer sig åt eftersom flera lämningar av olika typer kan förekomma på en och samma 
lokal. De räknas vid summeringen endast en gång. "Inpr.ej" i kolumnen "R" betyder att vissa fornlämningar 
ej skall markeras på tryckt karta. I kolumnen "Övrigt" avser "Jnpr.ej" att lämningen ej är klassad som fast 
fornlämning. 

Kategorier 1998 års inventering Tidigare inventeringar 
och sakord 

Fast fornl. Bevakas Övrigt Fast fornl. Bevakas Övrigt 
R, (R), Inpr. ej R, (R), Inpr. ej 
Inpr. ej Inpr. ej 

Boplatser o.dyl. 149/49 5/5 15/13 - - 4/4 

Skärvstensförekomst - - 3/3 - - 3/3 

Härd 73/35 2/2 - - - -

Härd oval 32/22 1/J - - - -

Härd rektangulär 20/16 1/J - - - -

Härd oregelbunden 17/9 - - - - -

Härd rund 3/3 - - - - -

Förvaringsanläggning 20/12 2/2 4/3 - - -

Kåta/kåtatomt 12/10 - 2/2 - - -

Stalotomt 22/7 - - - - -

Bengömma 9/8 1/1 - - - -

Renvall - - 3/3 - - -

Hornsamling 13/3 - - - - -

Lösfynd - - 3/3 - - 1/1 

Fångstlämningar 4/1 - - - - -

Fångstgrop 4/1 - - - - -

Offerplatser 1/1 - - - - -

Offerplats 1/1 - - - - -

Övrigt 2/1 2/1 3/2 - - -

"Rösning" 2/1 1/1 2/1 - - -

"Gömsle" - 1/1 - - - -

"Kåtaliknande lämn." - - 1/1 - - -

Summa 156/51 7/6 18/14 - - 4/4 


