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~AMMANFATTNING

Föreliggande rapport är en första sammanhållande studie av norra Aogermanlands samiska
kulturarv. Studien är indelad i två avsnitt som fcirfattats av Peter Ericson resp. Bemt-Ove Viklund.

Ericsons tidsavgränsningen sattes till 1880-1966; geografiskt fokuserades utan gräns på södra delen
av Västerbottens kustland och NO delen av Angermanland. Viklund har sett mer på Bjurhoim,
Ericson mer på kusten söderut. Man kan säga att fokus ligger överlag aningen mer mot inlandet fOr
Viklund. Samma tidsramar har gällt fOr bägge men av naturliga skäl har Viklund som arkeolog
måst låta också en del äldre material ingå.

I Ericsons genomgång ingår vad tiden medgivit av bygdelitteratur, kyrkobokföringen, Lappfogrle
arkivet på HLA - alltså Landsarkivet i Härnösand, Länsmans arkiv i Västerbotten, domböcker,
kommittemateriai på Riksarkivet, RA, Statens Offentliga Utredningar på Universitetsbiblioteket i
Umeå. Ortnamn har gåtts igenom för de södra socknarna i Västerbottens kustland.

Ericson har delvis rott iland uppgiften att fokusera på perioden 1880-1966; om än särskilt fokus
hamnat på tiden till /930. Här har Ericson sett mest på fjällrenskötseln, av skäl som beskrivs bl a i
3.9. Hur bofasta samer fårhållit sig till de flyttande, samt hur skogssamerna passar in, borde
studeras härnäst: då bör tidsramarna starta ej senare än 1500-ta1.

Ericson har påvisat rikliga samiska aktiviteter i sydöstra Västerbotten tillika nordöstra
Västemorriand.

I Viklunds arbete har ett referensomräde till området Nordmaling-Bjurho1m tecknats. Med detta
visas hur det angränsande området i Angennanland och södra Lappland sett kuns1capstillväxten om
det samiska kulturlandskapet växa fram genom åren.

Redovisning av resultatet från faltarbete i Nordmaling och Bjurholm samt resultatet från en
databassökning med jämförelsematerial från Västerbotten och Norrbotten ingår i Viklunds del.

Varierade uppgifter med relevans till förstudien samt bilagor utgör avslutning. Där som tidigare i
rapporten presenteras uppgifter vilka visar att fortsatta möjligheter till fördjupning är mycket stora.

Foto på framsidan visar samisk kulturmiljö intill Trolltjiirn i Bjurholm. På platån i bildens
fOrgrund ligger en mycket välbyggd ålderdomlig härd av samisk typ.
Foto: Bernt Ove Viklund
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"LUULES JIENEH" • SAMER PÅ KUSTEN

Luvliejeene - Saemieh mieregaedtesne

PETER ERICSON

Inledning

Sammanfattande om resultaten

EV-projektet Ljusminne (1997·) erhöll hösten 2000 uppdrag att igångsätta enförstlldie Samiska
kulturlandskapet; Västerbotten, med tonvikt på kust- och kusmära områden, särskilt dess sydliga
delar. Vi har kunnal arbeta vidare enligt vår tvärvetenskapliga modell: med arkivforskning, arkeo
logisk inventering samt intervjuer. Jag själv startade med en genomgång av käU· och forsknings
läget. for överblickens skull. Jag fick nu tillfalle an gä djupare in på ett avgränsat område, och be
gagna mig av väsentligt fler källor än fOrr(Ljusminne är ju ej heller nåt renodlat forskningsprojekt}.

Lulesjieneh sägs östliga ångennanländska skogssamer ha kallats av fjällsamerna. Det betyder fritt
översatt URgerar "de många i öster"; vilket antyder hurdan den mellannorrlandssamiska demografm
sett ut. Jag vill i övrigt i detta hänvisa till Christer Westerdahls Samer no!askogs (1986) I, som är
en unik introduktion till de nordliga ångerman-Iandssamema. KWlSkapsläget år 2000 vidpass
september, då vårt arbete inJeddes var inte som forst antogs obefintligt men väl vitt spritt. Ett
källproblem är länsgränsen, som drogs efter stort rabalder på i 760-talet. och sedermera 1810
flyttades nedom Bjurholm och Nordmaling till nuvarande lägel Uan 2001). Branden på lappfogde
kontoret i Lycksele sommaren 1911 är ett annat. 2

Del excerperade källmaterialet och annat insamlat material flnns på Länsmuseet Väslcmorrland,
ordnas efterhand. Givet fOrlängt uppdrag, kommer materialet all flnnas tillgängligt fr o m 12 feb
2001.

Tack till alla barnen mina och en underbar fru for oändligt tålamod.

Syfte, Problem, Avgränsning, Mål, Bakgrund, Teori, Metod

Syfte och avgränsning:
Kartlägga det samiska användandet av Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Hömefors och Umeå
socknar; i någon mån med omnejd. Påseende av 1800·talsmaterial, fOrkommet i branden 1911 på
Lappfogdekontocet i Lycksele. Emfas på perioden 1880-1966, viss vidare utblick bakåt i tid.
Historisk metod (mer nedan). Bakre tidsgränsen motiveras av 1883 års lappkorrunine och vad som
föregick den, främre av Renbetesutredningen och att motoriseringen då refonnerade renskötseln
totalt.

I Och som under år 2001 Slår i begrepp an utkomma i reviderad version.
2 Uttrycket från infonnant LT e·brev 21 aug 1999 (intervju 17 okt 200 I). LlIvlie jeene blir dct rimligen på.
'rikssydsamiska' .
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Problem:
Vi söker besvara frågorna "Vad har tidigare gjorts inom forstudieområdel?" samt "Var, när och av
vilka bar samisk aktivitet bedrivits i historisk tid, och särskiil I880-1960?". Här fokuserar mest på
när och vilka.

Mål:
Att skafTa fram bättre och nyare kunskap om områden och tidsperioden genom tillgång till andra
sorts dokument. Dessutom att verifiera tidigare erhållna uppgifter från fr a HLA. Att öppna dörrar
fOr fOrdjupad forskning.

Bakgrund:
An EV-projektet Ljusminne i rapporten "Tjoevkemåjhtoe" (Kmv·rapport 2000:4, Länsmuseet
VästemorTiand) pekade ut flyttleder fOr de västerbottniska samebyarna; detta utifrån ett besök på
Riksarkivet gjort aven person i den samiska referensgruppen - det ser jag som utlösande faktorn i
an vi erhöll detta uppdrag. Mångårigt arbete Nolaskogs av Westerdahl och Viklund i lång veten
skapstradition ligger förstås också bakom "Tjoevkemåjhtoe" gavs ut i samband med utställningen
Vdr del av Såpmi; vari vi på en kana märkt ut flyttleder for alla samebyar från Gran och ned till
Idre, uitfrån det kunskapsläge som då rådde. Annat som hjälpt mig f()rstå de sydligare av de gamla
västerbottcnslapparnas renskötsel (läs: Vilhelminabyama) och dess flynmön5ter är vårt nära sam
arbete med Raä aug-sep 1999 infår Botniabanan; nåt som bidragit till fynden av sju samiska härdar
på tre kustanknutna platser (i Mosjön, Tävra i GrundsundalAmäs sn:r samt i Nätra socknar). 3

Det är här på sin plats med en enklare historisk genomgång över forutsättningar fOr renskötseln
under den genomsökta perioden, dvs 1880·1966.

Efter svensk-norska, med betoning på det senare Felleslappeloven 1883 och samma års lappkom
mine kom Renbeteslagen 1886 (fortsättningsvis RBL), sedermera även kallad Rennäringslagen.
Strax efter detta, i slutet av l 880-talet kom ett antal Karesuandosamer flyttande söderut, antagligen
till vårt område. Det var den andra omgången av tre, inledda i minen av l800-talel och beroende av
storpolitiska faktorer, bl a gränsstängningar. Den stora dislokationen eller tvångsfOrflyttningen av
nordsamer, genomf6rd av svenska myndigheter med KBlLänsstyrelsen som exekutörer, ägde rum i
slutel av 192O-talet. Lappfogdens i Västerbotten mindre utredningarbete. som byggde och fåljde på
1913-14 års utredning, syftade till an fOrbeteda dåtidens lappbyar fOr en omfattande inflyttning. Jag
tror f ö kustflynningama ökade under en tid från 1927-29 och c:a fyra-sju år fram; detta både kon
och långsiktigt. Väder och fr a renstammens storlek bör här alltså ytterst ha varit avgörande.•

Samtidigt kompliceras historien av det norska konventionsbetet. För att göra en mycket lång
historia kort; baserat på traktat 1645 och framåt (kändast därav är Lappkodicillen5

, nämnd nedan)
far norska samer bedriva renbete vid ångcrmaniandskusten (vilket län som konunit ifråga har
skiftat över tiden). B"rgefjellsamema har sedan åtminstOne tidigt 1700-tal bedrivit bete i Hälla,
Åsele, Björna, Grundsunda och Nordmaling. 1 äldre tider har främst Vilhe1minabyarnas betes
marker varit basen får de norska samerna. Saken är dock omfattande; och jag hoppas kunna
återkonuna i detta i en fortsan fårstudie. Också svenska samer har betcsrält i Norge.

Eljest är samebyar i fokus Gran, Ran, Umbyn. Vapslen och Vilhelmina norra. Jag tar även hänsyn
till bofasta samer och skogssamer (om än de sistnänmda i sin särpräglade näringsfonn i huvudsak
faller utanfOr tidsavgränsningen). Genom rennäringslagstiftningen har det samiska samhället
kluvits i renskötare och icke-renskötare. Det ska dock framhållas att bofasta samer synts i såväl
Västerbotten som VästemorrIand sedan urminnes tider.

1898,1928 och 1971 kom de efterf()ljande RBURNL. Svensk-norska renbeteskonventioner skrevs,
närmast baserade på Karistaduppgörelsen 1905 sedan 1919, 1949, 1972 - och härnäst väntas en
konvention 2002.

} Liselle Eriksson & Anna-Karin Lindqvist (2000); Ancttc Färjare & Eva Olsson (2000); Mikael Jakobsson
(1999). Indikationer enet miljOarkeologiska pro\1agningar pekar på ncr samiska lämningar, bl a i Bjömböles
Stormyran, Abosjöafna, Hinnsj6n och vid Offersj6n.
• Frågan om dislokationernas påverkan på vinternyttningar allll1!nl är dock rur omfanande för att fl rum Mr.
s Israel Ruong plägar kalla den akt samernas Magna Charta.
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Intressant att notera att i dåvarande Lappfogdens jordeböcker redan 1559 plvisar kustens betydelse
för renskötseln, något som röjs i titeln på fogderäkenskaper "Register på the lappar, som liggie till
Orne och Nordmalings socknar." l)

Se även om kunskapsläget och beteshistorisk översikt ovan samt straxnedan.

Tileln på denna del "Luules jieneh", sägs en!. Nenzen vara fjällsamens etnonymi tbr skogssamer
(pI.). Med modem 'riks-sydsamiskans' ortografi bleve det Luvliejeelle. Tack till "Pia" Persson
NRK, T Omma DAUM och informanten LT. 7

Kunskapsläge:
Allmänna traditioner om kust- eller kustnära flyttningar från alla västerbottniska samebyar från
Gran ner till Vilhelmina norra. I bygdelineraturen framskymtar mer eller mindre detaljrika skild
ringar. Bearbetade verk av Drake och Manker (1918 resp 1947) tydliggör flynledema, särskilt den
senare. Westerdahllåter ana de sydliga grenarna av de sydliga lederna (1986). I Ljusminnes rapport
"Tjoevkem1jhtoe" (2000) citeras Västerbonensutredningens resultat från 1914, saml material från
1919 lrs lappurredning, där olika utredningar citeras från 1883 til11914. Socken1appars småskaliga
renskötsel, skötesrenagandesystemet och verdi-systemet är kända faktorer som påverkar, norska
konventionsbetet likaså: aUa dessa parametrar måste undersökas närmre, och här pekas blott
problemen ut.

Ljusminnesprojektel egna rön från västernorrländskt område finns tillgängligt i ovannämnda
''Tjoevkemåjhtoe'', pä skyltar och i informationsfoldrar längs samiska kuhurledema i Övik och
Kramfors samt i opubl. rapporterna JP 31 och JP 32 (se Källor). Fler rapporter planeras; bl a länks
excerpterna från kyrkoarkivalier DUn ges ut vären 200 I.

Vad rör äldre historisk tid, förbereder jag en mer utförlig översikt till en ev. kommande rappon:

För områdets äldre historiska tid har tre relaterade problemfålt dominerat; först medeltida och
lidigare kustbosättningar inbegripet labyrintbyggare, om detta ska inget ordas här - ligger utanför
den kronologiska avgränsningen (som är historisk tid), skogsamiska skatteland vilka dominerat
stora delar av omrldet 1550-1875 ca (besittningsrän fanns överlag till 1928) och diskllssion om
huruvida iUdre samiska bosättningar och ev dominalIs över ollll'adet har kunnaf avsätta spar i
terrängnamnskickel. De fyra intressantaste mig veterligen: Moälven och Gene-nanmet; som skulle
kunna ha samiska rötter, i Oldel' Lappish (700~1550) heter älv geno, vilket ligger rätt nära Ginan,
som sägs vara Moälvens gamla namn (Bucht 1972, 1955-); Filmborg, som ej heller blivit
tillfredsställande förklarat; Pengsjö, vilket av K-H Dahlstedt förklaras komma ifrån sydsamiskans
bieluiie:}lUnd; samt Renaval i Bygdeå (Olaus Magnus karta 1558) 8. Jag tar här ej upp det
sönderdebatterade Kåddis. Avsevärt många fler namn har tillkommit i denna studie. Inte minst där
vill jag peka på paret Wiinkas (1999) i skrivande stund nya ortnamnsbok. 9

Anförda medeltida kustbosättningar är föremål för diskussion bilde bland arkeologer och lekmän:
Birger Steckzen ägnade kustbosättningarna stort utrymme (1964), senast har Jonas Sima beskrivit
Homslandsuddens variant (1998), traderades även i TV i "Samema"-dokumentärserien (jan 2001).

Under hand har sägner om Spå-Klemmeltäljts mig; de tycks vara starkast kring Granö och allmänt i
vinterlandet. 10

• GustafGuSlafsson." Angermanlands lappmark". Å/lgermo/llo/ld 1979: s131. Notera: Bjurholm ingick i
Nordmll7aug 1808.
l Eli allcmativ kan vara enligt Mankok 1976: Luuliejiillges (SaUl11""Umesamiska; brukar inordnas i
sydsamiska munarten)? Obekrafiad språkuppgift av Ncnzrn av Informant LT 21 aug 2000 m fl tillfällen.
I Renaval visar sig, som synes i Viklunds rapportdel, heltenkelt belyda renvall: och är alltså inget ortnlllM!
9 Sima, Jonas: Dra åt /{a(sing/olld. HlI.lsingeakademin (1998). BirgCT Steckzen Bi,karlaroch /appar(I964).
Karl-Hampus Dahlsted.t F,dll Quartie, LatiII till Grisbacka (1987). Torsten Bucht: O,lflQ/lJlltn i
ViJsteTllorr/QJlds lan. 1955-. (ibid 1972): Angcnnanlands n domsaga.
10 ZZ 13 Rp 2000, samtal.
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För modernare tider: i spaltmeter räknat, dominerar industrihistorien. I kommunhistorior for
Hömefors och Nordmaling hinas inget som samer, inget som jag sen iaLlafall. ensartat är fallel med
böcker om Norrbyskär och Olofsfors bruk. Det kan ju finnas anledning an anla att dh'erse lokala
dämningsprojekt for flonningen och änmer den ökade avverkningen kan ha påverkat renskötseln
och dess flynningsvägar (även om de imponerande myrsrråken mest saIUlolikt varit legio an fardas
på).

Teori:
Det här kan sägas vara en etnohistorisk genomgång, for äldre tider fOreslås territorialhistoria. Tid
att foga rapporten i en internationell-teoretisk kontext har ej funnits; och förväntas knappast heller.

Lundmarks gamla - och fOr sanning vanligen ännu vanligen gällande teorikomplex - om hel
nomadismen startande ca 1620 har hittills gällt. Efter noga övervägande konuner jag fram till an
det kan hålla streck även fOr Västerbonen: änsålänge kan dock inte mycket sägas om tiden mellan
1620-1670, pga frånvaro av kyrkobokfOring: kanske kan emeUertid studiet av domböckerna (i
komb. med andra källor, exjordeböcker/skattelängder) ge mer information. Det lYCks sedan gå på
i relativ ostördhet i trehundra år. Notera också att samisk markanvändning, renskötsel såväl som
renjakt har bedrivits i SO Västerbotten sedan unninnes tider. Dock är det den skogssamiska ren
skötseln som har doIDinerat.Alltmer hänsyn har också tagits till Khazanov (bl a uttryckt i Nomads
and the Outside World 1984) och hans studier av jordbrukande och nomadiserande kulrurers och
näringsgruppers ömsesidiga behov av varandra. K-Å Aronssons avhandling om skogssamisk ren
skötsel (1991) och l M Mulks d:o (1994) har delvis nyttjats Il. Jag menar att sockenJappars småska
liga renskötsel; verdi-systemet; skölesrenägandesystcmets påverkan på flyttledernas dragning och
norska konventionsbetet i lika delar bör lyftas in i studien pga dess stora betydelse här.

Framväxande teser och hypoteser:
En tes, som känns utvecklingsbar. är den om särskilda senvinterbetesplatser. lag anar att skogs- och
kustlandet kan delas in i tre typer av beten: helvinterbeten, torvinterbeten och senvinterbeten. Jag
Iror att de senare nyttjas de allra flesta år. men sparats kanske et! av tre år, likt den i bondekulturen
allom bekanta Irädoseden.

För att pröva denna tes, har jag undersökt samtliga av mig kända noteringar i kust- och kustnära
socknar. I avsnittet lämflirelsematerial norrländska kustsocknar går jag igenom dessa. De under
sökta socknamalforsamlingarna är de flesta mellan Bjurholm och Njurunda. För Amäs, Björna.
Gideå, Själevad, Ullånger och Vibyggerå saknas referensmaterial från aktuell tid; men i det forsla
fallel ses en tidningsnotis i Samer nolaskogs (1986: s 263) frAn 20 feb 1896, om 'lapparnes'
"sedvanliga eftervintertåg nerAt låglandet", och att "i närheten av Kiilingsnäs och Finna hafva --
tvenne nomadfamiljer slagit upp sina kåtor."

Ett allvarligt källproblem år alt tesen kom sA sent in i arbetet () I jan 2001) att jag alltså inte hunnit
gå igenom flera av de mest angelägna socknarna. vilka saknar reno"erade kyrkoböcker från den
aktuella tiden. Jag tycker emellertid att det material som finns dock redan är tillräckligt fylligt for
att gå vidare med tesen om senvinterbeten.

Jag har valt att koncentrera mig på ungefarligen samma tid som rapportens poängterade period,
1860-1910; del blir en period som åtminstone överlappar tiden 1880-1966. Nu är skälet for denna
speciella tidsavgränsning 1860-1910 heltenkelt att vi bäst känner de noterade samernas härkomst
från denna tid; och tiden efter 1910 är mycket dMigt täckt i renoverade kyrkböcker.

övriga hypoteser:
• Skötesrenägande-systemet haft påverkan i t ex fallet Granbyn. Rimligen har liknande omständig
heter förelegat for de andra lappbyarna.. Det är en aspekt att undersöka noga!

Il Utvecklas något vidare i slutrapponen. Inga Maria Mulk Sirkas·ell samiskt fångs/samhälle iflirältdring
Krf-1600 e.Kr. Studia Archaclogica Universilalis. Umcnsis 6. Umeå. Diss. Kjell-Ake Aronsson Forest
Reindeer Herding A.D. 1-1800. An Archaeological and palaeoccologieal sludy in nonhem Swedcn.
Archeology and Environment 10. Umeå. Diss.
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_Sockenlapparnas småskaliga rensktitsel är väl känd från Hälsingland och Angermanland. Att
undersöka delUl3 måste vara en angelägen uppgift; som det dock ej funnits möjlighet an utfora här.

Hypoteser som ligger bakom valet av volymer/perioder i Lappfogde- och övriga arkiv meddelas i
resp. avsnitt.

Efterhand passerar eller uppstår också hypoteser; till ddana bör räknas t ex min egen om landet
innanfår mellersta Västerbonenskusten som såpass småbrukslätt, an renskötarna liksom styrts
nedåt SO länsdelen; samt Westerdahls ofta återkonunande tes om skogssamer med renskötsel på
kusten, som jag ska försöka förhålla mig till.

Vad rör elJricitetsteorier, ansluter jag mig helt till Fredrik Barths Eth/lic Groups al/d their
Ball/ldaries (l969), gärna i Hylland Erikssens moderna fonn. Några mer fördjupade ansatser bör ej
vara nödvändiga i dena skede.

En bild jag haft från start var socknarna Grundsunda och Nordmaling - eller delar av dem· som
'a1la lappbyarsl samebyars land', vilket ses genom alla här nu tl11gängliga redogörelser for nytt
leder och sittställen. Efter mer detaljstudier, framträder ett system: de nordliga västerbonen
samerna kommer in frän VlI.nnäsh3l1et, efter att ha foljt de stora älvarna mer eller mindre; i sinom
tid ansluter en del av dessa Öre älv, och tar sig olika år bereende på väder och bete (m n orsaker?)
till ex TOITböletrakten eller Jämäs. Vilhelminas (norra) samer kommer in i huvudsak från
Lögdeälven. Alla tycks dras till Aspeå, Mo eller Drivan: en sanning som tycks hålla streck över
tiden. Jag har i denna rapport sökt finna ett begripligt och didaktiskt gångbart forklaringssän och
system i rörelserna inom det västerbonensamiska vinlerlandet; till hjälp har jag tagit
referensmaterial från egna länet, Västernorrland.

Sådana bär 'alla samebyars land' tycks både vanligt och ovanligt. Vanligast är an en lapp-/sameby
har en område som mer eller mindre permanent vinterbete; men det är ytterst ofta som en område
delas mellan två byar (man ska ju också ha klart for sig att en lappby fOr aktuell lid bestod av 2-4
kåtalag =sijther. Nonnalt flyttar (exempelvis) fyra sådana lag till två eller tre olika slällen - IV! kan
flytta rillsanunans. I grannlappbyn nyttar man på samma sän. Det här innebär ett system där
vinlerlanden ror de olika lappbyarna och kåtaiagen överlappar varandra. Att dela vinler1and kan i
sin tur inne-bära antingen olika sittsIälIen och betesplatser eller att man far dit olika år, ex varannat.
För aU krängla till det ytterligare kanske man hellre skulle lala om 'varannan gång'; i fallet med
platser ej jämt besökta årligen. Vi går vidare och undersöker dena i rapporten nedan. 12

Enjämförelseområde utifrån denna aspekt med delade land och 'alla samebyars land' kunde vara
socknarna Hemsö, Säbrå med Hämösands stad, Häggdånger och Hässjö. Enligt della synsätt kunde
fordom hela Angermanälvens nedre lopp från Hammar ses som samisk vinterallmänning eller 'alla
lappbyars land'. Området som idag huvudsakligen omfattar Hämösands kommun har under 18- och
1900·talen använts till vinlerbete av byarna Vilhe:lmina södra, Frostvikens norra (Vuarnese),
mellersta (Orhedahke). - södra (Raedtievarie) samt Hotagen (Jiingievaerie); anjämföra med
Grundsunda-Nordmalinf,som använts av Gran, Ran, Umbyn, Vapsten och Vilhelmina norra. Fem
lappbyar i bägge fallen l • Slämmer iden om dylika allmänningar, vill vi vela hur de använts. 14

Jag har i anslutning till en tes nedan om senvinterbetesland genomgått jämtlandssamemas vinter
tida flyttleder. Jag disl,uerar även där samt i sammanfattande delarna i rapportdelens slut frågan
om denna sorts 'allemans'-nyttjande.

Jag understryker an ovanstående resonemang om 'alla samebyars land' motsvarar kunskapsligel
innan arbetet! Jag kom att märka, vilket framgår, att del inle höll streck; och har under arbetets
gång inte heller våga ge foreställningen namn ens hypotes, utan snarast ide.

11 E Huss (1959: s 43 fY). Utredning rörande renbetestrakler fur lapp:lma i Jämtlands och Kopparbergs I:l.n.
Östersund.
IJ Egentligen minst sex byar på Grundsunda-Nordmaling: dc norsk:l har vi i denna rappan ej kunnat följa upp.
14 Huss (1959) passim (se även bilagan av Abraham Staaff från 1922), Westerdahl (1986: s 262 ft). Oekså
Offerdalslappar har besökt Sundsvall, men vi känner bara lill en sådant besök, som tycks ha saknat
kontinuitet (Huss 1959: s 117 f).
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Metod:
Huvudmetoderna - Arkivsrudier med sträng källkritik. Politisk historia med etnologisk utblick.

Då såväl Lappfogdearkivet som kyrkoarkivalierna visat sig fOrhållandevis tungjobbade här, har jag
sökt mig ut något denna gång; dels i tid, dels i rum. Avsiklen är dels an på det geografISka planet
jämföra med andra kust-o och vinterbetestrakter, dels an se på hela onuidet och huruvida man
passeral gränser. Härvid intar Bjurholn och Grundsunda och i någon mån Vännäs och Hömeforsl
Vme landsförsamling de intressantaste allemativen i kyrkobokföringshänseende. Sammanfattande
handlingar, som konseljak.ter och komminchandlingar bar getts stor betydelse.

Avsikten var all systematiskt, år ilir år, genomgå Lappfogdearkivets relevanta handlingar. Del
visade sig snart vara en omöjlig uppgift: materialet är ostrukturerat, osorterat (renovering pågår),
och allttör voluminöst. ISlället koncentrerade jag mig på sammanhängande perioder, som bedömts
intressantast (se hypoteser i resp avsnitt).

A v genomgångna församlingar och socknar i kyrkoarkivaliema ir det endast Vme LFS som
innehar renoverad version av kyrkoböckerna; främst då för dödböckerna och husfOrhörslängder.
Övriga tarvar långsam mikrokorts-hantering. varför jag börjar med Umeå LFS. Också ifråga om
jämförelser med andra län konuner jag att styras av presentabla, dvs renoverade kyrkböcker, detta
pga tidspressen. Originalmaterialet är mycket tidsödande att söka av.

För omtalade Nordmaling återstar 1915-25 ca i FädeLre- och dopboken; sedan har den källan gett
alll den kan nu. Löpande får man år från år sedan följa de nya årgångar kyrkoboksnoteringarna,
allteftersom sekretessen hävs.

Två slagsidor ska man vara varse risken för här: för det fOrsta an inle blanda samman bofasta, icke
renskötande samer med renskötare, och för det andra att åren runt ca 1763-66 många samer gifte
sig, i samband med sänkt vigselålderl5

• Det ger slagsida åt den tiden.

Ifråga om mer direkta belägg och dokumentation av samisk markanvändning föreslår jag
någorlunda systematiska studier av Bjurholm, Vännäs, Grundsunda och Ume LFSJHömefors 1880
1920 och därpå i ungefar 3-4-årsperioder för de vintrar som har indikationer pi flyttningar.

Riksarkivet besöktes fr a för att se vilket material som saknas efter branden 1911 på Lappfogdens
arkiv.

Jag följer ungefär samma metodprinciper som i Ljusminne; där vi kartlagt flyttleder och låtit den
samiska infrastrukturen framleckna sig ungefar 1650-idag. Metoden är tvärvelenskaplig och har
visat sig effektiv, dock i flera avseenden tidskrävande. Jag söker nu i flera olika källor än tidigare.

Mänskliga spår i arkiven

Uppteckningar

Skriftliga
Bernhard Levander U Sandström 1967 FFÖN 912 (DAUM, Umeå)

s3:

I "På 20-30-talenfanns renar i närheten av Nordmaling. Under BLs barndom drog
samerförbi på \·ltg ner till Järnäs, där de bodde linder vintern ".

I' Information utvunnen dels ur egen ex«rpcring 1998-2000 (frekvensen), munt!. vid samtal Thord Bylund 7
nov 2000 (myndigheternas åtgärder).
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Band
Bd 1799, Gr, 719 A-722 A ULMA 1960 Intervjuare: Evert Larsson. Per-Uno Agren.
Inrormant: Helmer Forsberg, Unged. Ämne (av intresse): Samiska gelare bodde länge i området,
hade stuga vartill rastifhel tOrdelats. Kom från Vilbelmina. Dikanäs. trodde HF. Unal/avlyssnat 12
sep 2000. P Ericson. l

Bygdelitteratur

Aspeå by JNordmalings socken. En ångermanländsk by j Västerbottens län (Umeå 1988).

Vuxenskolans studiecin<e1 i Aspeå.

SikstrOm , Rörlnberg, Undgren, Wedman, RÖf'Il'Iberg et al
Lappfolkei i Aspeloch nägra andra byar s 161 tf framsida + "Lapparna pä Aspfjället" s 162 f. Bild
"Arra med rester av blgstångskåta". s l62f. Artikel Clas Wedman. Samiskt vinterviste.
Lappkåtaåsen, Aspfjällel.

I
.. Del var lappar från Grans lappby som hade sitt renbete här ; Nordmaling, en sak

som bekrt1ftats genom samtal med renägaren Hjalmar Gran j Ammarnlis, Vi har hinat
rvd kåtapJatser, en på Axel Lindgrens och den andra på Arne Thurdins skiften, vilka
nu är utmärkta med sky/tor. ..

Läget: N Lappkåtaåsen och -myran Isaml finns Rengärdesmyroma" (Renjalmyran)/.

Två lappar som haft sina renar ända ut till kusten i Ava är bröderna Ludvig och
Anders Gro/m f (j farbr(jder till jOrlltlliimnde Hj- Gro/m, som också omta/ode att det
pa våren var svårt att avhålla renarna från att ge sig lit till havs, saltvattnet var så
begärligt, sade han. 17 -Den ena av bröderna var ndmndeman i Lycksele, ocll ndr
detfelade ett par dagar till ting skulle hål/as, steg han på skidorna, la staven på axeln
och skidade iväg till Lycksele. --- När man behövde provianrera salt. mj6/ spände
man en htirkftJr ackjan och körde ner till "Lögdboa"; köptejOnling. Mallfred
Sikstr(Jm m(Jtte en lapp som stod j begrepp att passera en grindöppnillg, renen blev
rtiddftJr grinden.

Axels skifte: hållplatsen var på en hälla där den är väl synlig "med sin ovala stenring". Två
förruttnade kåtastänger till bågstångskåta. Övre "arrans" stenar är de delvis rubbade, spik hittades i
askan. Ett rotfast träd står kvar, del har varit stolpe till njalla. Trädet är grånat och nägot ruttet _det
bör, skriver författaren, snarast beses, innan det skattar åt förgängelsen.

Det är 370 m mellan dc bägge kåtaplatsema. Om man gär fdn den nedre platsen till den övre, är de
forsta 200 meterna sanka och surlänta, sen blir det torrt åsland resten av vägen. I Viklund denna
rapport mer härom.

16 FFON liksom de underliga bokstavskombinationerna i nAsta stycke är DAUMs arkivbetcd:ningar.
" Sammaledes har vi hOn från Nordingrå, slår bl a an läsa ; Olov Lundins Nordillgrd i helg och vardag
(1971).
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Kommentar BO Viklund: Enligt uppgift från informant. Clas Wedman i Aspeå. den
21 sep 2000. finns bågstångerfrån en av platserna hos markiigare i Aspeå. Fick
personligen uppgift av Wedman om en "Lappkåtaviken "ute på Galtön söder om Ava.
Han berattade även att pappan (/Odd 1880-tal) under 1920-talet motte stor renhjord
langs vagen vilka då var på väg i området Aspeå-Mo. Uppgiften om vagnlItets
infrastrukturbetydelse fOr renskotseln är betydelsefull. Sådana uppgifter kommer inte
så stil/an från informanrer som genom muntlig tradition kan tiicka in tiden sent 1800
101 och en bit in på 1900·talet. Anmtirkas kan. att vi ej hunnit se bågslångsdetaJjerna
de hade hamnat iftjrrddsbråle. /8

Rönnholm och Kronöron. Anteckningat Ut byamas historia och utveckling. (Umeå 1995)

Eriksson Roland/Sigurd Nygren m fl s 20:
Sedan gammalt har lappar rätt till renbetesland inom Nordmaling. Även i Rönnholm förekom att
lappar hade sina renar. Om detta vittnar namn som Lapp-Stinaberget och Lappkåtaviken. Teodor
Eriksson berättar att i slutet av lSDD-talet bodde lappar hos dem på Avaberg och hade sina renar på
Rönnbolrns marker. Han berättade att en lappgurruna någon gång i slutet av l700-talet ska ha sagt:
'Aldrig mer ska någon drunkna i Sundet'.

Hittills tycks spådomen ha slagit in, menar fOrfanaren.

Jämäs by. Jämäs kråken och Jämäs klubb med lotsplatsen (Umeå 1990).

Molin Nils-Erik. s 86 (i Kapitlet Jakt)

I"Att lapparna haft sina renar på Järnäs-marker bekräftas av många. s.k. lappstugor
fanns både i JärnIJs och Kråken och namn SOm Lappåsen bekräftar detta. På
Lappåsen växer renlav också idog. "

HlANästerbottensrummet Umeå Stadsbibliotek
"Lappskatten" Tyko Lundkvist (1984). 1: Vällnäs kommllns historia. Lundkvist-T Nilsson.

Järnlis by. Jämäs Kråken oeh Jämäs Klubb med lotsplatsen (Umeå 1990).
Nils-Erik Molin:"Att lapparna... " rad 7-11, stycke l.

Vindeln (Lund, 1982) av Bunte.Gaunitz.Borgegård
Här skriver man om vintrarna 1942, 1952 och 1955 hur man flyttat til! centrala Vme soclc.en, just
vid Vrne stad; det senare året bedrevs bete på MariehemsområdeI. Handlar annars om Degerfors sn;
Tavelsjö i Vme sn ffi fl orter.

Kyrkobokföring 1879-1904

Årtalen i rubriken kan leda tanken fel; jag vill dock visa vad som hittats av samer i samtids
historien. Det som gåtts igenom är del fa.-skaste av kyrkobokforingsmaterial, som i regel är senast
ca 1920 på rodda och döda, ca 1947-50 på vigda. För äldre historisk tid, ca 1672-1865, bar jag i
tidigare arbelen både nyttjat kyrkoböckerna som del- (eller i mer uppenbara fall hel-) belägg for
vinterf1yttningar och som belägg fOr fastboende samer i det Nedre landet, som det mellan- och
södra norrländska kustlandet kallats. Bofasta samer, m1 de vara sockenlappar eller "adsorn; har i
sin tur ofta kunnat visa sig ge indikationer på lokala f1yttledssträckningar, inte minst i kustlandet.
Exemplen är legio, här blott två: Frostviken- och de södra Vilhelminasamema betade gärna i

II Vi kommer naturligtvis att göra fler försök alt ta se och avbilda denna viktiga artefakt.
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Bölesta, även långt efter sockenlappen Mauritz Nilssons frånfålle (han var verksam ca 1791-1820,
bete är belagt i slutet av ISOO-talet); detsamma gäller frostvikarna och Fjäl med samiska torpare
1789-1870 ca, bele känt från f6rn sekelskiftet (Nora resp. Hässjö socknar).

Emellertid är det sällsynt med titeln "lapp" bland bofast befolkning efter 1865-70; efter 1906
f6rsumbaIl. Vad man således utvilUler här, är mest flyttande samer - vilket även tydligt anges, och
handlingarna sändes lapplOrsamlingama.

Nordmaling
1880 års Födelsebok Nordmaling (vintern 1880-81), utdrag mars. "Lappm." fr "Wilhelmina".

Från Mikrokort C:7 1879-1888.66401.119.24 Nordmafillg. HLA. Far: L.Thomasson, mor
Brita? Nilsd. Vittnenffestes svårlästa: En "Lappm. 5jul-" och hu, en annan "Lappm."? fr
Yilhelmina. Barnets namn: Jonas Fulgratius född 8 mars, döpt 8 mars. Handl övers Y-mina sep
(se kopia).

1884 års Födelsebok (vintern 1883-84), utdrag mars.. "Lappm." fr Wilhclmina.

Från Mikrokort C:7 1879-1888.66401. 5/9. Nordmaling. HU. Far: 01. Stinnerbom (f 1849). Mor:
Maria Amalia Larsd. 19 Vittnenffestes: Lappm. Johan Jonsson i Wardäfjell"; Joh.OJ.
Stinnerbom o hu i --fjelJ. Barnets namn: Jonas fodd 8 mars, döpt 12 mars. Handl övers Y-mina
sep (se kopia).

1904 års födelsebok Född: no 41. 13 feb . Edla Elisabet. F: LappmalUlen Gustaf Mattsson,
St:1ngfjäll, Tarna förs. M: h.h. Elisabet Gustafsson. Födda är, månad, dag: ''??''. Döpt: 26 [eb, af
G.5. Faddrar: And. Kristoffersson, Anna Oskarsson, J.G. Öberg, Beda Johansson, Jliils
Sjulsson, Marg. M:1rtensson. Intyg om dopet afsänt till p.a. i Tärna 2712 04. 20

Grundsunda
Lars Thomasson sågs åter i området mars 1884, men dä i Grundsunda socken! På mikrokortet
T03585. 619. 1861-1895.22. Grundsunda syns: Kristina Yilhclmina född l mars, med fadern
Lappmannen Anders Larsson, modern Kristin alternativt Kerstin Regina Rodin fr5n
Yllhelmina. Dopvittnen 5 mars var: Lappen Lars Thomasson, d:o Nils Nikolaus Nilsson,
K1cmct Robert Larsson och Kristin Margareta Larstlotter. Dopattesten till Yilhelmina 8
mars 1884.

Vännäs

(F Idödbokenl)
Lappmannen Anders Sjulsson död 2/5, begr S/S 188036 år, Gift. Vintern 1879-80 tycks han
alltså ha vistats i Yännäs socken; och platsen är känd - det är Kolbele (vid Vindelälven). Not. ej
numrerad!

Bjurholm
(Fldödboken/): "Lappman Sjul Anulsson i Slenmis död 27 dec 1882 begr 28 jan 1883 (no 54) "avis
fr. Fredrika 13/183)

Källkritik
kyrkobokföring: Endast åren 1880-1920 har varit tillgängliga, pga dels sekretesslagen, dels efter
släpning. Utöver Ume l3.ndsfOrsamling har inga renm'erade kyrkoböcker stån an tillgå. Vigsel
böckerna sträcker sig längre - ofta 1940-talet ut; men där har jag inget funnit. Jag tror heller ej det

\9 Källa: 1890 års folkräkning, Forskningsarkivct, Umeå universitet. Webplats UmU.
20 Edla Matlsson återkommer i Same/and i förvandling (1986), där hon lir informant.
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var så vanligt an samer gifte sig nere i kustsocknar vid denna tid U . Bofasta samer var, som
bekanl, ofta redan i slutet av 18oo-talel assimilerade och betitlades ej "lapp".

Jag har här alltså hittat sex st notiser, med fem grupper av flyttande samer. Antalet vuxna individer
som vistats i området är totalt minst 25 st, varav en bofast: Sjul Anundsson i Stennäs: jag Iror att
han var bofast. Jag kan belägga att många är samer; vanligt är annars att att icke-samer fungerat
som dopvittnen. Här tycks dock de aHraflesla - om inte rentav exakl alla nämnda vinnen - vara
samer. Hur vet jag det? För alt bofasta alltid brukar anges med by eller annan adresserande beskriv
ning. Namnskicket är generellItypiskt samiskt. Flera av individerna är mycket kända i samekretsar
(ex Gustaf Mattsson med hustru Elisabet Gustafsson och deras nyfOdda Edla Mattsson, samt 01
Stinnerbom). Och för att bättre bekanta mig med de övriga, gick jag till lättåtkomliga men
svårsläktforskade 1890 års folkräkning på Internet: forskningsarkivet, Umeå universitet 22 :

01 Stinnerbom föddes 1849, frun Maria Amalia Larsdotter 1860. Johan Jonsson gick ej att hitta.
Yngre syskon till Jonas f 1884 (enl ovan) kom att bli: Lars JohafUles '85, 010f87, Kristina Maria
89. Stinnerbomsläkten är välbekant; omskrivs bl a i Westerdahl (1986: s 9 m fl s), brukar foras åter
på 'Köpman Jo'. Norgehandlare som upphandlade varor där; och med sin buffrings- eller flyttväg
från norska sidan sommarbetet liII, som Westerdahl menar, normalt for till

IGideå och Nordmaling vid Bottenhavskustell. d(lr al/dra varor jllkOptes flJr Itterfiirden
till Norge. 2J

Jag kan inte undanhålla Läsaren en avvikelse, när väl Westerdahls hänvisning till Åseles forsta
präst Petrus Forsberg for oss till denne andens mans beskrivning 1740 av "Åselesamemas"
flyttningar, jag utgår från att Åsele lappmark är ortsbestämmande i dethär fallet. Här noterar
Westerdahl nåt inlressant, som också far betydelse här:

IDet är påfal/ande att Forsberg inte uppfattar det så, att fjällsamerna tränger lika
Mngt ned mOl kustlandet om vintern som skogssamerna! (a. a., S 49)

Weslerdahl har sedan på flera ställen, nästan som en ton i boken (a.a.), fastnat for iden om skogs
samerna som kusttrakternasfrämsta markanvändare bland samer i äldre historisk rid. Det är svårt
an motsäga; även om jag i min material funnit också en hel del fjällsamer, ex i Nordingrå. Snarast
Iror jag, här, på småskalig renskötsel av skogssamisk härkomst i första, andra generation (osv.) likt
alla de skogssameältlingar man kan folja i Bjärtrå, Boteå och Styrnäs. Också ex. Nordingrå har en
uppsjö samer tidigare än alla andra kustsocknar. Se härom "Tjoevkemåjhtoe". 24

Jag återgår till personsäkningen:

Familjen Lan; Thomasson-Brita Nilsdoner-Jonas Fulgratius har jag inte kunnat återfinna i
folkräkningsmaterialel. Kanske hade de flynat 1890? Jag är tacksam for tips härvidlag! Nänmer jag
bara Edla-GustafMalSson samt mor/fru Elisabet Gustafsson, så har jagju omnänmt dessa på flera
ställen.

Till de nanm som här framställts, vill jag foga Westerdahls ofta omnämnda Sjul Jonsson; som sades
flytta en inre, inlandsflyttled till Långliden i Grundsunda. Jag tror an man efter landsvägarnas till
komst hellre foljt dessa, och anlSå annalkal sig Saluböle ocb Långliden ro fl senvinteriand efter alt

~I Detta antagande grundar vi på två rus studier av dryga femlitalei socknar i Västemorriand, och ett antal i
Hälsingland. Dessa studier är gjorda inom ramen !or Ljusminne. publiceras i kommande "Tjoevkemåjhtoe".
II www/foark.umu.scIfolklac-sökpåex.vls.Sorse1edler Vilhelmina; Nordmaling d Bjurholm ger inga
träffar.
~J Westerdahl 1986: s 9 f. Han refererar till Pettersson 1944 II s 274 samt om Norge Petrus Forsberg; vi har ej
hunnit kolla rorstnämnda
2.t 2000. Betydligt lurigare år det f ö med alla NjuruOOas tidiga belägg fbr samer. där dock fOrdrivningar från
Hälsingland lär spela in. MonU kan vara nyckel till både fråga om lidiga samer oeh kustnynjande, beskriver i
Fjäll/oll: (1990) om flykt från norra Ume lappmark (till ex Nordingrå1) och om samband skogs-fjällsamer.

14



f6rst ha betat i trakterna runt Lögdeå, Ava, Mo, Rönnholm och vikarna varvid Drivan börjar. Själva
ön och skärgården kan sedan ha reserverats ål senare kommande, nordliga flyniag.

Härkomstorterna och ·församlingarna som nämns är alltså här sommar - el, om man vill,
huvudvistena - är: Stångfjäll, Tärna; Vardofjäll, Vilhelmina; Bertejaur Sarsele2S f6r Kristln M
Larsclotter; samt Fredrika f6r min misstänkt bofaste Sjul A. i Stennäs. Det är f6rresten plats
angivelsen som flr mig att räkna honom som bofast. Edla ovan återkommer i källorna 1986
(Same/and ifOn'arzdling, ang. är), där hon ar informant. Föräldrarna Gustaf och Elisabet figurerar
alltså i nyligen utkomna Ortnamn vid trakten av Uppmiejeälloe och AZlnujeanoe (1999), där just
dessas flyttning till Drivan i Nordmaling beskrivs. 26

Åtskilligt huvudbry vållar mig födelsen i Nordmaling 1904. Där är inte heller 1890 års folkräkning
lill större hjälp. Föräldrarna placerar jag i Tärna kapellf6rsamling. Det f6refaller dock som om
faddersällskapet är en sammansättning av tre kategorier folk, utifrån härkomst: Tämasamer,
Vilhelminasarner och åtminstone en svensk bybo: jag tror alt "lG. Öberg" i själva verket borde
vara "J.C" och stå f6r Johanna Catrina (normaliserat enligt utbredd sedvänja inom genealogien)
Öberg f 1840 på Prästbordet i Nordmaling. An ta en närboende icke-same som dopvittne har varit
väldigt vanligt. Någon samisk Öberg har jag ej funnit. - Vad Kristoffersson, Oskarsson, Johansson
beträffar torde nog dessa räknas i den samiska skaran, har sökts utan resultat27

• Margareta Mårtens
son törs jag ej gissa på; men Nils Sjulsson f 1835 i Kraddsele var i alla fall Sorselesame. När det så
gäller far och mor ifråga; tror jag att om det är den Lars ThOD1asson som Westerdahl beskriver
(1986; s 250 med farfadern Thomas Olofsson skattelapp Marsfjäll, som dog i Ullånger 1850), då
tör denne vara omgift, för anjag är tveksam till en mor 54lr garrunal vid denna tid. Första hustrun
hene Brita Stina Danielsdouer; i folkräkningen står inget om nlgon ny fru; å andra sidan handlar
dena om 1904, om del vore kanske svlrt an sia om 14 år före. Emellertid har jag försökt ulläsa:
Brita? Nilsdotter, och all1S1 är inte ens förnamnet säkert. Gives möjlighet ska jag ålerkomma till
handlingen. Fadern: Weslerdahl beskriver en man fOdd 1828, i 1890 års folkräkning står 1827, Lars
T. Skulle ha gån missionsskola i Wiska, dvs Fredrika. Jag hittar ingen annan och där står vi. Vi har
en f6rmodad Vilhelminasarne med fru/sin bams mor (oä el u.ä brukar det ju annars Slå f6ralldel),
och en ganska säkerställd Sorselesame.

På en liknande sän f6rhåller det sig tydligen med begivenheten i Grundsunda 1884; Rodinama
tycks stamma från Fatmomakke·/Ginsfjällslrakten, ej längre bak än ca 1820, Westerdahl nämner
(1986: s 243 Sörbyn å S sidan Fieteresjaure. Det handlar alltså om Vilhelminasamer - det var
modern, del. Anders Larsson, pappan mars 1884, har jag inte lyckats hina. Vittnel Lars Thomasson
har jag sökt reda ut något ovan. Nils Nikolaus Nilsson och Klemet Robert Larsson är likaledes Vii·
helminasamer, födda 1836 resp. 1864; den senare född iAnundsjö (a.a., s 241) och kallad Klem
ment Robert, intressanta samband Nolaskogs å anförd sida. De bägge renskötande männens fruar
hette resp. kom att heta Anna Margareta Tomasdotter f 1836 resp. Eva Maria Hansdoner f 1869
(med all sannolikhet ej gift 1884). Slutligen: Kristin Margareta Larsdotter - där hillar jag ingen
annan än hon från Bertejaur, Sorsele med redovisade barn i folkräkningen 1890: Magnus f 1868,
Lars '76, Ingrid Kristina 79, Johan 82 och Sven Klenlet 8S. Jag får inle fram någon make här.

Således kan vi för två kåtalag eller sijlher (pI. SaSyd sijth) belägga flynning med deltagare från
flera olika samebyar; 1884 och 1904. Den senare är mer eller mindre spiksäker, den senare med
reservation för otillräckliga källor.

Mer om kyrkobokföringen i fler kommande avsnitt.

Lappfogdearkivet

Lappfogdeväsendet inrättades i sin sedermera moderna form 1886, kvarstod till 1971. Med 1886
års Renbeteslag (som skulle f6ljas av fyra andra under denna tid; 1898, 1928 och 1971, kallas

2' Della har vi RlIt fram från 1890 äprs folkräkning, vilkct inte känns helt tillräckligt.
26 Bertil och Valborg Wiinka. Utgiven på cgct fOrlag.
1J Ingen Beda finns i Nordmating, Kristoffusson är vanligt namn bland samer och Oskarssonslllkt från
LyckselcfTäma är känd.
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sedermera vanligen rennäringsfagar). Det var en myndighet direkt underställd Kronan och
Konungen, minsta ärende måste riksdagsbeslutas. Med tiden fick Lappfogden - som satt en i norra
Norrbotten, en i södra, en i Västerbotten och en i Jämtland - en tillsynsman vardera till hjälp. Sedan
1695 har ingen staliig fOrva!tningsmyndighet funnits fOr renskötseln i Västernorrland, kan nämnas;
trots att 5-13 samebyar haft sitt vinterbete bär över tiden (okänt om renskötare från alla samebyar
eller lappbyar funnits här samtidigt).

Lappfogdemyndigheten har lämnat oerhörda mängder papper efter sig, och det mesta finns på
Landsarkivet i Härnösand (HLA). En del finns i Jämtland pä Landsarkivet där (här: ÖLA), äter
annat på Riksarkivet i Stockholm (RA).

Jag har böljat gå igenom Västerbottens lappfogdes' kvarlåtenskap' stickprovsvis enligt plan nedan:

lappfogdens 1Västerbottens läns arkiv Inkomna skrivelser 1913-1914 Vol E 1: 2
Inga uppgifter om vare sig Nordmaling, Bjurholm eller andra angränsande socknar. Av eventueHt
värde kan vara alt en brev från Lars Barrock skrivet i Lillögda inom Fredrika skickats till
ordningsman Axel Larsson då i Tegelträsk inom Asele. Datum är mars månad. Det visar an den
delen av södra Lappland nyttjats under vintern.

Lappfagden i Västerbottens läns arkiv Inkomna skrivelser 1915-1916 Vol E 1: 3
Stämningsprocessen mellan Lapptillsyningsmannen E R Holmgren och samerna i Umbyn pågår
1915-1917. Processen stanade med myndighetsmannens kritik mot den del av renskötselsystemet,
som går ut på an hjordarna hålla sammanblandade under stora delar av vinlerperioden; kom sedan
mer an handla om att en by en vinter hade får få renskötare; och alltså därvidlag ej ililjde bya
ordningen ent RBL 1898. Jag har inte gätt vidare och läst domar eller andra juridiska handlingar.
Jag hävdar dock med bestämdhet an deWla omfattande process måste ha påverkat de nordliga av
väSlerbottensamerna pä kort eller lång sikt, vad gäller vinterllynningar mot kusten.

Om detta också påverkat händelsefårioppet såpass i den samiska 1900-taishistorien, att det var med
och starkt bidrog till tillkomsten av Svenska samernas forsta landsmöte 1918 i Östersund bör väl
låtas vara osagt: men klan torde iailafal1 vara an denna rlJtlSprocess har bidragit till den sedermera
stiidse traderade uppfattningen om 'oreda i Viisterbottensamernas renskötsel'. Det ska sägas att
Lappfogdemyndighetens allmänna relation till samerna under hela perioden 1904-1938 ca var milt
sagt frostig. An samerna bildade fareningar spelar avgjort in i dena. Den sk vulgärdarwinismen och
Lapp-skoll-lapp-vora-ideologin, som såg dagens ljus och ivartfal1 fick sin namn 1906 likaså. 28

Jag hävdar också att rä«sprocessen 1915-17 i Västerbotten fån västerbonensamema· i synnerhet
de nordliga - att undvika kustnynningar under nera års tid. Det faktum att ännu på 1930-ta1et
Burträsk faredras framfor mera lättillgängliga och betesrika områden 1-2 dagsmarscher söderut
talar möjligen också sin tydliga språk.29

lappfogdens IVästerbottens län Protokoll 1920-1928 Vol A 1: 2-
5-6 januari 1928 i Asele. Gode man i Stennäs, Bjurholms socken, är Erik Lindgren, hemmansägare.

lappfogdens l Västerbottens län F XIV, Vol 3. Handlingar ang. renskötseln 1937-1942:

Arsberättelserfi"ån renskötseln; Vintern 1935136:

Grans lappby Fol168. Nr II, Ink 4jan /937. Flyttat till Lycksele mol Degerfors.
RaD. " till Degerfors sn omkr Amsele.
Umbyn. Nilssöner "till Lillsele, Granölund, Degerfors sn; Norrbottningarna med Omma " till

Långsele och Skarda, Örträsk sn. Meddelar an snön blev lösare och grundare i närheten av
"Umeelven och Oreelven".

~lltidskriften Dagny(art. där av Vilalis Kamell)..
2'1 Lappfogden i Västerbouens läns arkiv inkomna skrivelser 1916-1917 Vol E I: ).4. Här ska nämnas alt
vintem 1928/29 förekom flera skännytslingar mellan renskötare och bönder i Ume SlXken. vilkellår ha
påverkat i fallet med Burträsk.
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Vapsten. Lars Jonsson och Tomas Klemetsson " lill Hedviken, Lycksele sn. Stlngberg till Sranfors
(d,o?)

Vilhelmina norra. Marsfjällsgruppen till områdel mellan Åsele-Vilhelmina sockengräns till
Ångermanälven.Vardofjällgr. till Storsc:le, Mörtingselberget, sed flytt norr Hacksjö, Lillögda
mol Tallberg, Åsele sn.• Beträffande betet var det flen kvar j nov, mkt snö, skarbildn i mars
tsiewe, sländigt snöfall, endast trädlav, vilket är lika med svähdöd numera, skriver Vilhelmina
N.

Vilhelmina södra till Junse1e, Bodum fOr Börgfjäl1sgruppen; Kullberg från Månsson,
Fjellströmgruppen. till Tjäl, Anundsjö, Tomas Fjellström till Hällaslröm, Åsele sno

Vmtern /936/37: start medfoll16, Nr 96 Ink till lnppfogdekontorer5jUli /937

Granbyn via Sorsele till Lycksele och Degerfors, Byar i Sorsele: Gargnäs, Wårmark, Manjaur,
gynnsamt bere, lite snö.

Ran till Lycksele och Degerfors, bl a Björksele, Rusksele, Amsele, Gladdberg?, mkl: gynns. bete
Umbyn till Blaiken, Storuman-Umgransele, Betsele.
Vapslen lill KnaRen, Lycksele so., Myrträsk, Grundfors, Slense1e: Kaskelukt
Vilhelmina norra bete långt i norr, bästa vmtemete på tio år
Vilhelmina södra till Anundsjö, Bodum, Ådalsliden

Jag kan, så långt Lappfogden eljest grannlaga material anbelangar, ej konstatera vinterbete nedom
Skarda någon av vintrar 1935/36 och 1936/37; vilket också borde vara an forvänta: det är goda
vintrar, se ovan "bästa ••• på tio år".

Lappfogden I Västerbottens län Protokoll 1952-1967 Vol A 1: 6 -
26 mars 1958 i Lycksele. Johan Jonsson uppger an "flyttningarna gick tidigare om åren länare an
genomfora då hänglav fanns kvar i skogarna. Genom de slora kalhyggena i skogslandet har numera
hänglaven i det närmaste tagit slut". I slutet av protokollet rekommenderar lappfogden att byte i
möjligaste mån borde ske av vinterbeteslanden. Fogden menar alt upprepat utnyttjande av betes
landen år efter år kommer alt fllill fOljd att betet f6rsämras under lång tid och därmed bli otjänligt.

I protokollet finns ingen närmare uppgift om viikel geografisk! område del handlar om men
sanllolikt går det illte att lIresluta Bjllrholm-Nordmalillg.

Lappfogden 1Västerbottens län. Protokoll 1926-1946 Gran, Ran, Umbyn, Vapsten, Vilhelmina
norra och södra lappbyar. Vol A I: 24-

Har använts !Br att bekräfta flyltleders sträckning, tillsammans med materialet från 1919 års
Lappkommitte. Jag hänvisar här till "Tjoevkemåjhloe" (2000), dvs av mig lidigare utfart arbete; se
även byvis forteclming här

Lappfogdens i Västerbottens län. Vol Ö 7-
Några fler volymer, årgångar och perioder har genomsökts, men inte medtagits här (de flesta är
dock redovisade). Jag bar här lyft fram dct i kontexten mest adekvata, och i några fall nära
relaterade. Perioden 1886-1911 är i princip helt utraderad (men täcks lyckligtvis väl in av
kyrkobokforingen) av 1911 års brand.

Urvalet 1913-17, 1920-28, 1937-42 samt 1952-1967 kan motiveras på fciljande sätt: får del forsta
får att få en tidig, någon mellan- och en sen period, fOr det andra att farsta perioden i Angerman
land och Medelpad tenderar att visa på kontinuerliga vintcrflyttningar: var det likadant här?, och
fOr det tredje att de bägge senaste perioderna efter boken Vinde/II av Bunte (1982) m fl visar på
sentida flyttningar till Umeå, varikring kunde jämforas. För alt inte representativiteten skulle bli
lidande, bar jag enligt samma under- eller delhypolesmodell vall 1920·28 och åren 1937-41 for an
vi från sydligare delar av Ångermanland vet all man inte flynal särskilt mycket på den kusten då.

Den orepresenterade men viktiga liden 1928-33 (med många välbelagda flyttningar j Medelpad och
Ångermanland) harjag j tidigare sammanhang excerperat, under Ljusminneprojektels gång, våren
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2000 - det gällde di protokoll ror byamöten Gran, Rans, Umbyn, Yapsten, Yilhelmina norra och
södra lappbyar; dessutom täcks tiden till viss del in av 1930 års Lapputredning (pågick till 1935).

Överhuvudtaget har inga flyttningar till kusten eller kustnära områden kunna beläggas på detta sätt;
det kunde skyllas tisdbristen, men mest befarar jag att metoden falcrat Jag rekonunenderar Uns
mans arkiv: anmälningar om ankomst av renskötande ordningsman el. motsv., samt fOr Lappfogde
arkivet genomgårIg av dagböcker och redovisade resor, ery denne hade skyldighet att i god lid
undersöka vinlerbeteslandet (enl. SFS 1928 307ff, se källor). 30

Källkritik tör Lappfogdearkivet:
Lappfogdens fögderi var helt synonymt med lappmarken; dvs landet ovan lappmarks- och delvis
odlingsgränsen. Därför satt denne ämbetsman i Lycksele, tills kontoret där brann år 1911.
Tillsyningsmännen satt sedermera i Kraddsele, Tärna och sådana ställen. Något material från
Nordmaling, Bjurholm eller Yännäs bnjag inte annat än på avvägar hitta i Lappfogdens i Väster
botten material- kanske i utredningar, redogörelser/enkätsvar för vinterbetesmarkernas användning
eller vinterflyttningar - vilket fOrekommer rätt sällsynt. Det material frin 1914 som vår uppdrags
givare har, och som av Ljusminne presenterats i rapporten 'Tjoevkemåjhtoe" på www.ylm.se
tidigare i år, tycks vara enastående i silt slag. Redogörelser för vinterf1yttningar under åren for
andra världskriget skrevs in i den torra rapporten; men röjer inget bete i Nordmaling, inte nännare
än Hissjö i Ume socken, Rödåsel iDegerfors sn eller östra sidan av Bjurholm.

En skjUlen 'varglo• i Ramsele Y Tvärålund talar for att detta område använts till vinterbele.

Jag tror att vinte,.bele i SO Västerbotten linder 1950-tafel förekommit ehuru mer stilfan tin t ex
1900-1930, det är den slutsatsen jag drar efter alt ha tittat på Lappfogdearkivet. Regleringar och
kraftverksbyggen i Umeälven lär ha skurit av Rans, Umbyns och Yapstens samebyars flytmings
vägar. Den tilltagande trafiken på E 4 före viltstängslens tid (läs: 1940-50.talen) kan ha gion de
nedre delarna av Nordmaling alltmer svårframkomliga och därmed rätt så ointressanta.

I huvudsak bör utgångspunkten vara - om inte ej indikationer ges på annat - alt Yilhelmina norra
sameby tillsammans med Bergefjell Reinbeitesdistril"t från Nordlands Fylke i Norge betat i Nord
maling och Grundsunda ett flertal senvintrar 1922-49, lite glesare 1949-72: liksom man sedan 1972
tycks ha nyttjat detta till renbete, enligt de allmänt kända konventionshandlingarnas bilagda kartor.
Bergefjells formann, dvs Ordforande, Thomas Larsen bor vintertid på den norrländska kusten (som
hans förfäder lär ha gjort i hundratals år); nämligen i trakten av Salbcrg, 100 m från Nordmalings·
gränsen - ett område där renskötsel bedriviiS i olika former i tre-fyrahundra år, kanske I 200 år eller
ännu längre.

Av de 86 'icke-nomadiska' samerna i 1890 års Folkräkning för Wilhelmina Lapptorsamling är
dessa antingen ogifta lappigor,lappdrängar eller fa.ttiglappar. Av andra väSlerbottniska
församlingar är det endast Tärna Landsförsamling som har många samer, 70 SI. Utgår man dock
bara från Yilhelmina, så är det ett nog talande faktum för att den till höst- och vårbetesmarken
närmast liggande betesmarken och de känsliga ströängama för de känsliga ströängarna och myr
slogarna lämnades, sådant som kanske mycket nära släktingarna hade som enda näring, efter alt
rennäringen övergivits (samiska nybyggen i t ex Åsele)\ redogör Westerdahl fOr på s 106 fi Samer
Nolaskogs, år och ort som ovan). Hemmavid fanns det nog med medellösa syskon, barn m fl
familjemedlemmar.

Perioden 1870-90 utmärker sig på flera sätt: för det fOrSla hade åtskilligt med skog avhuggits, inle
minst i skogssocknarna. Det talar fOr en ganska snabb nerfård direkt på. destinationer som Drivan,
Nabben., Kronören., Järnäs, Kråken och'Aspfjäilet'. Sista etappen tillryggalades antagligen utan
uppchll1....

Men varfaIllIs nästsista anhallen. den som föregick ändpunkten pil vinterflyttningen? - Detta är en
frågeställning bland flera - kanske den enskilt viktigaste, anser jag - som bör ligga till grund för

.10 Erik Malmström. Lappar och bönder _deras ömsesidiga Tät/lghe/er och skyldigheter. (Luleå 1948)
31 Dc fanns i t ex Lillögda, Åttonträsk, Nordanås, Norrfors, Halvpundsjö, Norrholmsjö, Stcnnäs, Aspsc1e men
också i centralorten närmare belägna ställen som Järvsjö. Hacksjö, Gransjö, Rismyrliden. Siksjö, Dalasjö,
Mellanås.
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denna törstudies fortsatta arbere. Interagerande falr-. arkiv•• inlervjumetod ligger till grund for en
modell fOr uträkning var nastsiSla anhalterna fanns. H

För del andra hade man hartnär någorlunda återhämtat sig efter svagåren 1866-67. Elno!ogiskl och
sociokultureIlt utmärker sig perioden, fOr det tredje. aven snabb assimilering av sockenlappar och
andra i bygderna bofasta samerna. Denna assimilerings- och/eller ackultureringsprocess torde, fOr
det fjärde. ha gått snabbare än fOr genomsninssocknen i ex. Bjurholm-Nordmaling pga dess små
och skogsbrukande karaktär i de inre, glesbebodda delarna och dessutom av fiskenäring beroende
ute på halvöarna. Jakten IOrde ha varit av utomordentlig betydelse i slörre delen av rapponområdel;
avsevärt viktigare än vad faller varit i alla andra kustsocknar, och även mer jämron ned merparten
västerbonens- (och Norrbottens·) socknar som ligger närmast kustsocknarna. För det femte är
delUla period känd for att innehålla en hel rad svagår, som alltfOr väl samspelade med en allmänt
rådande fattigdom i denna tidigindustriella epok, detta leder - fOr det sjätte - till der i Väster·
norrland välkända faktum att perioden /880-85 är en av de intensivastejIyuperiodema w/der en
undersökningsperiod om trehundra år (med start vintern 1689-90): endastjämf'6rbar med kris
vintrarna på 1740-talet; och hela epoken 1880-1933 är frekvensen vinterOyttningar till kusten
markant hög. Påståendena här kan jämf6ras med bilagornas samer ur kyrkoböcker.

1890 års Folkräkning finns på Forskningsarkivets bemsida, Umeå universitet, på Internet.

Det har visat sig vanskligt an påvisa fjällsamiska flyttningar med hjälp av Lappfogdearkivet:
ärendena som byarnötena med lappfogden redovisar handlar i fOrkrossande omfattning om
fjällvärlden. Lapptillsyningsmannens ocb -fogdens dagböcker antyder dessas vintertida resor till
Vännäs ffi fl till Umeå näraliggande oner, men i protokoll tillika inkomna skrivelser är det svårt att
se bur renskötarna rört sig om vintern. Enstaka brev ger vägledning.

Det excerperade Lappfogdearkiv-materialet fOrvaras på Länsmuseet, aUa de delar som ej omfanar
kust- eller kustnära områden är ej medtagna här.

Perioden 1886-1911, dvs från lappfogdeväsendets tillkomst till branden i dess Lyckselianska
huvudkontor lär det bara finnas ett sätt att komma ål - genom den norska lappfogden och de
konventionsjIyttande norska /appbyarna.

U~nsmans arkiv Västerbotten

Länsmannen i Nordmalings distrikt 1915 FV 11: 1

Behandlar ett mål om misslutndel i Torrböle i februari 1914. Det händer hemma hos lappmannen
Anders Grahn vilken är från Sorsele. Det tyder på an han nyttjar bostad i Torrböle under åtmin
stone delar av vinterbetessäsongen. Eller är Grahn bofast? En Anders Grahn står ivartfal1 skriven "i
Anunarfjället" i protokoll 24 sep 1916. då Gran och Rans lappbyar möts (Lappfogdearki\'et, HLA.
Lappfogden i Västerbonen, Protokoll bYaJnÖten 1916.1929).

Dena arkiv på HLA är sparsmakat. Jag hoppas framledes kunna hitta renskötares ankomstanmälan
till vinterlandet.

Domböcker

J2 Modell nedan i 3.5. Viss vägledning kan här terrrängnamnen ge: vi varnar dock för ensidig användning av
dessa, troligen härrör dc flesta av dessa från äldre tiders skogssamer och vid "Rcngårds-"namnen räknar vi
med att det är fangstgropar man hittar.
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Umeå stads dombok 23 jan 1646.

1"2. 8eswärade sig borgarne der äfwer oulapparne rest sine kåttor alldeles för nära
borgare hill/sen. det wådhsampl ährför el/dz wådha. "

Ume lappmarks dombok år 1668.
Den 10 jan Underlagman: Jacob Jacobsson Grubb. Befallningshavande: Aegidius Ona. Nämnd:

Lars Matsson. Umeå, Anders Begtsson, ibidem, Peder Anundsson ibidem, Peder Nilsson ib.,
Clemel Siulsson ib., Nils Nilsson ib., Påvel Nilsson lb., Mårten Andersson i Raden [Ran], Nils
Mårtensson i Wapslcn, Mårten Siulsson ibidem.

l. Rannsakning om brodermord

2. Upplästes KM:ts brev 11 att ingen lapp finge resa på bygden med köpmannavaror vid godsets
fOrbrytelse, 21 att ingen lapp fange köpa sig hustru och i samband därmed göra påkostnader på
hennes släkt

3) Sakfalldes - för vlldsdåd

4) Hustru Anna salig Tomas Gutonnssons besvär vs. Anund Clemetsson och Månen Siulsson
Umbyn resp Granbyn om stort intrång på hennes ägor.

16691211 Ume lappmark:
"6-.Förbud bege sig ned på bygden" (fOr lappar).

1681 Nordmaling 1 marts.
Häradshövding: Lars Slridsberg, Befallningshavande JPH, Nänmd sanuna som foregående 1r:",0.
Pastors i Grundsunda klagan över uteblivet tionde fOr renjakt." NOl: Detta rorldarar kanske alla
Rengårds-namn i terrängen i Nordmaling. Böndemajagade vildren! Gjordes detta även av samer
längre inöver i socknen? Troligen!

1694, RA Vol 1698199 Vol) Fol325 11 jan Ume lappmarks dombok
"8. Norsjäbor skjutit tamren for Ture Turesson i Umåbyn" (same/samebyn?] .-

17. Förbjöds Ture Turesson att "gära Norsjöborna i $kel1efte socken något som helst intrång."

1705, RA Vol 10, Fol416 3·5Januarl Ume lappmarks dombok
"2. Uppkomna stridigheter mellan UmeAbyns lappar och bönderna i Granön, Tegsnäset, Hiuken,
RödA, Degerforssa och Tvaraträsk byar i Umeå socken ang. - träskfiskena och lapparnas
rättigheter på lappskauelanden samt böndernas olika intrång."

Nol: Här bör påminnas om Gustav Vasas brev till ångermanlänningarna 1543.

Vi kan konstatera att 1646 besökte samerna Vme stad, antagligen regelbundet, 1668 fångades
vildren i Grundsunda och/eller Nordmaling, det senare verkar mest sannolikt, 1694 ville myndig
heterna inte ha samer inpå bygden i Norsjö vilket väl åtminstone tyder på att de brukade beftnna sig
i närheten. Om notisen 1705 straxovan är svårt att göra några mer avancerade slutsatser; fiske·
konfliktens zon kan man ej utifrån det refererade materialet fastslå. Om en studie ska göra över
äldre historisk tid i området, bör själva grundmaterialet ses djupt i - på RA.

Källkritik till domböcker
Lite handboksfakta: 1620-37 var Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Väster· och
Österbotten ett och samma län (och Norrbotten räknades in i Västerbotten), kalla! Västernorrlan
den. 1637 formerade Västerbotten eget län, 1640 kom Gästrikland att räknas till Hudiksvalls län
och återstoden av l 640-talet blev ett evigt skiftande av rcigderier, där Umeä, Härnösand och Gävle
stretade om makten. En debacle som avspeglas i domböckernas källmaterial.
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Inte mindre stridighet rådde om lappmarksproduktema och skatteuppbördsrätten däniIl. Men det är
en annan historia som jag inte ska dra här. 1765·66, i samband med länsgränsregleringen
VästemorrlandIVästerbotten blev Åsele egen socken och pastorat.

Intressant är att notera hur samer aldrig kommer upp i domsagor utom lappmarken, annat än i fall
av tiggeri och enstaka våldsdåd (oftast som offer)...

Ut mig påminna om att själva protokollen till domböckerna forvaras på Riksarkivet i Stockholm.

Kommittemateriai

Man brukar ibland säga an samerna är en av de mest utredda folken i världen; det håller nog streck
om man säner antalet utredningsspaltkilometer i relation till folkmängden. lnnsr renbeleslagarna
1886 och 1898 tillsanes utredningar; i början av 1900-ta1et kom dc slag i slag (liksom under hela
1900-talet); några av de mer kända är den som föregick 1918 års samiska landsmöte, den som blev
resultatet 1919 års Lapputredning, den forsta med samer i. Dess arbete avbröts 1923 i den sk
allmänna kommitttslakten, eller Thorssonska geddesyxan, efter kristidskonunissionens anmodan:
många kommiUtr skrotades f ö då. Vid tiden for 1930 års Lapputredning hade pendeln svängt
såpass bakåt att samerna stod mest utanfor. De Berglöfska utredningarna under krigsåren 1939-44
har jag sett på här; liksom några av dc därefter kommande: 1952, 1966, 1968. Kommen till 1960
talet är det förutom renbetes-utredningarna (1968 års utredning foregick Rennäringslagen 1971)
mest de betänkanden som rör vattenkrafts-utbyggnaden som inrresserar samer och sameforskare for
aktuell tid. 1971 gick historien i repris såtillvida att samerna hade forhållandevis många represen
tanter i den stora sameränsutredningen, vars betänkande kom 1975 (SOU 1975:99 och 100). På
1980-talet kom utredningsväsendet igång 'på allvar igen' (...) i de samiska frågorna.

Karta 1883 öfver norra Sverige utvisande lappames skattefjäll, flyttningsvägar m.m. RA ÄK 34.
En mer stiliserad och knapphändig karta, där upphovsmännen (som ej framträder med nanm OBS!)
icke lagt sig vinn om att ta med vinterbetet i någon nänmvärt detaljerad omfattning. 33

Vanligast - for alt inte säga över hela renskötselområdet - är alt röda, streckade linjerna
(=flyttledema) gör halt i den nordligaste eHer västligaste av vinterbeteslands-socknama, i ett
nordligt el västligt hörn därav.

Följande platser utvinns: Badstugunästjälll1yttar till Ytterlännäs, Dorotea till Dal och Ytterlännäs,
samt ett annat flyltlag/sijte till Rocksjö och Rödvaltnet (i NV Ångermanland). Vilhelminas samer
flyttar till Remmarn, Tegsnäs och SO GranÖ. Vapstens samer till Holmträsk, Umbyn till NY
losmenträsk och Grans samer till V Norsjö och Kipträsk. Ran tyeks enligt denna karta stanna
längre norrut.

Kommentar: Kanan bör ha fOrelegatlill1886 års renbeteslag, och är antagligen en frukt av 1883
års lappkommiltt.

RA ÄK 34: Vol 1. 1883 års Lappkommitte.
Direktiv av Min. Lilliestråle 1612 1883, komminens ordf Nils von Steyern 2216 18S3. Konung
Oscar.

I) Utnyttjade renbelestrakter

2) Renantal

3) Föneckning över inflyttade Kautokeinolappar ffi m

Diverse av lokala ordningsmakten insända intyg över vinterf1ynningamas beränigande. (Ex:)

u Omdömena" stiliserad" och "knapphändig" ar ju vid en jlimförelse med RA 1766; kartan från 191],
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Frostvikens länsmanskonior 24/12 1882. Alfred Carlsson. Angående K.B:s i Jämtland infordrade
upplysningar: [beskriver hur Frostvikslappama i dec flyttar till Ångermanland genom Tlsjö och
Backe socknar ned längs Angermanälven till Sollefteå] "samt vidare genom sockname till trakten
omkring Hernösand och Sundsvall derifrån de uppbryta for att begifva sig på återfarden till sin
egentliga hemort i medium af Mars månad året derpå." [Orsak uppges vara att det är]
"oundgängligt" [med dessa vinterf1yttningar] "för renames existens"[; det är] "kardinalskälet".

Myndigheterna intresse fOr vinterflynningama kan nog inte kategoriseras som annat än en
nymornat uppvaknande.

Renbetesdelegerade 1913. Renbetsfrågan I Norrbotten och Västerbotten. RA YK 1766: Vol 18.
Protokoll Lycksele 1898. Angående betesutbyte med norska samer. Detta hade: "i forna tider
årligen ägt rum inom detta distrikt" [HattfjeIlda1].

Kommentar: Att vice versa.faUet, norska samer vid N Västemorriands och S Västerbottens kust ägt
rum och detta kontinuerligt under långa tider, kan vidimeras utifrån av Ljusmirme tidigare gjorda
kyrkobokf6ringsstudier och i detta sammanhang gjorda domboksstudier.

Renbetsdelegerade 1913. Renbetesfrågan i Norrbotten och Västerbotten. RA YK 1766: Vol 15.
Flynningsvägar över nationsgränsen. Utredning vid 1866 års fOrhålIanden ang. flyttning av lappar,
norska reinbeitesdistrikt i Sverige och motsv. i Norge åberopas.

RA 193 Lappkommitten 1919 åberopas.
Sedvanerätten beskriven i Tannerska kommisionen 1909 åberopas [efter Unionsupplösning?, rapp.

korrun).
1883 års betänkande åberopas: "Renskötsel nedanfOr lappmarksgränsen".
Nödbruk av vittomfattande vinterbetesområden åberopas 1888-89 och 1898-99.
Noggranna, tryckta gränser for skatteland vidlagda, från 1913.
Lagen om renmjölkning i minst fyra veckor en!. Renbeleslagen 1898 § II omnämns.

Kommentar: Ovanstående "nödbruk" 1888/89 och 1898199 borde undersökas!

Fal 283 nr 861904:
Namn på aktiva renskötare byavis.
18994n Avskrift Nr 112 E.D. 1898.
Möte med lappbyama Åsele lappmark 4 juli 1899, ang. RBL 1 juli 1898.
0:0 lycksele lappmark

Kommentar: Innehållet röjer inget av intresse i detta sammanhang.

RA YK 193: Vol 6. 1919 års Lappkomm. Utredningar ang. den Jappska sedvanerätten m m.
Lappkommitlim. 34

Dokument: Sammanfattning ang. betesritt och sedvaneområden vintertid 1883-1896. Jag anser att
det är så högintressant, att källan får lala i princip in extenso:

~ Lappkommitten arbete pågick 1919-1923, avbcöls av d~n nämnda s Ii: Thorsonska geddes)'xan, och var alltså
en av många ulredningar som ströps i den allmänna kommineslakten utifrån kristiden. Myck~t kom inte i
tryck.
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Västerbottens flin

Sorsele socken Grallbyn:
"Lapparna flytta under vintern osterlll och gå då ned mot kusten, någon gilng linda
ned till havet. Deras uppehållsplatser bestämmas i främsta rummet av de personers
boploIser, av vilka de mottagit renar att vårda. " [1883. undertecknads kursiv) - gå
de under år av 10lafflel1 langs kusten till Nordmaling.

"Granbyns vinter/and lir synnerligen vidsträckt, emedan flera av lapparna stanna
o\'anligt Mgt uppe på vinterbetet [re[Montell 1913: S Uffm fl)-- "omfattar
dessutom (Jvre de/en av Bure och Norsjö socknar (0.0.• s 26).

"Byn str(Jvar ofta mycket ldngt åt söder, ända in i Umbyns och Vi/he/mina norra bys
kustomrdde. .. (0..0., s U) Jj

Kommentar: Här handlar det allls! om skötesrenar; en aspekt mycket 'II) värd an studera vidare!
Del handlar om relationerna mellan bofasta icke-samer och samiska renskötare: men också av
renskötare/differentierade samer, som nog ibland kunde aga skötesrenar.

Ranbyn:
1883 års betänkande har samma alllmänna yttrande ang. Ranbyn som ang. Granbyn, jfr. ovan. 1896
års betänkande innehåller inga närmare lokaluppgifier [än forut under Granbyn anforts]'

"Byn har ett mycket vidsträckt vinterområde, omfattande Lyckse/e socken stJder om
Vinde/ä/ven från Vindelgranse/e ned lill /appmarksgränsell samt (Jvre delarna av
Burträsk och Degerfors socken. Ovanligt många lappar från denna by nyttar regel
bundet ned till kustsocknarna. även icke flenår [undertecknads kursiv). varvid de
huvudsakligen beta inom Umeå och "Liiviing" (?) socknar (sic). Flenår anvlindes
de/s de nämnda och till dem gränsande socknarna, de/s ock så ldngt i norr och slMer
be/ägna trakter som Skellefteå. Nordmaling och Gnmdsullda socknar. Under totala
flenår flirdas de mila/s utmed sjii/va havsstranden för arr dlir beta befintliga
barfllickar. (Momell 1913 s 20ff).

Stellsele· Täma SOCÅ?lar Umbyn och Vapsten:
När snö fallit, draga byarna österut och uppehålla sig under vintern antingen i skogarna inom
Lycksele eller, och detta är det vanligaste, i kustlandet, strövande där utan nägon egentlig ordning
tvärsöver och längs dalgångarna, ofta nog ända ned mot kusten. (1883 års bet s 44 f).

(1896 års betänkande s 64): detta --- innehåller inga närmare lokaluppgifter -- än att största delen
av Tärna-lapparna flytta på båda sidorna av Urnan till Degerfors och även stundom nedåt kusten,
men att från södra sidan av socknen flyttningen sker utefter Ördlven till ÖrtTäsk och Bjurholrn.

Vinteromrädet (Montell m fl 1913: s 15-18) utgöres av Degerfors och ÖrtTäsk socknar, bion 1 a 2
matlag nytta någorlunda regelbundet in i Vännas socken J6. Under flenår flyttas till Umeå,
Bjurholms och Nordmalings socknar (a.a., s 18).

Nedanfor lappmarksgränsen omfattar byn, ehuru ej fullt ensamt, omrldet mellan Vindeläl\'en och
länsgränsen mot Västernorrland ned mot bavskusten, således socknarna Bjurholm, Nordrnaling,
Degerfors, Vännäs, Umeå (a.a., s 15).

Kommentar: Tycks av marginalreferensema ange främst Umbyn. Nedan anges separat om Vapsten:

l' Notera Mr ordvalen: å ena sidan den läll nedsättande "sIrövar"; å andra sidan det possesiva ~thållandel som
återspeglas i formuleringen "Umbyns och Vilhelmina norra bys kuslområde."
.16 Vi viJ1lit1foga alt Mr bör man räkna med att N Nordmalings och (sedermera) V Hömefors socknar berOrs;
utifrån kännedom om lokala geografin och betestillgångama dar; ej sällan är Pengsjö sitIställe, och därifrån är
det nära nämnda sockengränser.
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I"vinterhetesområde är helst ÖrtrlJsk. [Man har) ej något särskilt flenbetesland, belar
numera aldrig nedanflir lappmarksgränsen .. (Montell Infl 1913: s /2). J1

VilheJmina:
Vilhelmina norra lappby efter 1913 "till Grundsunda "[Monlell ffi fl 1913: s 8 UJ. Som nenland
åberopas: "samtliga nedanffir det egentliga vinteromcldet liggande socknar [ i närheten av byarna i
området:} Anundsjö, Björna, Själevad, Trehömingsjä. Amäs. Grundsunda" (a.a., 58).

[Vilhelmina södra lappby anges flytta till Styrnäs, Bjärtrå, Skog och Nora (Montell ffi n:s 3 och 6)].

Lappkommiuen RA YK 193: Vol 6 används som referens. 38

I
[/896 ars betlin1w.nde, s 64:) "Lapparna film norra delen av VilheJmina socken
pll1gadeflytta utefter Gided- och L~gde älvar över hele, Halla och Anundsj6 nedd!
Örnsköldsvik och Nordmalillg samt art lapparna från södra delen av socknen flyttade
fOrbi Asele och Fredrika kyrkor utefter Angermanälven nedåt kusten till Härnösand
och liven söder därom ända till Httggdånger. ,,39

18952411 delades ViIhelmina sockens lappar i tvllappbyar -. (K.B:s prol24/1 1895 § 2).

(Montell m fl 1913:) Vinterområdei är belägel huvudsakligen i Åsele, Fredrika och Björna socknar.
Även här nytta nlgra kåtalag ofta ned tilll"l1sten i Grundsunda socken. Som flenbete användas
samtliga nedanf6r del egentliga vinterområdet liggande socknar av byns område (a.a., s 10).

Byns område utanf6r lappmarksgränsen faller helt och hållet inom Ångermanland och omfattar
schematiskt taget landet mellan Kubbeån och länsgräsen mellan Västerbottens och Västemorriands
län ända ned mot kusten, således socknarna Aoundsjö, Björna, Mo, Trehömingsjö, Arnäs,
Grundsunda (a.a., s 8).

Vi/helmina södra:

I
"Sryrnäs, Bjertrå, Skog och Nora, vilka regelblIIIdet användas som ordinarie
vinterbete av nårga köralag. .. (19/3. s 3ff). "Det omrdde, som normalt anvllndes av
de kusrjlyuande lapparna, användes av de icke kustflyrrande ,mderjlenår; som enban
fler/betesland användas dock de övriga nordligare låglandssocknarna inom byns
betestrakt upp mot Själevad. .. 40

)1 Avser senare fOrhållanden, och lorde VaJ'3 högst diskutabelt
,. När Lappkommimfn omnämns, kan det vara på sin plats med ett utdrag ul "Betänkande över "Promemoria
angående viss självstyrelse fOr lapparna" av K.B. Wiklund, dvs den sistnämndes svar pä Lappkommiltens PM.
l folkräkning av E. Arosenius i Statistisk Tidskrift 1913, s 264 fr IWiklunds referens anges mljande siffror på
nomader/totalt antal samer:
"6) Arjeplog 344, 603, 7) Arvidsjaur 480 "(säkerligen för mycket), 841, --- 8) Tärna - Sorsele 210, 876, 9)
Vilhelmina·Dorolea 112,465, 10) FroSIViken 334, 418." (s If).
Delta kan sedan jämlOras med /910 ars uppgifter. "Sorsete 329. Tärna 489, Stense1e 101, Vilhelmina 377,
Risbaek 38, Asele 45, Fredrika 3, Lycksele 2, Norsjö I, Bygdeå., Skellefteå landsförsamling I, VlI.nnäs I,
Umeå landsfflrsamling·,
Samt 1930 "hellappar": Sorscle 364, inkl "halvlappar" 444, Täma 438/621, Stensele 89/131, Vilhc1mina
370/424, Risbäck 36/38, Åsele 27/59, Fredrika U3, Lycksele 4/4, Norsjö -Il, Bygdcå 111, Skellefteå
landsfOrsamling -1-, Vännas 213, Umeå landsförsamling 1-2, [VästcmolTland, ex:] Anundsjö 16116, Bjärtrå
10110, Helgum 12113, Hemsö 119, HögsjO 719, Torsåker och Dal 29n9. Kommentar: SifJorna här slJger ingel
om amalel "flOmader"=rellSkOtare. UrvaLskrireriel måtle vara subjelc1ivt.
n Vi kan belägga Vilhelminasamiska vinterflynningar ända ned till Selånger och Tuna (Strömberg 1984: s 24)
vinlern 1887/88.
.o Här kan man fråga sig vilka ångermanliindska låglandssocknar lappfogdevlisendet kände till 1913 S om
Själevad. Med mycket välvilja kan man kanske föresiä nedre Amäs, Grundsundn och månne delv.Gideå - men
dessa ligger knappast upp mot Sjlilevad?
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Byns område utanför lappmarken ligger helt inom Ångermanland och omfattar dels mindre trakl
söder om Ångermanälven .- {uppliikning av socknar ex Multrå, Sidensjö, Näna] (1913, s 3).

Delar av ovanslående utredning finns i SOV 1923:51. An notera: karta som Iydligt ulVisar
flyltledemas sträckningar med sinSiälIen fmns på RA: nämnda volym, och på Unsmuseet Yno.

Konceptkartor RA J766, i anslutning till 19J3 års rellbetesdelegerades material.

Kommentar: Intressant karta, oerhört noggrann ifråga om varje sitaJsijles flyttväg. Problemet är att
den inte sträcker sig längre ned än till ung. GranÖR; varmr den ej duger som underlag for
kustlandsstudier.

Karta RA J754, i anslutning till /956 ån renbetesde/egerade.

Slaktplatser. På kartan är antecknad siffor, som tydligen belecknar renaniai (antal ägda eller antal
slaktade renar f6rtäljer ej historien; troligen slakl-antal). Vilhelmina N 4000, Yardofjäll-gruppen.
Plats: Stensjö.

Vapsten 5 500, plats: Bratten. Ran 10000, plats: Metseken- Mal.i, Storsele·gruppen 2 700, plats:
Örträsk.

Malå [övr] 1200, plats: Storsele. (bl. 1-5)

Kurvor över renantal (bl 6): excerperat.

Kurvor och diagram över antal sysselsatta i renskötseln (bl. 7).

Kommentar: Materialet tycks vara tillkommer i akt och mening att pedagogiskl åskådliggöra data,
troligen i foreläsningssituation. Lappfogde Erik Bergström tycks vara skapare till det enkla men
informativa 'verkel'.

Stereoskopiskajotogmjier Just Dep Akt 1917 16/3 nr 2.

Fastän erforderligt instrument fOr rättvisande bild saknades, tittade jag på bilderna. Dock saknas
kommentarer, varfor lokaliserande är omöjligt. Det handlar om betesskador i Yästerbotten.

RA YK 1768: Vol l. /930 års Lappurredning

Betänkande rörande 1930 års lapputredning som arbetade i falt 1931

Pga överbetning aven stor del av renbetesmarkema - (beredas möjlighet ulVidgade betesmarker]

En del jämforelsematerial har excerperats från V och Ö Kikkeja.ur bl a. Utskrivs vid behov i
slutrapport, eljest vid senare lillfålle.

Internt möte Lappfogdeväsendet 23/11 1931 Erik Bergström, Erik Hedbäck, Erik Malmström och
Ragnar Pappila.

Kommentar: 1930·talets lapputredning domineras fullständigt av konflikten mellan Gustav Park
och Gärde/Sundberg på Norrbottens länsstyrelse. Den s k Villervallan i Arjeplogsfjällen tycks ha
fltt kommiuedelegatema att fullständigt fokusera på Norrbotten.
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SOV /966: /2. RA YK 2284: Vol 7. Handlingarang. tekniska anordningar och lappbyindelningar.

Antal dagsverk~n maj 1962, m1nadsserievis. Uppgift~rna är hemligstämplade enl. frågelistet~xt

inuti volymen. Avskrivet, men fOrs inte vidare här. Att Vilhelmina södra och Frostviken norra (från
skrivande stund Vuarnese) samarbetade tämligen omfattande är kanske ingen hemlighet.

Straxnedan ges emellertid ett smärre utdrag ur dagsverkesfcirteckningen, med kodade namn.

Uppgift om att norska samer reg~lbundetvarje vinter besökt regionen. "Oe fmgo ona beta inom
södra byns fjällområde (=Vilhelmina S) under november och december men flyttades i januari över
Angennanälven till norska byns marker vid Rlsele. Dessa marker ha begagnats av dem även
sistliden vinter, men de överväger att kommande vinter rursöka flytta renarna till sedvanaiand {sic],
som ej tagits i anspråk sedan minen av 1930-talet, iAnundsjö korrunun.

Om Umbyns dåvarande s k allmänningshjord, skriver LappfogdelRennäringskonsulen H Ritten
och fortsätter: "En 'total utslaktning' av dessa förefaller vara den enda möjligheten."

RenantaI1946-62. Utskrivs vid behov i slutrapporten.

Skrivelser: Ankom 9/41962: Renbetsmarkutredningen. PM.

Åberopande Eder skrivelse /3 feb 1962 flir.- utvidgad betesrättflirJjällrensklJueln
1//0 - ej behov ökad rl1tt (om hösten elfiJ1Vintern) .- På \'drama daremot mdste
rätt ofta renarna lämnas att beta nedom nyssnämnda grans (Odlingsgränsen) efter
den I maj. När så sker är väderleks- och betesfOrluillandella sådana att rärt ._.
fljreliggel'jämlikt 2 § 2. Renbeteslagen. [Länsstyrelsen befarar tvister med
jordbrukarna.} om den Iltökade betesriitten anviinr/s så att renar lämnas för långt
östenII om vårarna. I sa fall ökar risken flir all nyjlJdda kal\'ar omkomma i vattenn'ka
bäckar. { I Mald i NOr.jj6 kommun motståndfrån jordbmkarna sida} .- Enbart
infordrande av ett yttrande i ärendet för myndigheterna i Norsjö kommIm kan komma
attfOrsämra nu rådandefljrhålfanden. (s 2)

Nya renskötselområden - StöWngfjället --. För en del år sedan - [en same i
Vilhe/mina södra sameby övervägde all låter! bölja skogsrenskötsei -.- lj"ulljOljde ej,
nu död/rapp. komm.J.

NedanjOI' lappmarksgränsen äro jordbmks- och skogsbmksintressena så starka att
det där ej torde vara möjligt disponera mark fOr renskötsel utöver vad nu ärfallet.
(d).

8. Gräns mellan iappbyar på sedvanerätts/and - För övrigtförde/as villter/anden
mellan olika rensk6lse/gnlpper enligt sedvana. Liillsstyrelsen har ejfunnit det
motiverat att ingripa i demla ordning och hållerflJre att det varken /Jr behövligt eller
lämpligt med ndgon grlbfsbestämning. {Rapport6rensframhävningJ

Kommentar: i samband med texten på s 2 om Norsjö är nedtecknat med blyerts: "KB:s åsikter". 
Dethär är naturligtvis av enormt intresse! Kanske rentav en springande punkt i den konflikt vi
känner i form aven srundande process. Var jordbrukarintressena så starka i Norsjö? Vem anser
annorlunda, med tanke på anmärkningen, som ser nog så originalgjord ut! Notera p 8 om gränser!

Dagsvel'kesjörtechlingen. byavis
DB X-udden, O-köping, Vilhelmina nOrTa lappby; ex nov 1962: 3 d skiljning, 12 d Väntetid, 139 d
Sankning och flyttning (byns sammanlagda arbetsbörda).

Kommentar: dessa uppgifter får inte spridas fomn ev överenskommelse gjorts eller tillstånd
medgivits.

Uppgifterna skulle - tillsammans med annat material - kunna användas fOr att rekonstruera
flyttningar.

Nu är dock uppgifterna såpass nya (i en historiskt perspektiv), an intervjuer kanske skulle vara
viktigare.
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An inte uppgifterna får publiceras, står får dåv. Lappfogde Bror Ejdemo, Länsstyrelsen i
Östersund.

Trehörningen och Borgsjöbyn anges som betesplatser.

Div protokollfrdn mötelI 1959-J962: {urval -}

P.M. angående de svenskn lapparnas rält till renbete i Sverige {renbetesprivilegiet}, lappbyindelning,
utvidgning av renbelesområdet m.m.

"Denna rätt är lika såvtl/ å kronans som i enskildas marker" (s 4f). Diskussion om
skogsrenskötselns hävtlatle mark: om det räcker med urminnes hävd av vilken sijte det
än vara månde, eller om det måste ha varit bete avjust skogssamers renar.

"Angående utvidgning av rellbetesområden i Västerbottens läns lappmarker" [man
kallar det "1,:1'is ", pga att-}

"i mellersta och södra delarna av länets renskötse/område flJrekommer ett brett bälte
av marklavfattiga granskogar och slyiand", vilket medflJr "svtlrigheter under
ogynnsamma renbetesår. ..

(vidare omnämns de svårigheter som konuner av motortrafik ochjämvåg(s 26).

Korrunentar: Här och annorstädes omtalas också utvidgning av Idre samebys betesområde, där
nämns i olika sammanhang Fulufjällel ("ej möjligt eller lämpligt" för utvidgning), annars finns
sockenkarta över Våmhus.

Anledningen till an detta dol.:ument medtagits är dels att visa resonemang kring 1950-60-talens
renskötsel utifrån LappfogdemyndighetenslRennäringsenhetens vid Länsstyrelsen syn, dels visa
rättsläget och uppfattningen dänJtav. Här liksom på de flesta ställen har dock konkret infonnation
om just sO Västerbotten varit svår att få fram. Desto mer får vi veta om myndigheternas
uppfattning; vilket kanske kan vara ingångar.

Man bör tillägga att trots många rursök till vinterbeteskartläggning 1883-1913 och en del skrivet
efteråt (ex 1919 års renbeteskonvention, Manker 1947, Malmström 1948 mm), så har som en röd
tråd genom alll detta gått ett icke*faststäl1ande av exakta vinterbetesgränser mellan lappbyarna, i
samforstånd faktiskt mellan samer och lappfogdar: det skulle ha varit alltfor otympligt an hålla sig
till ddana, för att inte säga omöjligt. Se vidare Samman/artnings-kap. i "Myndighelemas."".41

(a.a.: YK 1284: Vol l, 1966:/1). Renbetsmarkutredningen4 C Vinterbetesland. Kartbilaga.

{a.a}:

Remiss-svar Jämtlands länsstyrelse 15/2 1958. Här har Anders Tonie skrivit under en historik där
det forklaras an samer funnits kring "Ströms vattudal" vidpass "800 e.Kr." emedan i södra
Jämtland och HäIjedalen samer kommit "for.it på 1560·lalet". Här får man också läsa att sägner om
orättvisor och stridigheter ofta är "överdrivna". (s 3)

Utvald kan här sägas vara istortsett helt källstYTl: jag har använt mig av del konuninematerial som
stått till buds inom tidsavgränsningens ramar. Jag har hunnit tina igenom allt, men skulle vilja göra
det minst en gång till. Någon volym har inte öppnats, pga dess uppenbara icke-relaterade karaktär
det har då rört sig om rena Norrbottens- eller lämtlandsangelägcnhetcr. Vad som inte hunnits med

~I Ernst Mankcr De sl'enska jjtillapparna (1947), Malmström Lappars och b6nders ömsesidiga rä/ligheler och
skyldigheter (1948). Avsniltet hör heter ].7. "Myndigheternas och dCIofficiella Sveriges beskrivning av
vlistcrbottensamernas vinlerland...n.
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är 1930 års Lappkommine, där fler volymer bör genomgås. Ur 1919 års Lappkommines
handlingar har vi i Ljusminne tidigare öst rikligt. se rapporten 'ijoevkemåjhloe" (2000).

Källkritik till Kommittearkivet:
Tydligt ar an flyttledernas beskrivningar naderalS från 1914 till 1919 - vilket inte är att f6rvånas
över, då komminen inte fick fullf61ja sitt arbete. Har man sedan på samma sän fortsätt an tradera
1919 års resultat sä sent som 1930-351 Det kan jag inte svara på i dagslägel, men fördjupar den
delen av studien till ev kommande rapport. 1917 års stereoskopiska fotografier, slutligen: detta kan
vara dolrumentationsmaterial av oskattbart värde· det handlar om höskador i anslutning till
processen mellan Staten och Vilhelmina norra lappby. Tyvärr har jag ingenstans funnit några
platsbeskrivningar, men det kanju tänkas an sådana finns någon.stans på RA.

Ortnamn

I en inledande fas av arbetet sökte jag kartlägga det aktuella omrädcts terrängnamn med samiska
anknyming:

"Terrängoamn

Lappkåtaåsen SSO Orrböle, (Lappkåtaberget
SV -åsen)

Lappnäset Lappnäsbergel, Lappnäsholmen V
Hummelholin

.KanbladEkoncilUiskå .
kartan:

20J 4e Orrböle

20J <ty Hummelhom

20J 4y Hummelhom(rakt söder därom: Rengårdsmyrberget,
Rengårdsmyran, Lill·Rengårdsmyran)

....--~..La=pp=:m=yr=anC-iÖ Torrböle, upp lat (o Ö""dCCiir"'o=:m"·~-~-O.2"OJ4 Torrbö=I,""-"

Lappmyran Ö Långed över Lillång 20J 2i Unged

LaQEkåtam an)lit. Fä60dhäckeii'" 20J le Jansmark
Rengårdmyran SO Levar 20J lh Lcvarsjön
Rengårdsmyran NO Åli"oC;d"be=,-g,"tu.~N","--"''''----'20''J''2","iTo;;o;;rrb''''''Ii;;,.....-",

........__-!jH:l'!)gel,lXll,'--:-=__-"-_.........__~-::--:...""-"-'

Lappesberget OHyngelsböle 2012e Torrböle

Renmyran, RenmYråsen NO Uiigvattnet V 20J 6C Söråker
Brat backanäraTrehörning.~'g",.__....I....... ~-I

Renskinnåsen, Rengravsåsen, 262 möh NO 20J 6f Höglågdal
Tallberg

Rengärdesmyran, Rengärde~myrbäck='n:;'VV'...,II"'----V"'"5n;;o;;;'~,'"20mJ' 's"o"·""""';'I
.... ~_..J,Lö~·gdeå,.Aspe!. Gröna Kartan 4 . ">!;.

Rengårdsmyrberget S i norra delen av Top. Kanan 20J NO.
socknen uppströms Öreälven 63'45
nordlig bredd.

La ffi ~j[i!wc[iiho,,!lmiiiL===::::::::::::l1 E::::=~:.gBjömåbladlOJ Od
Lappkåtamyran V Mosjö + Lill-, Stor- 20J 6i

Ganunkåtamyran (sockengränsen)
'Lappkåtamora~Ho~ön (Rentjämenv-"ll 1r"'ll""-_r2'"omLr;;6,:iH:;;;olm;;öR;on~""'''''I

____--':=======D::ä,,'Oill'mj Gäddbäckssundet

~~ Det sydligaste av de av mig Ire kända Alidbcrgen I socknen. Obs: Vänn;'l,skartor där annat ej angetts.
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Lappkåtabacken Ö Mjösjö 20J6a långroberget

Eo rad lapp- och lappkåta-namn strax N sockengränsen mot Vännäs (ev återkommer jag till dessa i
senare rapporter).

En nyutkommen bok som behandlar samiska originalnamn bl a i sydvästra Västerbotten är Bertil
och Valborg Wiinkas senaste ormamnsbok; den är ganska heltäckande betro Sorselesamiskt
område. Många ortnamn tas upp från kust och kustnära lägen:

IPingusjallrie 86.0/89.0

(Pengsjon) - Pingusjllllke rinner pingus. baklänges och mynnar i Umeälven 2.5 km
uppströms jämvägsbron i Vännäs. lJ

Andra exempel är Uppmiejeänoe (bl a s 83), dvs Umeälven; Jeänoejukke=Vännäsby; Galles'"
Kåddis,; Gattesguollpene=Kåddisheden; Huppmekeh "Huppmekeih daivoe innefattar höjderna,
som sträcker sig mellan väg 363 och E 4"92,0/17,0; Uppmien staare=Umeå; m fl, samtliga Karta
207 Umeå (s 107). Vidare: Outiek1aipoe =Ramselkludden; Doariesjuhke=Tvärån; Raamesllenncn
ltwlclen guol/peneh ''Tallhedarna ligger vid älven intill gårdarna Selsberg, Österselet, Kamparbäck,
Hällfors och Pengfors" (s 106f); m fl, Karta 21 J Vindeln. Samt Daubla- el Dauvlajaurie=
Nydalasjön; Daubla- el Dauvlajubke=Tavelån; Saare-jeänoen njallmie=Sävarnns mynning; Ullu
soole=Holmön. Ängesön; ffi fl Karta 207 Umeå (s I08). Och Aurujeänoe=Orån ".- avvattnar större
delen av Stuhring-vaarie, Älven börjar i trakterna av Allesjaurie och Aurenjaurie och mynnar ut i
Bottenhavet." Karta 21J Vindeln (s 134f). Betydligt fler namn finns på kusten.

Wiinkas ortografi är inte normaliserad sydsamiska; munarten ifdga är ju enligt de själva ej heller
sydsamiska: utan umesamiska. För en lekman som hör och ser samiska texter dagligen, tycks det
som onografm fiiljer Mankoks. Della bör man, anser jag, dock ej hänga upp sig på: utan källan bör
betraktas som det initierade, rika källmaterial som det kan bli, med rätt språkkonsultationer och
synergiskt kombinerat med andra källor.

En berättelse i bil. 3 handlar om en "sedvanlig vinlerflynning" via Ramsele (ac-Iän)-Pengsjön rill
"Drivan och kusten vid Husum": (ex.)"Allkoesle innein buulseh havvenjuonan Drivaenne".· Della
är naturligtvis av oskatlbar betydelse i dokumemationefl av \'llsterbotlensamers kllstjlytmingar. Vi
känner igen några nanm från kyrkohokforingen: se ovan familjen GUSlafMaUsson, Elisabet
Gustafsson, EdJa Mattsson!

Vad i övrigt är om ortnanUl och dess betydelse fOr arkeologisk inventering, hänvisas till Viklund,
denna rapport.

Resull'l€ övriga bearbetade källor

Sersamer fortelter (1988):
Om flyttning till Bjurholm-Nordmaling från Norge, s 55f: "Reindrift for i tida" (titel på kapilel),
Yååelete-vårte - Flytting Iii vinterbeitel. ''To ganger - sisl i tjueåra - flyttet vi iii den svenska
0stkysten". De svenska renhjordarna var 6-700 till 1000 ren. Efrer Åsele nyttade man lill Bjurholm.
Lars Borgetjell berättar· de svenska renägarna var "ikke så noye med gjeitinga", därav blev
vinterlandet nedbetal.

I
Felgen var at vån vinter/and ble helt nedbeitet. og der/or måtte vi finne et område
der beitet var i orden. Der nede var {sic] kysten fant reinen mat i tilstrekkelig grad
och \i hadde ingen problem med å ja leie husrom av de bofaste. De \'ar SVlEn

nysgjerrige, og syntcs det var spennende aha reinflokken i närheten. I det store og
hele hadde vi et godt naboskap med de svenske samene.

(Sorsamer fortel/er, red Leif Elsvatn ]988: s 59)

u Wiinka-Wiinka 1999: s 128. Övr ex (a.a.) Uhte Pingusjauratje""Lillsjön, Pingusgielese=Miltikullen
88,7/88,8 resp 83,5(88,0) samt Akkelesgielese "Höjdsträckningen från trakten av Lybäck till trakten av
Mosjön". Karta 207 Umeå.
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Samerna l Angermanland, SpecialarbetEt (Opubl; men tillgängligt på HLA) av Sonia Nordling 1979.
En omläsning av denna bok visar bl a foljande intressanla fakta:

Sockenlapp i Nordmaling! Vid bössbeslagen 29 dec 1756 av sockenlapparna i Angermanland i ett
dokument från 1757 ~ som Nordling också låtit trycka i uppsatsen - fanns Jon Larsson, Nordmaling,
antecknad. Dessa bössbeslag gjordes flera år i rad, minst t o m 1759. Därom bl a i Svanberg (1981
& 1999). Beslagen 1756 är noterade utifrån Gideåbacka april 1757 (antagligen i samband med
återlämnandet).

Jon Larsson föddes 1699 i Lycksele (Järvsjön el Alsträsk), och vistades i Hohnsjö, Ö Nyland,
Aborrtjärn, Bjurbäck och FäUfors. Han uppehöll sig alltså en hel del på Holmsjö/andet,
skogssamiskt skaneland, osäkert vilken status: troligen var han sprintare. 1730 bor han i Onböle
med sin sexton år yngre hu Ingrid Pålsdotler (han var tidigare gift med Elsa Larsdotter). Under de
år ban tar lämna in bössan på vintrarna står han antecknad på Holmsjö (1751-59); det är möjligen
att hänfOra till dagens Bjurholms socken och kommun. Dock: Orrböle är Nordmaling även idag,
och Jon och hans söner vistades en hel del i Nordmaling (han bodde själv i Aspeå 1743).

Om Jon Larsson har Yyko Lundkvist (1973:s276 fl) skrivit; och jag tidigare nämnt i gångna
rapporter. Jag hoppas fl återkomma tiU Nordlings uppsats och sockenlapparna. Förutom det i
sammanhanget kuriotiska Gustav Vasas brev till ångermanlänningarna 1543 om lapparna; är
särskilt hennes omfattande passager om Gafsele skola och dess elever av intresse.

Jämförelsematerial norrländska kustsocknar

Jag tog delar av detta och delar av det övriga sedan tidigare ex.cerperade materialet från
kyrkobokforingen, Huss 1959, Karin Strömberg 1984, for att testa llireliggande teser och
hypoteser. Se Bilaga III, där jag lagt själva materialet.

Fortsatta jämf"orelser av relativt välundersökla socknar och filrsamlingar t ex i Angermanland kan
komma att göras, dels inom ramen fOr forsludien (enstaka timmar) och dels om fortsättning på
uppdraget efterfrågas.

Källkritik: Tänkbara felkällor for kyrkobokforingen: Originalskriften är svånydbar. Man kan
missa "Lapp", om koncentrationen mattas vid rullning. Termen "Lapp" avsåg torr vanligen (och
fcire 1904·05 i princip uteslutande) en yrkestitel; det var synonymt med "renskötare". Alla samer
utantOr renskötseln är därfor oerhört svåra att komma åt i kyrkoarkivaliema. Bofasta samer tycks
alltså ha levt en anonym tillvaro i socknar som Yiksjö, Haverö och Nordmaling (i N. i synnerhet
perioden 1810-1880). Tiden 1860-1880 är det nästan omöjligt aU identifiera samer i västemon
ländska eller västerbottniska kustsocknar; for det film området i ett län där samer utgjort 3~5% av
befolk-ningen under i princip varje given tid 1680·1920. Detta beror på förändrad samhällsstrUktur!
industrialismen, historiska processer till fOljd av nödåren 1866-67 och en därav fciljande snabb
assimilering.

För samtida jämf"orelse detta område! övr sydliga kustsocknar, se Nordingri-Nora-Bjärtrå sid 22 f
nedan i Kap Samer på kIlsten....

Jag kan anfora några andra tidiga belägg; ex 1672 Carl Carlsson, Lappman i Själevad-Bjöma (L1:1
s l); OlofChristoffersson 1687, två noteringar (F:I s 6f) i Dal; i Häggdånger 1686 dör lappen Swen
Olssons dotter Judith; 1674 nämns en samekvinna Karin i Häggdånger-Stigsjö i samband med
häxprocesserna (HLA Domböcker Stigsjö-Yiksjö YollO Häfte 1II) ca 1650; och i Hälsingland
finns en rad samer på l..-usten belagda 1635 och framår.

Sammanfattning och slutsatser

Geografisk genomgång, sockenvis, utifrån kyrkobokfåring, lappfogdearkiv och bygdelineratur,
1860-1880:
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Dokumenterade eller indikerade* vinterbeten i -

Grundsunda
1883/84 (se nedan kyrkobokforing)

Vännäs
1879/80*, 190U03, 1903/04, 1928/29 (se nedan kyrkobokJ6ring samt Nordmaling) 44

Bjurholm
1879/80, 188U83, 1883/84, 1895 (se nedan kyrkobokf6ring samt Nordmaling) 4$

Umesocken
1928129, 1941, 1951, 1954/55 (Vindeln, 1982. Sannna vintrar gäller fOr Degerfors)

Nordmaling
1879/80 Vilhelmina "sö?" (bel. mars) 46,1883/84 Vilhelmina "no" (bel.mars) 47 ,1895 Vilhelmina
48,1900 Vilhelmina 49,1902_03 Gran (ännu obekraftat) so, 1903-04 Umbyn el Vapsten: Tärna förs.

"
Degerfors S2

1879/80,1902/03,1903/04,1915/16,1928/29,1941,1951, 1954/55 .Indikationer 1915/16

Översikt decennium för decennium/kä!lor
1860·70-tal- Orta flytt, kyrkobokforing, Huss 1959 Westerdahl1986, Drake, von DUben.s3

1880-90-tal- Mycket ofta flyttning. K:obokforing.
1900/ OO-Ial- Ofta nytt. Div källor rapp, ex Boken om Asped (1988), Järntls krdken ... (1995),

Rt'jmlholm ... (1990).
I910-tal • Ofta flytt. Boke" om Aspeå (ibid). Se övr nedan I920-tal.
192O-t31 - Relativt ofta flytt, spec Vapsten och Bergefjell, ibland kusten som reservland även Ran

och Gran. Sorsamer fortel/er (/988)
1930-tal - Minsta antalet flyttningar, troligen dock n!lgm vintrar 1930-34 Hkljämtlandssamema i

Medelpad.
1940·tal - Mer sällan än 1920· men oftare än 1930-talen. Vme belagt 1941-42 (minst en vinter).

Vindeln (1982).
1950-131 • Tämligen okänt; två vintrar belagda for Vännäs, Vme socknar, ev även Hömefors

Nordmaling (a.a.).
1960-131 - (motorisering: ej mer rajder). Okänt.

44 Kustbetet i relation till flynlagets höstliga startpunkt bestänuner flynvägen; detta utgår alltså från
Nordmaling.
" FlytIvägen för vilhelminasamcrna till kusten passerar Bjurholm.
.j(; Belägg: Födelse- och dopbok.
41 Delägg: Födelse- och dopbok
41 Belägg, på SSR:s kansli hos Sonny A: Uppteckningllnten.ju.
49 Födelsebok i andrahandskälla • Avaboken. Trol bele 189911900 vilken vinter frostvikslappama pga
betesbrist flyttade till Söderhamn
so Prel uppgift informant, rör mor/farloräldragenerationen, och en person i mellangenerationen gick i skola i
Nordmaling. Vintern i regionen var osedvanligt kall vid årsskiftet, belagt från Backe vinlern 1900 och
Söderhanm mars 1900.
)1 Bel:l.gg: Födelse. oeh dopbok.
)~ Belägg som Rlr Vlnn~; dartiIJ skottpengar på varglo åt Ramsele-lTvlirålundsbo K Olsson enl prot TIma 23
juni 1916, Lappfogdearkivet, Lappfogden i Västerbotten, HLA.
Intressant all nOlera är au bönder och samer IviSIar om lråskfiske i aktuell! område redan 1705: i
Gra"Ö",Tegsndsel, Hiuken, RlJdå. Degeiforsso och Tvararräsk (nedan i 2.2. Domböcker, s 13), (våt
kursivering på orter)./U, YallO, Fal 416 J-5 jQJJuori Ume lappmarks dombok /705.
Jl Gustaf von DDben Om Loppla"d och Lappanze. Ioretrådesvis de svenske. Nordiska Museet 1977 Faksimil
av l:a upplagan 181.3. Ethnografiska sludier. (Sthlm).
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1970·2000-tal- Också okänt. Fortsatt kontinuitet antages.

Intensitet (se vidare Kap 3: "Intensitet I hel-, för- och senvinterbetet"):
Jag menar an området Vännäs-Ume·HÖrnefors och Nordmaling-Grundsunda-Bjurholm besökts av
cirka 2-4 sijther 6rligen i genomsnitt under perioden 1870-1930. Det var kanske inte alla år som
det kom en sijte, tidvis antagligen varannat eller var tredje, och vissa år kom flera sijther. 1930-50
är en kvalificerad gissning över antalet sijther i trakten ca 2-5 i snitt per decennium. Detta utifrån
kännedom om flenvinterstatistiken relaterat till flytIfrekvensen i området decennierna innan. De
längsta uppehållen som j ag kan se bör ligga 1935-40, 1944-50, samt (osäkert) 1955·60, samtliga
utan hittills kända sijther. Jag vill framhålla an fem lappbyar i Västerbotten· Gran, Ran, Umbyn.
Vapsten och Vilhelmina norra· nynjat huvuddelen av området, dock endast Vapsten och
Vilhelmina norra regelbundet. Börgefjell verkar inte ha nynjat omridet på 1930-talet, men tiden
1930-1949 är okänd för detta renbeitesdistrikts vidkommande. Vännäs, Nordmaling och Stennäs,
Bjurholm är mest välbesökt, därnäst områden i Ume/SävarlHolmsund socken som Tavelsjö, Täfteå
och Obbola. För hela regionen tror vi att nännare studier av Hällebergs Sorsefe (2000) kan ge mer
detaljerade uppgifter, inte minst for 1930-talet.

Högst frekvens av vinterbetande sihjther är dokumenterad 1870-1930 ca, mindre tiUgäng.ligt
arkivmaterial därefter. Frånvaro av intervjuer gör att jag vill markera behov av fonsatta studier på
tiden 1930-1966 ca (även senare!). Om Nordmaling nedan i speciellt avsnitt, Sammanfattning...

Platser som samisk närvaro lokaliserats på i samtidshistorien/senare historisk tid:
- Pengsjö, Vännäs med otJUlejd (ex Hjoggsjö), central plats där flynieder delas, skiljningar utforts

och bete bedrivits. BO Vildund besökt bygdemuseet, träffat informanter. inventerat okt 2000.
• Lapptorp, Ava, Nordmalings sn - bebon långt in på 1900-talet. Ur detta växer en ny hypotes:

Omgivningen kring Lapptorpet var troligen attraktivt som bete· och boställe
- Lappkåtaviken, Galtön och Galtösledan S om Ava och RÖllnholm, Nordmalings sno
- Torsmyran med omgivande terräng S Brattfors (Nordm sn) används idag som bete, och har

f6rmodligen ml.1. gamla rötter som vinterland. (BO Viklund arbetar vidare med den hypotesen
ulifrån intervjuer). Det är en Slor tillgång med områden som används idag: renskötarna har
goda möjligheter an dels tillgogogöra sig traditioner, dels se terrängen som sådan och ev
lämningar, el direkt/indirekt ge tips om sådana.

- Härd Ö om Torrböle, S Djupsjön, Nordm sn, samiskt härdkomplex. 1 närheten finns Renmyran.•
- Lappkåtaåsen Aspeåfjället, NY AspeA, Nordm sn, I närh. av Lappkåtamyran

Tidigare skyltning tyd!' vandaliserad. Clas Wedman deltog.·
- Lappåsen nära E 4 (Ö Långeds by), Nordm sn, pekar rimligen på flynled till kusten.

Viklund med) och Öreälvens mynningfKråken via Håknäs och Öre byskogar. •
- Förmodat samiskt härdkomplex Petberget NV Olofsfors, S Ledusjö, Nordm sn, BO VikJund

inspekterat. •
• Bastuträsk i Bjurholms sno 17oo-tal, ev även senare.

Platser/byar där samer uppehållit sig, mer specificerat på 1900·talet eller sekelskiftet 18/1900: 54
PlatseUbyar i VälUläs där samer uppehållit sig på 1900-talet eller sekelskiftet 1811900: Kolksele,
Pengsjö, Hjoggsjö, VäIUläsby.

Platserlbyar i Nordmaling en! ovanstående: Unged, Torrböle, Baggård, Ava, Aspe!. Sunnansjö.
Nordingråvallen • kyrkan, Mo, Drivan, Sraltfors, Mjösjö.

Platser dlir närvaro dokumenterats ehuru odaterad: Ledusjö, Olofsfors, Rönnholm, Lögdeå, Jämäs),
formorladlsannolik närvaro: Levar. Torsmyren, Orrböle.

Platserlbyar i BjurllOlm enl ovanst: Stennås. f6rmodadlsannolik. närvaro: Agnsjöheden, Sexberget

Platser/byar i UmelSävar socknar enl ovanst: Tavelsjö, Kassjö, Mariehem, (Vindeln 1982),
f6nnodadlsannolik närvaro: Täfteå, Nydalasjön. B.-V. Wiinka 1999.

~ Sidhänvisningar ges p~ annan plals nedan.
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Platser i Degerfors socken enl ovanst: Rödåsel, Rosinedal, Tegsnäset, Hednäs (Vindeln 1982)

Platser j GrundslInda sn enl ovanstående: Ungliden (WeslerdahlI986), Saluböle (muntl.
informalion 13 sep 2000). ss

Samer på kusten: bofasta, skogssamer, renproletärer, flyttande fjällsamer...

Renskötselns årscykel i vinterlandet - en inledande undersökning

Jag har funnit att min tes om senvinterIand, enslags permanenta betesområden som nyttjas vanligen
någongång under perioden januari-april, oftast j mars, ibland in j april månads b6rjan svårare
belesår. Dessa kan sedan sänas emot övriga vimerland; som å sin sida motsvaras av de flesta sock
narna i nuvarande VäSlernorrIands län. "Övriga vinlerland" kan sedan åler i sin tur delas upp i hel
vinler!and och 'temporära sittställen" ofta synonymt med (här) förvinterIand. Som de senare kan
anföras ex Bjärtcl och Inda1. Det ar den grupp betesland som varit svårast identifiera (av naturliga
skäl, kanske; eftersom man stannat kortast tid där). Nedan i Samer pi'J kusten... ses andra platser.

Att furna betesland av den lyp där man stannat mer eller mindre hela vinlem är lättare; så var det i
Ytterlännäs, Boteå, Slymäs; så tycks del också ha varit i Torp, Graninge, Torsåker. Komna till
Västerbotten föreslår jag Degerfors och delar av Bjurholm, samt V och N delarna av Nordmaling.
Men det måste forstås prövas, liksom all! annat här.

Att finna senvinterianden är också ganska enkelt, ehuru jag endast har ett som kan sägas vara
välbelagt - Nordingrå. I sanunanhanget kan nämnas - och detta sammanhänger med nästkommande
särstudie om intensitet i flyttning - att del iir omtvistat huruvida Nordingrå besökts årligen av
samer el/er ej. Under perioden ca 1870-190011906-07 tycks dena vara faUel, lite osäkrare blir det
1910 -1930. Det finns förvisso iokaJbefolkning som sagt att man kom årligen; och dena över
Gaviksfjärden. Westerdahl kallar norra ångermanlandskuslen allmänt för (Jenbetesområde, an i
senare tid skulle hela detta område bara ha nyttjats "när is frusit på marken nordpå" och renarna
hade svårt att krafsa fram laven (1986: s 266). (mer i avsnin nedan om naturgeografin och
växtbiologin enligt S~..uncke 1958) 56

Jag finner dock både i kyrkobokföring och andras källor (ex Huss) tesen ompermallenta
sel/vinter/and stärkt. Jag postulerar nedan vilka platser det synes ha rört sig om. En av de starkaste
beläggen för delta levereras faktiskt i Westerdahl (a. a.: s 263):

I Från Amäs skl'ifves till Öl'llsk61dsviks~Poste1/.

~l [ Långed fanns samiska gctare från Vilhelmina (DAUM, bd 1799, 1960 Larsson-Agren), l Torrböle bodde
1913 Hjalmar Grahn från Umbyn (H LA: LlI.nsm::ms arkiv, Nordmaling 1914), I Baggård gid: sagesmans mor
bror i skola (samtal BE 13 sep 2000). Ava, Aspeå, Uigdeå och Mo framkommer i bygdelitteraturen. Branfors,
~usjö, Sunnansjö, Mjösjö, Olofsfors, Rönnho\m framkommit efter invenleringar i oktober månad 2000.
Levar ligger alldeles eftcr dcl kontinuerliga llyn.Jmymråkel Drivan samma sagesman som Baggård (BE ibid).
Mo i kyrkobokfOring. NOrdmaling allmAnI vidimeras av FM 25 nov 2000. Scxbergct LT samlal 16 jan 2001.
Sol Nedan ses också an för flera byar Vilhclmina S, Frostviken N, Hotagen an Häggdänger, Timrå och T)'nderö
varil resen/land.
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I
Lapparna hafva nu på sitt sedvanliga eftervinrertög neråt låg/ander kommit till våra
kmttrakter med sina renhjordar. l närheten av Killingsnäs och Fillna hafva sålunda
tvenne nomadfamiljer slagit upp sina kåtor. [rapp.framhävnJ

ÖrnskOldsvjks~Postell2012 /896.

Till Nordingrå kan nu alltså fogas två andra områden: södra Amäs och södra Grundsunda
senvinteriand för renbete.

Vad är så ett reservland? Flenbetesland är ett hybridiskt uttryck. frambringat av Lappfogde
väsendet • men man avser vanligen reserv!and, sista betet på vintern vid flaskhalsperioden i slutet
av mars, ibland första veckan av april. För att definiera ett reservland, tror jag att man måste se på
dess pendang, dvs R>rvinler- och möjligen också helvinterbeten. Nedan, i 3.2. Intensitet j hel-,fiir
och senvinterbetet, söker jag identifiera några olika typ~r av sådana ~ten. Det kan vara värt an
nolera att senvinter j renskötselsammanhand ofta kallas vårvinter. Till uttrycker .senvinter ser
Läsaren strax bärovan ännu ett alternativ: eftervinter. Tills vidare här ett fUrslag på uppdelning, for
forståelsens skull:

- Förvinter är november och december fram till jul.

- Midvinter är juUnyår till ca mitten februari.

- Efler-, sen- eller vårvinter från mitten av februari och mars månad ut, svåra betesår )·1,5 vecka in
- -\"I apn.

Käl/problem här är dock., trots hyfsade mängder empiriska dala insamlade från kyrkoarkivalier,
uppenbara: vi vet ju annars oftast inte var någon.srans i socknarna man rört sig. Härtill har frågan
väckts om inte kåtaIagen, sjjlb~rna ibland delade upp sig, till exempel i akt och mening for ett lag
att åka och slakta och sälja ren resp. kött. Återgår man t.e.x till Nordingrå beskriver där Olov
Lundin (1971) hur det i Salsåker och Måviken varit bra avyttring av renprodukter. Till det fOrst
nämnda (liksom till många andra platser i nuv Kramfors kommun) är bekant att den samiska
torparen Leonard Nilsson köpte upp sin bogar. Andra byar som Lundin nämner är Ö- och V-Valto,
Mjällom, Röksta, Öden, Fucked, Överveda, Måviken, Mjösjö och Fällsvik. Härtill kommer från
Huss Räfsön och Näsänget; och frän egna intervjuer bl a Rotsidan med Barsta. Nedan ses att drygt
tjugo byar kommit å fråga! 58

Ifråga om var i socknarna man haft sitt renbete rekonunenderas sä längre närmast Huss (1959). För
att komma åt årscykeln, och frågan Hur länge stannade man pä respektive plats, när man hörjade
närma sig kustområdena?, har jag sökt efter tidsangivelser: IltJr och hur länge kom, stannade, "ände
man?

Intensitet i hel-, för- och senvinterbetet

Jag går här igenom dessa kategorier bete, lägger också till rese,-y.. resp trivselfand. För att ra ett
närlunda omfattande referensmaterial, lillåter jag mig nyttja egna tidigare studier från
Väslemorrland.

Vilka parametrar ska man la in, om man - utifrån kännedom om Oynledemas smckning och
betesplatsemas läge. vill diskutera den tidsrymd som man stannade på resp betespiaiS? Tre
aspekter bör här infoga: (i) De bofasta samerna, (ii) Skötesrenägandet -samt ev. forekomsl av
verdi-syslem, dvs utbyte av tjänster, ev varor samer/andra.

Från Njurunda omtalas, se nedan, skötesrenar av Njurundabor i samisk vård. Dit tycks fr a
Frostvikens mellersta ha flyttat. Detbär skulle kunna fUrklara den mängd sittställen och betesplatser
som Njurunda uppvisar. Skulle rentav många sådana platser på en ort kunna antyda eller t o m vara

J7 Är man utc på cn ö med osäkra isRlrhållanden upphör mid-, sen·, efter· eller vårvinlerbelel ofta mars/april.
~ a Lundin Norriingr!J i Ile/god! vardag (Övik 1971). Vår informant asp sa i samlal sep 1999 att samerna
kom varje vimer. Denne man är född 1909, och har vuxit upp jusl intill en samisk flynied, nm vinlerlandets
'ändpunkter'.
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liktydigt med ett utbrett skötesrenägande? Tar man in Westerdahls uppgift om Bönhamn och
Salsåker, kombinerar den med Lundins Ö, Y-Yalto, Måviken, Näsänget, Röksta, Öden, Fucked,
Överveda, Mjällom, Räfsön, Mjösjö, och egna rönen Fäl1svik, Fällsvikshamn, Jämsta, Körning,
Järesta, Barsta, Bräcke och Hyndtjärn så finns alltså minst 21 byar. Därtill ska nämnas att flyttning
väl skett fårbi Adal (Informant NS maj 2000), Norrrallsviken (Huss 1959: s B 5) och Själand (på
väg till Räfsön) m fl byar med likaledes många driftiga kustbor, så uppstår anledning till
uppmärksamhet (likaledes Nora har många byar fårtecknade: Klocke, Grubbe, Bölesta, Ry,
Östanö, Gavik, Grundsvik, Salteå samt sannolikt Björås, Hol, HomÖ. Även Säbrå har dussintalet:
Ramsås, Aspnäs, Berge, Am, Svartvik, Tuvan, Skabäcken, Lugnö, Vegom (Huss resp Informant
ÖÖ 22 jan 2000) bortsett själva staden Härnösand, och med sannolika tillägg Vägnön, Norrstig,
Äland} och kanske nåt alt mäta Njurundas sju platser i Huss (1959: s B 4) Svarrvik, Juniskär,
Essvik, Berge, Björkön, Bremön, Nyland med; eller varfår inte Norralas nio· Röstensberget,
Aseberget, Kungsgården, Sund, Styfje, Idfjärdbodama, Haga, Lappberget, Vågbro}, bägge med
sittsällen på alla nämnda platser. Liknande mängder kända betesplatser och sittställen finns i t ex
Ramsele; där hamnar man fOr långt uppi landet, menar jag; studien här gäller mer kusten. 59

Kan sedan en plats med många ägare av skötesrenar också vara en plats där verdi-systemet
utvecklas? Utgångspwlkten bör väl kanske vara attflest skötesrenägarejinns där mall stannar
längst, oftast kusten.

(iii) Avståndet till havet, den kanske viktigaste aspekten ifråga om huruvida det överhuvudtaget är
relevant att tala om senvinlerbetc, Exempelvis når havsbrisen otvetydigt till Grössjö, Bjärtrå; där
man vet att renen och fjällsamerna trivdes, och salt där i anslutning till tjärnar, ex Övered, Björknäs
(troligen också Sågmon med Lappkälsberget) samt på Lappkojmon nära Flärken och Övereds
bodarna i Skogs sn(NG maj 2000}. Däremot når mer sällan havsbrisen det betydligt mer havsnära
Grubbeområdet i V Nara socken. Lundin (1971) skriver bl a hur renen drogs till havet med dess
sälta, liksom i 2,1. s 6 ovan (Aspeå by... ). Det skulle då kunna finnas anledning att tro att socknar
eller områden på 'doft-' eller 'brissäkert' avstånd från 'havet varit sådana platser där man stannat
länge eller hela vintern? Jag utreder i avsnitt 3.4. Flyttledernas regelmässighet var de kända
sistalnåstsista sittstäl1ena längs de mest vedertagna flyttlederna varit

Ser man på Graninge, Ytterlännäs, Tordker och just Bjärtrå (fler ex: lndal, Liden, Torp) så tycks
detta stänuna precis: det är platser där noteringar om samer är spridda över hela vintern (ex
Ytterlännäs, Il st noteringar 1866-1902, 22 nov-26 april; dock ligger 6 st samlade 7 feb-22 mars.
Här dominerar Vilhe1mina helt. Av Graninges fem noteringar 1870-1922 är alla vintermånader
utom december representerade (även november).

Med Nora är det mer osäkert; av sex anteckningar 1880-1906 är hela fem samlade 10 feb-20 mars,
vilket gör det svårt att kalla socknen fOr annat än sen- (möjligen mid-}vinterland. Noras topografi
och havsbundenhet är sådan atl det inte heller är att förvånas över. Antagligen är gången
'normalåret' att hjorden hålls i StyrnäslBoteålBjärtrå/Skog över jul; för att sedan flynas ned
successivt till Nara, och, kanske för något kåtaIag, sijte, också vidare till Nordingrå - medan andra
för rajden direkt till (Y) Nordingrå. Tyvärr har jag inget jämförelsematerial från Säbrå, och tillika
är referensmaterialet från Häggdånger, Hässjö, Tynderö, Timrå, Alnö och Njurunda också magert
för just denna tidsperiod, Det blir därför de nämnda socknarna här som får tjäna somjämfårelse.
Boteå, Stymäs och Dal är visserligen excerperade men bjuder ej tillräckligt underlag för en
jämförelse: Bjärtrå har å sin sida ej heller än tre vintrar med belagda fjällsamiska flyttningar, ehuru
informanter å orten talar om betydligt fler besök. Man må minnas att inte alla vinterbeten avsätter
kyrkoboksnoteringar. Bjärtrå har alltså tre noteringar 1881-1894, samtliga 23-29 dec; vilket väl
talar sitt tydliga språk. Vetskapen om alt socknarna nedom brukar vara välbesökta av samer stärker
tesen om Bjärtrå som förvinterbete. Det handlar mindre ofta om sen- eller eftervinterbete, då man
brukar ha mer brått så års. 60

59 Huss 1959 B 2 fTdärej annat utsagts; samt Fäl\sviksbyama, Adal och Barsta Infonnanl YR: Jämsta m fl C
byar i Norciingå: där bodde Sven Nonnan, bofast same, samt flyttade T Larsson Kråik m fl; H}Ddljäm,
lapptorp två generationer; Klocke finns på foto hos undertccknads svärfar; Björås lapptorp efter linje in från
Bjlirtrå-Skog; Hol passeras till Homö; NOrTSlig, Äland lapplorp.
Till Njurunda kan efler seminarium där 24 jan 200 I fogas Galten och Galtslröm.
60 När vi skriver all socknen X har [l noteringar, så talar vi bara om belagda fjällsamer, alla bofasta är
bortskaladc.
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Styrnäs har nest noteringar; 15 st med fjällsamer 1877-1918. Av dessa går en del bon fOr an de
pekar på att man stannat nere i vinterlandet ojJ-season; kvarstår likafullt lOst noteringar. Dessa
ligger mellan 3 feb och 20 mars; detta borde alltså betyda midvinterbete. Nu ligger emellertid
Styrnäs så långt från kusten, att man inte kan godta detta. Även om åtta noteringar borde tala sitt
tydliga språk; men två saknar datum. Lämpligen kallas alltså Stymäs en 'helvinterbetesland'. eller
heIvinterlanrl. Ådalslidens två noteringar tigger 11 jan och 11 april. Doteås två säkra 16 och 27
feb. Torsåkers två ligger 8 och 10 april, kan vara på uppvägen. Torps socken: två noteringar 16 feb
och 11 mars (Samt en 28 mars år 1800). Ser man så på Nordingrå, är av dess sex noteringar 1872
1896 fem från 17 jan till 22 feb, som kan ses ett par sidor nedan. Hänill kommer en not 1806 3
mars. Det är en solklart senvinteriand. Ljus-torps material är skralt, men visar upp endast
rorvinterbete; det lär också ha tjänat som reservland for Vilhelminas S och Frostvikens N:s samer.
Flyttleden genom socknen är mycket väl känd, lack vare Hembygdsforeningen där. 61

Delhypoteser som stödjer systemet med för- och senvinterbetesland resp helvinteriand 
delfinltioner och exempel
Förvinter/ond är en liten kategori socknar, ganska nära havet och nära platser med god avkastning

ror renskötsel-produkterna. Ex. Ljustarp 62, Bjärtrå, Vännäs, Sidensjö, Asele. Vissa år kan Sättna
och N samt V delarna av Selångers socken betraktas som forvinterland; detsamma gäller Högsjö
spec. S Mönsjön, Nordingrås inre, N och V delar Nyttjas från december tilljanuari (ibland
februari). Jag kan också nänma Ynerlännäs, som väl liksom Torsåker tör ha varit forvinterland
(särskilt fOr frostvikarna), men också reservland for Vilhelminasamema (klar dominans 1866
1902). Dethär pekar mot I13.got vikligt: ordinarieJOrvinterland - ibland ord. helvinterland - utryms i
betesn6dfiir andra.

Senvinter/ond domineras hell av fonsterlaven, C/adonia stellaris 63, som bete, rimligen kombinerat
med lingonris. Exempel på dessa: Njurunda, särskilt kusten och öarna, Nordingrå. I Västerbotten
Sävar med Täfieå, Vme med spec. Obbola, fler exempel ges av Manker (1947: s 491) "nolTa hörnet
av Nordmalings socken". Detta är platser som besöks med regelbundenhet, undantag är extremt
goda eller extremt dåliga betesår; då man antingen stannat i Öntäsk, Fredrika (mest andra halvan
19OO-talet?) eller ännu längre upp (gäller Vapsten) resp. gån ut på öar och halvöar i Nordmaling;
eller, om de nordliga lappbyama behövt betet, ner i Grundsunda. Denna socken, jämte Arnäs kan
betecknas som senvinterland. Här kan nämnas att vårvinterbete är den term som nyttjas idag; men
med detta fOrsLås inte detsamma som senvinterIand här: även fast man idag betar på mest samma
ställen, rör man sig annorlunda jämfort med då. Nyttjas februari (ibland frin januari) till april. 6-1

He/vinterland har en välkomponerad kombination av bägge ovanstående kriterier, ofta med stor
andel fOnsterlav. Ex. här alltså Adalsliden, Torsåker, Ytterlännäs, Botd, NOTa och Graninge i
Angermanland och Torp i Medelpad; i Västerbotten ses främst Degerfors, Örträsk. Ftireteelsen är
aktuell s k normal!Jr. Kännetecknande: stabilt men inte alltid alltfOr insmickrande vinterklimat.
Nyttjas hela vintern, oftast ca 21 dec· början april.

Socknar som Anundsjö med dess enorma vidd, Skorped, Trehörningsjö och Björna är vi lite osäker
på hur betet ska klassificeras i i dena sammanhang. Jag tror an Anundsjö kwmat fungera (exempel:
'typ!r') sålunda - en eller två sihjther från Vilhelmina södra kan ha nyttjat Anundsjö som
helvinterland, ibland gått vidare och nyttjat delar av Skorped på samma sätt; sanuna vinter har en
annan sijle genomnyn3t på väg till Nordingrå, Nora eller Hemsö; på senvintern är betet dåligt i
inlandet, och Frostvikens mellersta lappby, som betat i Ramsele, Helgum och Edsele, passeras
Skorped och Anundsjö de sista veckorna, innan men ska återvända mot sonunarlandet Detta
exempel kunde vara hämtat någongång ca 1915-1955; före detta hade man sannolikt gått rakt
söderut, och efteråt fått omgruppera ovanf6r stambanan, vilken tillsammans med ökade biltrafiken
på vägarna varit effektivaste vinterflynhindren.

61 Mellan 1868 och 1895 registrerades fem grupper flyusamer 16 dee-IO jan; en Vilhelminasame bland dessa.
En notering de facto tare avgrånsad lid, '815, forbryllar. 10 mars, sii/en från Ströms lappmark. Har f1r vi
fonka vidare.
62 Ljustorp har varit rcscrvland för Vilhelminasamer, och ror dem varit helvinterbete, annars förvinter.
6)1958 av Skuncke och av Sigtunautredningen 1912 benämnd, enligt äldre språkh!ivd CladOflia alpe.stris.
(,I Westerdahl 1986: s 26).
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Reservland domineras likt de mer regelmässigt använda senvinterIanden helt av fönsterlav.
Exempel på dessa är socknarna Häggdånger, Hässjö, TyndefÖ, Timrå 65. Också Ljustorp lär ha
fungerat som reservland • uteslutande fOr Vilhelminas södra samer, rycks det (av 12 st noteringar
1868-1902 är 5 st från Vilhelmina, övriga tycks vara frostvikare från Ormäsfjäll eller
Herbergsdalen, dvs Orhedahke). Umbyn har sedan mannaminne nyttjat Vrne, Bjurholms och
Nordmalings socknar som "fleniand" eller "flenår" (a.a.: s 12), vilket trenitre år senare framställs
av Manker (1947: s 494 fl) som "norra delen av Ångermanland, vid behov ända ned till
kustonddet norr om Ömsköldsvik". Jag tror att Amäs, Grundsunda och möjligen delar av Björna
och Gideå socknar här omtalas. Beträffande Grund-sunda tror jag an norra delen tjänat som
reSCJVland for nordligare västerbottensamema, senvinteriand för Vilhelmina norra (t o mjan 1895 i
sanuna lappby som Vilh. södra), vilket likaledes södra delen av Grundsunda varil Ynerlännäs,
Torsåker, Graninge, Ljustorp och t o ro Selånger och TWl3. socknar har varit reservland for
Vithelmina S:s samer. 66

Ett reselVIand kunde ju definieras som (ofta, dock ej alltid) ett helvinrerland nyttjat av nordligare
renskötare.

Ullånger, Vibyggerå och Nätra har en svårutredd status. Jag tror att de är rescJVland fur
Vilhelminas norra, men senvinteriand fur sijther ur ViJhelmina södra och Frostvilcen norra 67 • Att
Ullångers kustland ej tycks ha nyttjats nämnvärt efter medio 1800-talet torde skyllas
kustexploateringar och allramest de stora odlingarna runtom sockencentrat, köpingen. Till dena kan
en av fjällsamerna bekant småskalig med skogsrenskötseln besläktad (eller rentav därav sprungen)
renskötsel ha bedrivits på Vibygged- och Ullångersfjället, ex. vid Stor.Degersjön och Gålsji'in
('Tjoevkernåjhtoe"). 68 Det råder heller knappast någon tvivel om an Torsåker och Vnerlännis
varit viktigast som reservland åt Vilhelmina-samer i modem tid (här: 1866-1902); då dessa anlänt,
lär frostvikarna makat sig söderut. Detsamma gäller Graninge. Ska jag gå ett steg till, lär reservhete
i Graninge medfOrt automatisk flyttning enligt vedertagen led till Ljustorp for Orhedahke/
Frostvikens mellersta lappby. När sedan· vilket ej är ovanligt - Viihelmina·samerna avancerat till
Ljustorp, fortsane Orhedahke till Tynderö eller Tirorå alternativt (och sannolikt ännu oftare, men
det har jag inte haft möjlighet att undersöka for konkreta vintrar, till lodaioch Sänna). Slutligen bör
hela Hälsingel-usten kunna betraktas som reservland; med den anmärkningen an de södra
frostvikenIapparna nyttjat Svågan-dalen till NorrbaIDellen och Hassela regelbundet, ev. Njurunda,
periodvis iallafall Svåra år lär frostvikarnas berömda och imponerande flyttningar nedlängs
nämnda l..-ust till Söderhamn ha aktualiserats (Huss 1959: s B 4 ff).

En socken kan således tjäna såväl som helvinterland med regelbundna flyttningar dit for en
lapphy/sameby, samtidigt som den är reservland fOr en annan. Exempel härpå är Ljustorps socken,
som for Orhedahke (f Frostvikens mellersta) varit helvinterland med oftast årliga flyttningar - men
fdr Hatagen, Raedtievaerie (f Frostviken södra), Vuamese (Frostviken norra, nyligt namnbyte 30
jan 2001) och Vilhelmina södra varit reservland. Det gäller också Tiror!, Tynderö, samt i någon
mindre mån Hässjö. Ensartat är fallet med Nordmaling, och i mindre grad69 Vrne och Bjurholms
socknar: helvinlerland for Vilhelmina norra och Bergefjell, for delar av området (O Bjurholm och
N Nordmalings socknar) likaledes helvinterbete for Vapsten. Umbyn har nyttjat området vid behov,
detsamma kan ibland ba gällt Gran och Ran (som dock kunnat välja nordligare områden, dock ofta
Ume resp Holmön och kustlandet i gränsområdet Ume/Skellefte nuvarande kommuner).

Systemet med såväl sen- som reservland gynnar betestillväxten, och ger bete vintern igenom och
därmed året om. Särskilt Vilhelmina norras samer är kända fOr an stegvis annalka sig vinterlandet;
detsamma bör i hög grad gälla de norska samer som betat enligt svensk·norska renbetcs-

., lappfogdcn i Västerbottens län, Yol Ö 7. Y~terbottensutedningen 1914.
16 (Opub1. uppsats:) Karin Strömberg Samerna lid Mede/ptUbkuslen 1984. Umeå universitel Handled: Phebe
FjcllSWm.
.1 Se ex Huss 1959: B II. Notera au reserv/and ej sällan 1igg~r norr om 'ordinarie' ~·inlerlalld. Frostviken N:
idag Yuarnese.
~ www.)hn.se;seteoriernaomsmåskaligrenskötsel. :lven nämnd av Svanberg (1999), samt hämedan.
VI Den 'mindre graden' motiveras dels av Nordmalingsbetets större regelbundenhet och detsammas likaså
större bctydelse som reservland; dc regelbundna trakterna omfattas aven kil ner från Öre- och
lögdeval1endragen mot Drivan. NO ar mer reservland.

37



konventionen (enl. Lappkodicillen 1751, Karlstadsuppgörelsen 1905, konv. 1919, 1949 • lrädande
kraft 1922 resp 1952); mest har det handlar om Belrgefjel1 Reinbeitesdistrikt.

Jag kunde ha fon in ett begrepp midvinterbete; men låter detta bero, går delvis utanfer uppdraget,
komplicerar ock. 7(1

Till yttermera visso bör i diskussionen också trivselIand nämnas; det är ett utaruör renskötseln
mindre känt begrepp, som dock väl är ganska talande? Jag har för fä intervjuer i ryggen for att
kunna peka ut sådana i kustnära lägen, men skulle ändå vilja peka på några högst rimliga: Hemsön
som sådan, som i regel tycks ha nyttjats som helvinterland, men under extremt ogynnsamma
f6rhåltanden kan man nog ha g!tt vidare mot SO och S. Området kring Aspeå och möjligen Ava
Drivan i Nordmaling, sällan lär väder eller bele drivit sijthema vidare, men däremot påkallat behov
från nordligare byar; Området mellan Skog-Ullånger-Nordingå, som dock ibland kan ha fungerat
som Cörvinterland.

Utomordentligt intressant ehuru aningen utanför uppgiften är frågan om inte Godvinlerland också
borde myntas; dit kunde exempelvis Bodum, Hällaström i Åsele och Tjäl i Anundsjö räknas fOr
Vilhelmina södra, Stensele fOr Vapsten; Betsele for Umbyn räknas. Då utgår jag från flynredo
gärelser den goda betesvintem 1936137 i Lappfogdearkivei.Vidsträckta trakter av Lycksele sn
(främst N, C och V delarna) bör höra dit, dvs delvis sammanfallande med höst· och vådanden och
med klar koppling till de gamla skogssamernas områden, vilka Moritz (1990) beskriver som allt
större det av året nyttjade av fjällsamerna. Moritz beskriver två väsensskilda Umbyar: där den ena
senare, idag aktiva är fjällsamisk och den i äldre historisk tid skogssamisk. Dryga kvartsseklet in
på 1800-talet fick enligt Moritz Lyckseles skogssamer mest sina inkomster från betcsavgifter av
sina avlägsna(?) släktingar från fjällen. 71

Jag kan tillägga all for fjällsamerna torde i alla tider Vuelielaante=Nedre Landet, som skogs- och
kustlandet kallas, dvs vinterlandet, det torde ha ansetts och änidag anses ha ett stabilt vinterklimat,
jämfarl med exempelvis fjällen.

Vidare om hav och saltlukt och ·smak: Har man tagit renen till X, Br man i sinom tid också ta den
till Y; därför så fl 'temporära' sittställen i riktigt kustnära ställen. Företeelsen "norrnalvintrar" är ju
också diskutabel; kanske kan sddana vin/rar definieras som vintrar Il/an markantflen men inte
heller mildväder, alltså eu mäkta bretl spektrum. 72

BetestilJgångens betydelse
Jag går så till Skuncke (1958):

I utredningen /1912 års s k Siglllnalltredning, rapp. anm./ hävdas vidare, att
Norrbottenslapparna aldrig. alltså ftJre 1912 • fullt har illselt betydelsen av all.
såsom deras kamrater i Västerbolten, reservera särskilda betes/and nedom
/appmarksgränsen, dit de skulle kunna flytta med sina renar under eftervintrar med
flen ovan denllO gräns. Pd dessa kustbetesland skulle laven ha ett helt arlllol utseende
än på de ordintira vinterbetena. Laven är där av den långa (6- l Ocm) typen och
består liII betydlig del av knuten 'åil'e·vi;te '. Det är sannolikt Cladonia a/pesfris som
avses. "«DeT/ila lavens betydliga längd gör, att den alltid till avsedd de/når ol"Qnför

den hårda bottensatsen, renen kan på sådana marker alltid pllräkna föda, och flen
mister sin fruktansvl1rda betydelse. Genom at/lapparna blott med ldnga meJ/ann/m
besöka dessa områden, hiner laven atl återväxa. Blir ett dylikt arrangemang väl
genomftJrt, behöver j själva verket il/ga fruktansvärda nöddr med åtflJljande
utarmning av lapparne inträda... » Sdldngt Sigtunaurredningen. 71

10 I den min man bör prata om midvinlerbeten. är dessa ofta liktydigt med det vi här kallat helvinterbeten.
71 Per Moritz 1990: Fjiillfolk: Livsformer och kulturprocesser i TlI.ma socken under 1800· och 1900·talen.
7:! ••• med inneboende avvikelser i bete och rörelsemönster för ren och renskötare ö\'er lid, bl a beroende på
häftiga snöfall.
7] Skuflcke 1952: s 191 r.
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Här ställer jag så frågan om var dessa formenta reservland kan ha funnits. Dess distribution tycks
vid ett fdrsta påseende vara mycket vittspridd, och Skuncke lustiggör sig också över 1912 års
utredningsmäns ambitioner att skapa nya betesområden, vilket han inte riktigt begriper hur det ska
gå till. (a.a.)

Jag påminner om Njurunda, vars ymniga flyttningar och sju sittställen under I800-talet i
kalhugget område antyder att det måste handla om annat och mer än reservbete där. Här bodde
skötesrenars ägare. Hade Raedtievaeries farfader det som helvinterland? Kanske även
Jiingievaerie? Då vore statusen för Orhedahke i Njurunda reservfand. 74

Hur ofta blir det flenår?
Detta är en av de mer centrala frågorna ifråga om hurdan den samiska (renskötseImässiga)
markanvändningen varit beskaffad, och antagligen den idag framkomligaste vägen fram till att ta
reda på hur årstidscykeln kan ha sett ut under den studerade perioden. I lika hög grad gäller det
med det centrala och framkomlig väg också distributionen av Cladonia alpestris ovan.
Kartläggning av de bägge (fdnsterlav resp exakta flenär) vore väl rekommendabelt.

Öar och halvöar - huvudsakliga reservtand för västerbottens- och de norrajämtJandssamema.
Sammanställning om bete på öar och halvöar södra Västerbotten, Ångermanland och Medelpad

l;r~~apmsojhoIken.~

Navarn, Noå
F :Nöä =;;=-'. oJ >.'·Ai;JgJJlj
Höglosmen, Noå

.omö;'Nor E.a ;""A!I!iI

"'··'Ba_4"1iil&II''''''j·-5'''' ~;;=tt M,_~._$J
Rödön, Alnö sn

O[E~,~,v~ik~,.j!'!Jfi~'~~·==:IllIi,::::;;:mC:i,~,L;:;g::::.. ::==":;'!;l;t'lC":1!'fri
Björkö, Nju

;Brewö~ju

l:~t!i·<1·!::::::;;:::';;::::';;;;;::;;::il[J[j~l!e<!lj]il'!.~ilslOtii:JBMiJi~reör.5'.'C=:fii=i:;.~

1:;j~~:~V~·~~i:::·=d':ki':':(h~'~'V;Ö;);.:,;S;;ä~V:llIi1:;;;;i::::;:"';;:::~lllIRElI:l+=:~~'11'~~~.~"!!!I_&,!t'41;3.
Obbolaön, Holms Fjäderägg, Holmö

r::]ämäs(halvö)~Mlli~IIf{t~Nor":"':3'.01 n

Rönnholm, Nor Kronören"', Nor

Faimb~*::::::::et:J Driv'L Nor

Skagsudde, Gm n Ällön"', Gm

t:U!v§arna,Nät ,Ii< ::IlI:KäXe~'j>=.

Lungön, Sä Lappudden"', Noå

~2!:Y!g~Sjä '" ~&ri'ön:,:Sä '.61
Åbordsön, Hög

He~~:l=::~l';;;'=:"=:::"'J:nm": "~~l";ge: ;z::,a::;W1
Storön "', Sä

HärnQ!1$ihJg:;;;:"'WtP
Åstön!Åstholmen, Tyn

c:::iI!!lil.l!!· '" : '"-=

Andra öar å "östra sidan av flyttledcma": Lappsandet"', Ramsjö sn (Hälsingland); Lappön'" ,
Saltsjön, Bjärtrå sn; Norrbo sn (halvö); Homslandsudden, Rogsta sn; Jämtgaveln; Lappkojholmen,
Svärdsjö sn; Rödön, Frösön, Jämtland. Om del senare står bl a omskrivet i Huss (1959: s 117 f).
Finns också. att hitta i Andersson (2000). 75

'" Obekräftat xl, Il, /fl = minsta antal kända betesplatser (I st om ej annat anges)

Källor: HI/SS 1959, Westerdahl 1986, Lllndin 1971

SockenjOrkortningar: Säv=Sävar, Holmö=Ho!mön. Holms=HolmslIl/d, Nor=Nordmoling.
Gm=Grundsunda, Sjå= Sjåievad. Nät=Nälra, Vib=Vibygge1'li. Noå=NoNlingra, Hög=Högsjö,
Säb=Säbrå, Tyn=Tynderö, Nju=Njllnmda.

14 Huss 1959: s B 20 f.
Jl Olle Andersson Den sista rajden (Östersund 2000).
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Sammanfattning om renskötselns årscykel.
Exempel på hur det kan se ut omjag relaterar tidigare excerperat material till det nu utvunnits i
Nordmaling, Vännäs, Grundsunda och Bjurholm, och till ovanstående årscykels-, intensitets- och
nedanstående flyttledsdiskussion:

Nordingrd jOrsamling:

C (fodelsebok); 1872 22/2 Constantina Desideria Magnus Const Månss 27 och Marg Chr
Larsdoner 37, far Lappman från Vilhelmina 76

C; 1880514 Nils Johan Irenius Vilhelntina, far: Nils Nilsson Slounk 27 och Anna Christ Andersd
Fjellman 22, far "Lappman"

C; 1881 4/2 dödfOdd son Paul Larsson och Sara Sofia Nilsd { se nedan]
C; 1882 17/1 Sigrid Maria far: Paulus Larsson + Sara Sofia Nilsdoner, far "Lapp fr Frostviken"
C; 189428/4 Anna Johanna far: Anders Thomasson Kroik och Anna Maria Thomasd, far "Lapp fr
Burgfjäll, Vilhelmina
C; 189624/2 Erik Ferdinand, mor. Hilda Berhardina Sjögren Laniksberg Wilhelrnina
Komm: Ovanstående röjer vinterflyttningar 1871/72, 1879/80, 1880/81, 1881/82, 1893/94,

1895/96. Ingen av nimnda samer är kind som bofasta på trakten. Här framgår också tydligt
betesområdet delande mellan N Frostv och S Vilh.

Nora fOrsamling:

E (vigselbok); 1880 10/2 G. Nils Nilsson Hounk Vilhelmina + Ana Stina Andersson 77

F 188020/2 Lappflicka Margrela Torkilsdoner Wilhelmina 29 år.
E 1882 12/3 G. Joh Magnus Larsson Marsljäll + Mar Nilsdaner Blaitsfjäll Vilhelmina [sic]
E 1891 1/3 G. Lapp Jonas Anders Burgström V. Tåsjölandet + Brita Grela Larsd Frostv V-mina

.(rapp. kursiv)
C 18989/12 Lisa Sofia Manisd, far: Manias Borgström f 1870
F 190620/3 Magdalena Eugenia fr Wilhelmina far: Torkel Larsson lappman
Komm: Ovanstående belägger vinterflyttningar 1879/80,1881(82,1890191,1898/99,1905106.

Vintern 1879/80 beläggs med dubbla noteringar; och for senare vintrar finns andra noteringar
med samma vuxna personer och därtill en hel del lokalt uppteckningsmaterial· även foton·
som ytterligare bekräftar dessa vinterflynningar. DeJat område liksom Nordingå.

BjiirrråjOrsamling

F 1881 23/12 Stina Johanna Månsd fWilheimina 34,5 år, anh Nils-E. Hansson lappen
Fatmomakke.

C 188429/12 Thomas Biskop Jon Jonsson Klys, mor: Elsa Sofia Tomasdoner 7.

(ev även Stina Olsdotter fr Åseie inom den angivna tiden)

Kommentar: Dena bekräftar flyttningar vintrarna 1881/82 och 1884/85; men är inte representativt,
då man genom en del intervjuer vet att man till och f6rbi Bjärtrå flyttat långt in på 1900-lalet. För
helhetsbild av området bör i forsta hand även Stymäs, Boteå, Skog och UHänger medtagas. Vi har f
ö ett rikt material från Bjärtrå, mest bofasta 17-ISOO-talet.

Här ges en tydlig bild av källproblematiken: långt ifrån alla vinterilyttningar avsätter spår i
materialet; dock anlar jag an Nora och Nordingrå täcker en skaplig andel (men kanske inte heller
där mer än i hälften av fallen), lack vare att människor såväl fotts, dött som gift sig. Märk väl:
någon heltäckande genomgång har inte hunnits med for dessa socknar.

Varför jag val! den slipulerade tiden, ger sig delvis självt: ca 1870-80 sammanfaller med denna
rappons tidsavgränsning. Sedan är materialet for tunt i äldre lidet: prästen skrev mycket sällan ut
flyttsamemas härkomstorter.

76 Troligen felskrivning fOr Hans Magnus Constant Nilsson, Erik Nilsson Mankoks far
TI Maken felskrivet efternamn: ska vara Slounk.
71 Faderns efternamn Slavas ibland Klöjs.



Jag kan i detta avsnitt sägas ha vederlagt inledningens ide om 'alla samebyars land'; riktigt så
enkelt var det inte...

Redogörelser för jämtlandssamemas vinterflyttningar. kustdelen i huvudsak 1800·
1900-talen 79

Betraktar man noga nedanstående datum, kan detta knytas samman med ovanstående rön om
årscykel och intensitet.

Anders Thomasson f 1877 Klumpvattensfjä1l8o Gimdalen och Hofdsjö, Nyhems sn 3·4 v resp
övervintring (a.a.: s B lIt). Över Jäntkrogen till Lombäcken, Borgsjö sn; södra sidan Ångesjön i
tältkåta, tre övervintringar; Grönvik, Revsunds sn med bete södra sidan "Rcfsundssjön" mot
Bensjön, Sidsjön och Mälingen. (ibid)

Anna Juliana Thomasdotter f 1880 Millestskogsfjäll Frostvikens södra lappby (aa: s B 12), ibland
från Ljustorp till Indal, Sättna, Selånger och Tuna socknar, övervintrat där, i Viforscn. Ibland
vidare över Kyrkbyn i Bergsjö, där betat en tid. Tre vintrar var sittstället ytterst på kusten nämnt
Fiskeby i Häising.Tuna sn (alldeles vid Hudiksvall); och ibland kunde man dra vidare över
Njutånger och Enånger till Norrala, i dagens Söderhanms kommun. Kända betesplatser förutom
Fiskeby i Hudik är Rogsta, Heda, Vi, Hornslandet. I Norrala: Röstensberget, Åsberget, Kungs
gården, Sund, Styfvje, Idfjärdsbodarna, Haga, Lappbodama, Vågbro.

Jonas Åhren f 1881först MiUestskogs· sedan Frostvikens södra lappby; brukade ibland stanna en
tid i antingen Frötuna, Lagfors bruk eller Nyland i Ljustorps sno Därpå vissa år till MyckeJsjö
och Östanskär, Indals sn; ibland i Kårsta (d:o sn); Strönmäs och Solum i Sättna sn; Kolsta och
Böle, Selånger sn; Bandsjö och Skottgård, Tirorå sn; Fjäl i Hässjö sn; Riksgränsbyn och Bandsjö,
Timrå sn; två år flyttades annorlunda - men, som han menar, efter gamla använda samiska
flyttleder - till Fränsta, Torps sn en månads bete, därpå till Nedansjö, Stöde sn, också en månad;
andra året också Fränsta via Gim och Mörtsjön in i Hälsingland via Styggberg, Hedvigsfors i
Bjuråkers sn och till Överbyn, Forssa sn på östra sidan Dellen, där betat renarna ca sex veckor.
Övrigt är om Jämtland (a.a. s B 8 fi).

Jonas Nilsson f 1888, Badstugunäslapp, Ordningsman Frostvikens mellersta, nämner efter Viksjö
vägen över Vällingsjön, St. Laxsjön, Frötuna i Ljustorps sn, där de ibland övervintrade. Ibland
gick vägen från Ljustorp (norra delen av socknen, antar jag) över Indal och Sättna socknar till
Kolsta i Selånger, där de övervintrat; ibland tog man från Frötuna vägen till Riksgränsbyn och
Lunde i Tirorå sn; från Lunde (N om Bergeforsen) ibland överåt Alnö, övervintrade där i Bänkås
och betade ren å Rödön; ibland till Njurunda, hade aldrig flyttat längre. Nilsson skriver att
samerna allmänt flyttade till Sundsvall till 1910, men ej längre; vilket inte är alldeles korrekt.
(1959: s B 10)

Änkan Anna Katarina Larsson, fOlofsdotter, f 1858 norra Orrnäsfjäll, vid intervjutillfallet
Hotagens lappby. Deltagit ca 1860·1910111 i kustflyttningar till Härnösand: från Björkå bruk,
Överlännäs sn å älven till Solum, Speksta i Hämö sn; Hemsö sn; By, Ragsta, Häggdånger sn,
Åstön, Tynderö sn; Kullarmark. Ramsås, Säbrå sno Det ger sken av ett årligt mönster, och hon
nämner ett undantag: sista flytten med de nordliga frostvikarna vinterläger i Eds sno 81

Anders Pålsson fMillestskogsfjäll, tillhörde Frostvikens mellersta lappby. Från St. Laxsjön,
Ljustorps sno över lands·vägen till Vifstawarf, Bandsjö och efter fjärden till Tynderö, där de bott å
Astön "där haft sitt huvudsakligaste vinterbete." (a.a.: s B 12 f), låter också veta att man "ej alla år
flyttat ned till SundsvalJskusten utan ock kunnat övervintra längre upp efter ovan angivna
fiyttningsväg (beroende på betesförhålJandena). Jag menar att Graninge är en sådan alternativ plats,
och likaledes Stigsjö med Säbrå och Häggdånger, vartill man kunnat vika.

79 Huss 1959. Intervjuer gjorda av lappfogden Abraham Staaf mellan 17 januari och 15 februari 1922. Titlar
där ej angivits är Lappmallllell eller Hustru (tilllappman); dvs'" renskötare eller renägare.
so Tillhörde (som dräng) Frostvikens södra lapphy 1890-1904 och d:o som egen 1904-11, samt Hotagen 1911
1919.
Il Huss 1959: s B Il. Kullarmark ligger egentligen i Stigsjö.
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Axel Gabriel Wardos hustru Sigrid Lena Larsdoner, Frostvikens norra lappby anger Nyland,
Ytterlännäs som sitt-ställe; varefter man ibland kunnat fara vidare till Bölen, Högsjö sn; men ibl
höll man till efter "norra älven", och då i Ry, Nora sn82

. Hemsö var också vanligl- tre platser
nämns; i Sährå nOlerar hon Tuvan, Ramds, Skab:icken och Lungö; i Stigsjö sn Kullarmark; i
Häggdånger By och Rogsta. En år under en tid av vintern, obs delta, for man på hete å Räfsön och
VIvön. Anmärkningsvärt är det året man sades vara tvungen all flytta från Högsjö till Nätra sn, och
där beta i Hummelvik. Är del en fall av akut flenhele? (a.a. s B 15). Il)

Lars Aron Tomasson, f 1859, FrOSfVikens norra lappby omnämner sin flynningshistorias likhet i
långa stycken med Larsdotter ovan. Han beskriver sittsläIlet i Högsjö: "uppe på berget söder om
kyrkbyn" , samt att farfadern rört sig på samma platser (s B 16). Det kan ha varit på Henrik
Hinderssons lid, samisk torpare i Nybt:rg, Hundsjö, Högsjö sno

Axel Gabriel Wardo, f 1869, född inom Vilhelrnina södra, sedermera flyttat till Frostviken norra
omnämner Tynderö, norra delen samt komplenerar fruns utsagor med Lugnvik i Bjärtrå sno
(ibid)

f Hemmansägare Jonas Petter Höglund f 1838 i Säbrå intervjuades i Branås, Hämön, beskriver
samernas årliga flyttningar till Härnösand, de "kom rore jul, ibland senare - rest därifrån omkring
minen av april eller något fOru!". Bete påtalas i Solum, Speksta och runt Härnön. Han nämner
socknarna runtom, Hemsö, Lungö. (a.a. s B 16 f) 84

Änkan Karin Angerman f 1828 Våläng, Högsjö SR nämner an samerna brukat stanna i Välling "en
tid av vintern". Därefter plägade man fara till Hemsö, bele där tills isförhållandena tvingade fram
återflyttning. (a.a. s B 17)

Torpare Pener Dalin, f 1850 Säbrå sn, säger att samerna kom vid jul, ibland före, ibland efter. Åter
flyttade man "omkring 25 mars". Flera familjer bodde i Hundsjö, Högsjö sno (ibid)

f "Gravaren" (sic) Per August Engdahl, f 1844. förser oss med fler platser i Nora: Bölesta, Saltd.
och Grubbe. Däutöver är bekant, kan nämnas, Gavik, ÖSlanö och Nora och misslänker några
platser till ex Sjörås. (ibid)

Änkan Märta Kristina Aman, f 1861, Sjö. Häggdånger låter vela an By, Lindarn, Sjö och
Torrorn, Häggdånger där varit sinställen; man anlände innan jul, återvände "når isarna börjat bli
svaga". Omlandet nämns. (a.3. s B 19)

Änkan AIUla Helander, f 1846 Hussjö, nämner sin socken Hässjö, att en vinter en same hade kåta
på en holme i Hussjön; samt säger an samerna "under senare tider bott i stugorna, men gammah
alllid i kålor" saml att man "endaSI en kortare tid viSlats inom Hässjö och därpå flyttat längre
söderut." (ibid)

Änka Hilma Strömberg f 1851 säger att rajderna kom jul eller efter nyår, och detta årligen (bon där
sen 1857). Den s k Lapploken på Norra Stadberget nänms, där kunde flera samiska familjer bo
samtidigl (ibid).

Arbelare John Friman f J842 som bott i Sundsvall från 1880 nämner att samerna kom "näSlan
årligen" till Sidsjön, samt även till bergen runt sladen (sannolikt avses Södra och Norra
Stadsberget) samt Alnö,jul till mars (ibid).

Grosshandlare Ossian Jörgensson f 1874 (i Sundsvall sedan 1897) säger i sin inslag an "lappar med
renar årligen vid jultiden" konunil till traklen. Sinställen: Höle, Selånger; Släda\'iken å Alnö sn.
där har han besökt dem; Gudmunsbyn, Skön; Kolslabodama, Sömacksta, Kvarsän och Oxsta i
SeUnger sn (tillika besökt); Riksgriinsbyn, Lögdö bruk, Timeå sn; Bänk:ls och Rödön, Alnö sn
m fl platser (nämnda), gjorde alTarer med samerna. (a.a. s B 20)

.~ I original Slår "By"; men maken korrigerar på mljande sida lill Ry. Förbluffande platsminne eljest i desa
redogörelser.
Il I Slibrå kan vi tillägga Ams by. Informant ÖÖ 15 jan 2000.
u Samt for oss okända "Härsö".
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f Gästgivare Nils Petter Bergström f 1843, A, Njwunda, menar an samerna kom efter jul till
Njurunda sn: till Berge, N)'land, Juniskir fram till ca 1907. hans mor har berättat att de ägde egna
renar som sköttes av samerna. B 20 1) as

Jag ser nu summariskt på de sydligare breddgraderna (Hälsingland är ju redan berör1 i de samiska
vittnesmålen ovan):

Tre vittnen påtalar genomflyttning av Arskogen, här nämns ej ens bete, utan det tycks mest handla
om förbifar1. Sex SI. vittnen i Hudiksvall nämner många flyttningar till staden med omnejd. Platser
nämns härovan (samt a.a. s B 21). frän Söderhamn får vi av elva vittnen veta, födda mellan 1836
och 1892, hur och när samerna flyttade dit· platser i likhet med Hudiksvall nämnda ovan,
minnesbilderna växlar mellan "årligen" och "nästan årligen", slagsida åt förra •••• Jonas Persson f
1867, Norrala menar att samerna vanligen kom i februari; Direktör Gustaf Brolin r 1854 minns en
renhjord 4 mars 1900 (och den omskrevs även i pressen): han anger annars tiden slutetjan1 början
feb (a.a. s B 22).

Slutligen slår Lars Larsson Kråiks vittnesmål om sina flyttningar. Han fOddes 6 april inom dåv.
Vilhe1mina lappby, överflyttades 1897 till dåv. Frostvikens och 1915 till Handölsdalens lappby.
Han nämner Selånger, Tuna och Attmar· Speksta 86 (?) som sinställen som sin egen i Frostvikens
lappby. En vinter fortsatte han till Bergsjö, betade några veckor, fortsatte till Harmånger och hade
vinterbetet mellan Stocka och Ströms bruk. Han nämner Boberg, Borgvattnets sn som siltstäl1e 
nämnes ofta i senare redogörelsen (ibid passim); Boggsjö och Fisksjölandet, Stuguns sn;
Gimdalen, Nyhems sn; ett år for1satte han vidare till Hemsjö, Bräcke sn; ett år på samma sätt till
Borgsjö sn; en annat åt till Måga i Ljusdals sn (via Mellansjö st. och Ramsjö), hade där bete 2·3
veckor, därpå vidare till Los och Färila; ännu ett annat år till Ovanåker. Därpå nämnes endast mer
sentida flyttningar i det inre av Jämtland. - Som tid for återfard norrut nämner han 10--12 apr fOr
Sundsvallssittama. Han speglar de tvångsförflyttades dilemma (a.a. s B 23 t).

Fel stil bärovan markerar i huvudsak sitt· eller betesplats vintertid, i något fall bara bete i nedersta
landet.

Källkritik för Huss (1959). För det fursta tycks inte samma intervjuformulär ha gällt för samer
som fOr icke-samer. Sedan har man naturligen olika syn och kännedom på flyttleder och
vinterlandens användning. Staaff har också haft ganska bråuom, vi kan folja hans färd från höst·
och vårlandsgränsen ner till Söderhamn dag får dag. När del sedan gäller den del som här ej
refererats, med år-för-år-genomgång av vinterbetet, kan vi anta att man inte alltid var helt
sanningsenlig, beroende på vad som forväntades av svaren? • Notera Frosrvikens norras nya namn
idag: Vuamese.

Nästan år1igen, år1igen, eller någor1unda regelbundet?

De fjällsamiska renskötarnas användning av vinterbeteslanden är bland de svårare betestypema
och delar av årstidscykeln att fOrstå. Del är ohyggligt komplexa sammanhang, där forutom klimat,
väder, framkomlighet också relationer till bofasta icke·samer, dito samer, andra sijther och
samebyar, myndigheter samt politiska beslut och lagstifming spelar in. Sentida exploateringar (i
någon mån skogssbruket redan på I870·80-talen) är naturligtvis av oöverskanningsbar betydelse.
Mer konkreta faktorer som var skötesrenars ägare bott är givetvis också avgörande.

Ytterst har hurusom i alla tider vädret och betestillgången varit avgörande 'vars' man betat, dvs
innevarande vinters förhållanden. Och har exempelvis ViJhelmina norras flitiga nyttjare av betet i
SO Västerbotten fått bud om att Vapsten eller Gran behövt delar av området; ja, då har man
beltsonika rört sig neröver 10-20-25 km, Jag tror att kommunikationen ibland kan ha skötts redan
sommaren innan, ex på Fatmomakke kyrkhelg; men allraoftast på byarnötena i Åsele eller Lycksele
milt i vintern.

Noggranna kartläggningar av betestillgång, kombinerat med en allsidig och omfattande intervju
undersökning och fördjupade arkivstudier rekommenderar jag för att fä en hyfsad helhetsbild av

IS Han lalar naturlig'lvis omsklitcsrenar, vilket ju är inlressant!
16 1fönedming s B 4 står "Spccksta". F li llr LL Kråik gill i Selänger(Thomasson 1994).
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vintertida markanvändning for renskötseln på Västerbottens· och norra Västemorrlandskusten. An
närmre undersöka I 96O·2000·talens nynjande av området är också angelägenhet

Talande exempel på komplexitelen i nämnda områdes användning finns. De senare omnämns i
Drake (1918) och Westerdahl (1986) samtliga som reguljära vinterbeten; eller som sägs om
Umbyn 1914: [nämnda socknar ovan Bjurholm l o ro Umeå] "nedanför lappmarksgränsen omfattar
byn, ehuru ej fullt ensamt, området mellan Vindelalven och länsgränsen ned mot havskuslen,
således socknarna Bjurholm, Nordamaling, Degerfors, Vännäs och Umeå. Men: "bion a ä 2 matlag
{sijther/rapp aom] flyna någorlunda regelbundet in i Vännäs socken" samt "under flenår flynas till
Umeå, Bjurholrns och Nordmalings socknar." Källor är 1914 års utredning (1914/1919: s 1$ ff).
Om Vapslen säger man "vinterhetesområde är helst Örträsk • ej något särskilt flenbetesland ••
belar numera aldrig nedanför lappmarksgränsen." [Rapportörens kursiv]. 87

Intensitet· en mindre studie av sagesmännens- och kvinnornas uppfattning om hur ofta rajder
kom
Bara bofasta icke-samer har här räknats; detta pga en metodologisk leknikalitet • samema
meddelar i sina redogörelser mycket sällan om de flynat "årligen" eller "nästan ärligen"; utan vad
som refereras är mest var man har flynat. För den som vuxit upp i ett postmodernt, postindustrieUt,
postagrart samhälle är det givetvis svårt att se sammanhangen, på djupet och vidden begripa hur
det hänger ihop med 'normal' eller helvinterbetes· och reservland; fOrA, samt senvinterIand. Man
ser bara en rad orter därsom undantagen, som är ganska många, redovisas. Där hoppas jag fOTSlås
att denna rapport ska kunna bidra något lite.

Apropå sällan eller aldrig; jag räknade utsagorna i Staafs intervjuer från 1922 (Huss 1959).•
Mellan Nordingrå och Söderhamn har jag kommit fram till fOljande resultat: 20 st sagesmän/viltnen
nämner samerna som kommande "årligen"; 12 st säger "nästan årligen" eUer motsvarande (av
dessa säger 4 st "ej" årligen). Antalet osäkra eller som inte kommit med någon utsaga alls i den
vägen är 9 st.

Av de som sagt "nästan årligen" finns en klart sydlig slagsida: 5 av dessa bor i Hudiksvall, samtliga
utom två bor i Medelpad eller Hälsingland; det är således bara två stycken i Ångermanland som
sagt "nästan årligen", och de bodde i Nara resp Antjärn.

Av de som sagt "årligen" är samtliga utom en från Ångermanland eller Medelpad. Informanternas
ålder; de flesta är fOdda inom intervallen 1835 och 1850, elta par äldre resp yngre. Det är alltså som
regel gamla människor 1922. Minnena går bakåt in i 1840-talet, i något enstaka fall l830-talet. I de
fall en person fOdd runt 1840 talar om sina fOräldrars minnen, upplevelser och handlingar mister
man förstahandsvärdet (en fårstahandskäl1a med flera filter: Staaf, månne Huss samt undertecknad,
nota bene), men når ofta 20-50 år till, det är t o m en som talar om mor- eller far-foräldrar i Staafs
material: då är man i 170(}..talet. .. Om källkritik här, kan annars sagas an (l) vid flera tillfallen (ex
på ålderdomshem o likn institutioner i kuststäderna) samlar Staafflera personer; det är i dessa fall
ibland rent slående hur lika svaren på den sökta punkten blir. (Il) I Söderala tycks Staafha lessnat,
tycks ej ha undersökt hela vidden av vinlerbetel där, det gästrikska belel glöms helt! (Ul) Jag menar
med mina egna rön i denna rapport från min fokuserade område, att antalel flyttningar tycks ha gån
ned en aning i slutet av 1900"00-talet", samt under vissa år på 1910-talet, kanske rrämst i mitten
1913/14, 1914/15, samt rnöjl 1918/19, I9J 9/20, 1920/21; och detta påverkat bilden.

Slutsatser som man kan dra av denna lilla undersökning, kan till exempel vara att de flesta har
uppfanningen att samerna kom flyttande årligen från fjällen. An man kom till jul verkar vara en
sanning som gäUer runt en 33-37·mila·gräns från startpunkten i vår- och hästlandet. Beaktas
fOrslaget till begrepp godvinterland; som heltenkelr betyder att man Slannar längre upp på
flynIeden bra betesvintrar; kan diskrepansen rorklaras: det finns knappast något ställe på
Norrlandskusten som besökts årligen 1620-1960 (el·1922), särskilt inte aven och samma by eller
sijte.

Jag har inte gion någon spetifikjämfOrelse mellan kust och inland, men det bör göras; kanske med
ännu digrare material.

n 3.a. s 12; vi vill ifrågasätta lappfogdemyndighelens on-döme ifråga om innebörden i "numera aldrig". Bör
skärskådas.
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Jag påminner sluIiigen här om sammansättningen "någorlunda regelbundet" på s 16 här; kanske
ställde Staaf ej den frågan? Eller betyder det rentav "nåstall årligelI " - avgör själv!

Flyttledernas regelmässighet: var slutar den?

Med det växande referensmaterial vi har från främst Västemorriand; provade jag mig på att
sammanställa alla kända 'sista sittställen' längs förekommande, kända flyttleder. Jag har ju med
ovanstående börjat begripa varför det finns så många avvikande flyttleder; förutom skötesrenägares
och bofasta samers boställen, har ju också vädret styrt rutterna - det senare har i de flesta givna
situationer ändå varit ytterst avgörande.

Utrymmer tillåter mig inte alt medta varenda flyttled för varje by (enär varje sijte lär ha haft sin
egen led); men jag tiHåter mig att konstatera huvudstråkens mer kända ändpunkter uppifrån och
ned, samt skatta avstånd till kusten 88 :

BurträSk-LövångerlBjuröklubb 45-60
Burträsk-Ånäset 32*
Burnäsk-Lövånger 32
Burträsk-Ånäset 40
Bygdsiljum-Bygdeå 36
Hällnäs-Tavelsjö 39 *
Hällnäs Pengsjö 53 *
Vindeln-Ume 55
Vindeln-TavelsjöIHaddingen 27-30 *
Tavelsjö-UmeålObbola 25/40
Degerfors·UmelAvaJJämäs 50/100
Rödå-Tavelsjö 26 *
Tallsjö-Stennäs 35 *
Fredrika-Stennäs/Sexberget, Bjurholm

sn.40
Stennäs-AvaJJämäs42/57
VännäsJPengsjö-AvaJJämäs 42/57
Mjösjö-Ava 37
Faresta-Skag 20-22
Mosjön-Skag 18·25

* = ej sis/a, men väl nåstsista e/appell

Björna-Övik 32
Gideå-Skag 36
Västanå·Skag 39
Trehörningsjö-långliden 36
Gideå/SörlungångerlSörvåge 28
Norrvästansjö-Nätra 23
Skorped-Bjömböle 24 *
Bjömbö1e·Skule 22*
Skule-Näske 10-16
Gålsjö/S Skorped sn.-Ullånger 40
BjärtråfV Nora sn.-Bölesta 28-33
V-Ö Nordingrå 27
Bäck1and, Högsjö sn.-Hemsö 15
Bäck1and, Högsjö sn.-Hämö sn 30
Stigsjö·Häggdånger 28
StavrelFjäl Ljustorp sn.lSättna sn.-

Timräffynderö 35
Selånger-Njurunda 23
Viforsen-Bergsjö 44
C Artrnar sn.-Bergsjö 33

Källor: Huss 1959, Westerdahl1986, Strömberg 1984, Tjoevkemåjhtoe 2000, HLA: FXIV Vol 3.

Beräkningarna utgår från en

II Den kust- eller kustanknutna ort vi nämnt motsvarar nännast kända eller med fOreliggande ort i kontexten
fOrknippad kuston.
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Gr8nled: Gargnäs (Skum-gruppen, en! Manker 1947), Yonnsele - Rusksele - Amsele - Hannis
Isijte l (i sijte 1 hade Partapuoli-gruppen höst/vårviste i Bergenes, och Skum-gruppen i Högbäcken.
Jokkegaske höst- och vårviste (hädanefter hlv-viste) Isijte Il. Sliktljäll h/v-viste - Breidajaure 
Grannäs 89 Isijle m. Stuorjobbo h1v-viste övrigt som andra sijthemal g:a Ammamässitan (som
upphört innan 1947,.f (J upphörde klövjerajder 1920 och flytt med ackja 1925 a.a.) Som byar
anger LFA 1936/37 Gargnäs - Wårmark - Manjaur (a.a. F XIY Yol 3)

Ranled: Ruskträsk - Amse1e - Degerforsl sijte I. Amsele tycks återkomma oavsett tidsålder.
Likaså for sijte II, men hlvi-viste Rosa N Överstjuktan. Sijte III hlv-viste Källan. annars som l-II.
Äldre sijte: söder om Tämasjön till Källan; därefter som eller med sijte III.

Kommentar: Ur dena tår man· Björksele • Yonnsele - Stryckfors • Rusksele med alternativen b
II) Burträsk-Lövånger vidare nOrnLt vid flen, b III) Burträsk·Anäset, så söderut vid flen, b IV)
Bygdsiljum-Bygdeå d:o. Y) HällnäsIVindeln-Tavelsjö-Ume osv.

Umbyn·led: Hlv-vi (fhöst1and vid Ohokjaure) Gunnam - Urngransele - Nomng (Lycksele) 
Granön 1sijte I h/v·vi: Yasksjön vid Ryfjället, led samma längd som sijle I, men ej platsangivelser
Manker.1 sijte III. Hemavan hlv·vi 1sijte III vinterkvarter som I-II. • KllJvjn IIpph 1920.
nQrdlapparna fortsatte efter 1915.(Manker 1947: s 488 ff). Lappfogdearkivet anger 1936/37
Blaiken - Storuman - Umgransele - Betsele, och 1935/36 fortsätter man till Lillesele - Granölund
till Degerfors; 1935/36 Karesuandogruppen till Långseie - Skarda (ibid LFA, HLA).

Vapsten-Ied: Hedvik(=Kanisav:m) - Bäverträsk - Tuvträsk - Knaften 1sijte I och IL Yintiden·
Öravan - Branfors • Rödingträsk (via - vanligen - Södra StorfjäIlets S del, ibland dock Ö
Björkvattnet. • Slätfjället - Brakkfjället 1sijte III -Töltkåra till 1922 (Manker a.a.). Hedviken,
Lycksele sno samt fOr Stångbergsgruppen Brattfors, enligt LFA F xrv: Yol 3. Ur detta Br man a)
Skarda-?-BjärtenlOrrböle, eller b) Granä-Tvärålund IRamsele - PengsjöfI'avelsjö el e) Hällnäs
Rödå - Tavelsjö - Ume alt d) Hällnäs - Kolksele· Pengsjö - Ava.

Vilhelmina norra-led: Fänjaur och Klitvallen H7V-vi - Hacksjö • Sandsjö - Lillögda - Nordanås
- Norrfors - Strand" m. fl. ställen i vinterlandel" 1sijte I. Sijte II: Bäversjön hlv·vi·land dels
mellan Tallberg och Holmsele vinterkvarter, dels "numera vanligast" mellan Torvsele och Edsele,
leden på flera sIälIen "kluven i alternerande leder". Upphörde med klövje. och körrenar ca 1925,
- ej rältkara sedan 1910 (Manker 1947; s 494 t). Jag har på andra platser angen betydligt sydligare
platser som Björna, Grundsunda, Nordmaling ro m (se 2.7. Kornminemalerial, RA YK. 193: Yol 6).
Ex kan efter Tallsjö nämnas Stennäs; alternativ därefter a) Ö Mjösjö· Toböle - V Hyngelsböle
- AspeåfjälIel osv; eller b) Aspsele - locksta • Hem1ing • Gideå • LånglidenlSkag (fore 1918
Mosjön-Skag eller fore 1880/90 Farestal-Övik).

Vilhelroina södra-led (egen by sedan 24 jan 1895, precis som Y. norra): Klimpfjäll hlv-visle
mellan Avasjö (Asele) och Anundsjö, "slUndom även i kustlandet" 1sijte J. Saxnäs h/v·vi. 
Grundsjö • Lavasjö - Svanabyn - Ormåsen· Junsele (Manker 1947: s 498). Påsammasätt som ovan
anger Lappfogdearkivet (LFA) nordliga platser: Anundsjö, Bodum, Adalsliden godvimern
1936137, och Hällaströrn, Asele vintern innan. Och likt norra byn vet man an flyttningarna fortgån
ned i C Ångermanland.

Källkrilik: Felstil anger Mankers uppfaltning och i LFA byarnas redogörelser om det sydligaste
fasta sinstället på resp. Oyttled.90 Jag vill referera lill KraddseIe- och Tärnasamema Mattsson ffi fl
1904 och Gillesnuolesamen Sjulsson i Kolksele 1879/80, likaså lill diverse Viihelminasamer i
kustlandet; dessa i 2.3. Kyrkobokfijring... samt på andra platser här.

Slark reservation for an flyttledema 1880 jämfört med de 1935-37 resp 1946-47 lär ":unna ha
forändrats i en hel del detaljer. Del lär dock kunna spegla ev forändringar av besländig art efler
tvångsförflyttningarna av samer från Karesuando ca 1928. Också stark reservalion inskjutes fdr

., Det finns åtskilliga Grannäs. vi har hår avståll från att spekulera om vilkel som avses.
!lO Fet stil anger också på några tydliga ställen vår uppfanning utifrån angivna Itder om näslsista anhall på
'hela-vägen-till-kUSltn'.
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ålderdomliga ortnamn efter Manker eller forsåtliga fOrsvenskade namn (legio). Tillsist vill jag be
Läsaren notera att vintern 1935136 var osedvanligt gynnsam på bete.

Notera an av ca 25 kända flyttleder inom området, har tjugo av angivna platserna endast inom
intervallen 25-30 km. Delta motsvarar braprecis en dagsmarsch, vilket väl knappast borde mrvåna.
Notera alt aVSlånden endast är skattade. I de fall man svävar i tvivel om vilka platser jag avser, går
man lämpligast till bägge f6rsmämna käl1orna: I Skorped forekommer t ex Omman, Degersjön,
Bureåborg, Bärmsjön, Hermansjö, Aspeå, Jussjön.

Man skulle kunnajämf6ra denna sIUdie med årtalsvis flyttningsgenomgång, klimatet och
renstammens storlek. Det lir nästa steg; vad jag gjon är alt i mrstone se på de politiska implika
tionerna främst på det regionala planet. Alt göra en högt, brelt och djupt siktande analys av rörelse
mönstren bland renskötarna (och renhjordarna) är en angelägen uppgift. Skillnaden mellan vinter·
landen tycks olika, ex.vis tycks Vilhelmina norra välmrsedd med ett varierat betesurval, vad jag
kan se; sämre ute är de nordligare byarna, kanske främst Gran och Ran, trängda av småbruk på
mellersta Västerboltenskusten som de s& länge varit (jfr Norsjöutsagan ovan i avsniltet Kommitte·
material). Där må jag såklan inflika att Vilhelmina norra delar sitt bete med ett norskt reinbetes
distrikt enligt de svensk-norska renbeteskonventionen, fallande tillbaks på Lappkodicillen 1751,
mre det ända bak på 1645 års överenskommelser etc (som dock faller långt utanfor detta arbete).

Om sockenlappar och små system av lokal renskötsel

Ingvar Svanberg skriver i HaslSlaktare och korgmakare (1999) om de bofasta samernas småskaliga
renskötsel, varvid han exemplifierar med Linnes numer berömda möte med samerna i Harmånger,
Hälsingland. Även Westerdahl (1986) har ägnat de bofasta samerna enheldel utrymme. r SOFI j
Uppsala framgår bl a från NY Angermanland alt utbyte i större skala forsiggått mellan flyttande
och bofasta samer. Beröringspunkter - och skillnader - dem emellan diskuteras också ingående av
Svanberg.

1 Ångermanlands C och NO delar har jag visat alt en småskalig renskötsel forekonurut ca 1750·
t 850, kanske innan och efter men ivanfall med höjdpunk""t denna period ("Tjoevkemåjhtoe" 2000).
Jag tror an samma system funnits i Nordmaling, representerat av Jon Larsson och de andra samerna
på bygden under 1700- och tidigt I BOO-tal. Nordling (1979, idag: Larsson Popa) har nyttjat samma
material som Svanberg (år som ovan), nämligen Länsmans protokoll om inlämnade bössor; KB,
dvs Länsstyrelsen ansåg sig dåfOrtiden tvungna an konfiskera de bofasta samernas skjutvapen med
argumentet alt viltet annars blev utjagat. Detta pågick 1746-49, ev längre. Vapnen tycks ha lämnats
in i december (protokollen stammar nonnait från en av årets sista dagar) och återlämnades i mars
april. Utöver delta finns andra källor alt ta fram bofasta samer och sockenlappar; nämligen
Länsstyrelsens register över hantverkare 1763-1787, sedan tidigare har jag nämnt
kyrkobokfOringen, som är ofrånkomlig. Inomkort kommer Ljusminne att ge ut nr 2 i
"Tjoevkemåjhtoe"-serien; däri linns många hundra samer i c:a femtifem socknar i Väslernorrland
med omland.

I Bouppteckningar från 1700-talet, sök varsomhelst, återfllUlS renar i ägoiistorna hos många bofasta
samer. Också kor och getter är vanligt; men 5-10 renar, ibland fler är legio bland i synnerhet
sockenlappama. l 'Tjoevkemåjhtoe" (2000) argumenterar jag, i enlighet med Svanberg (1999), for
varfor man ska se sockenlappama som en särskilt välbesUilld grupp bland samerna, och hisron'en
dom bland fdkunniga om fauiga sockenlappar, har sin grond i begreppets kluvenhet; det avser å
ena sidall fattiga strykare vilka S011l helst, å andra sidan de av socknen stödslade hantverkarna,
ofisa hälldiga och mångbeg6vade i sMjd, folkmedicin, div hantverk (ex korgmakeri, repslageri som
kunde lilg6ra bas i fiskarenas nl1l) samt jakt och fiske. Dessa senare egentliga sockentappar ägde
renhjordar som lappdrängar och lappigor skörte.

Också lappigor och -drängar forekom i två i princip vilt skilda sammanhang: den ena gruppen
skötte fjällsamernas renaer och bor sommarhalvåret i fjällen i anslutning till de renägande
fjällsamerna medan den andra bodde vid eller inom ej långtifrån kusten året om, betjänande
sockenlapparna. I bägge fallen betecknar dct plebejiska dräng el piga ett ålderstilIstånd, i något fall
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kan det vara permanent. Kvist har tidigare visat an ingen skiktning el mannamån skett ifråga om
äktenskap bland samerna; men frågan är komplex och kräver framtida utredningar. 91

Ljusminne har alltså sedan en särsrudie av renproletariatet i Västemorriand, utförd ijan-apr 2000,
omnämnt en hypotes om en geografiskt utbredd företeelse i detta län; en småskalig rensklilsel på
lokal basis, med renskOtare utövande en seminomadisk li~stil och niiringsform. Allt pekar på an
renarna hölls i områden om 3·5 kvadratmil, och jag har föreslagit sådana system främst runt Stor·
Degersjön, i SO Medelpad samt, med något mindre belägg, i NO Medelpad/SO Angermanland
kring Stigsjö-Hässjö-Ljuslorp-Häggdånger och i Skog-V Nordingrä sno Det senare skulle kunna ha
haft kontakt, och tidvis varit synonymt med Stor.Degersjösystemet. Jag talar om tiden 1720·1870,
med emfas på 1760-1820 ("Tjoevkemåjhtoe", Kmv-rapp 2000: 4) 91. De myckna äktenskapen på
l 760·talet kan ha snedvridit materialet; men parallellerna med Hälsingland under samma tid stärker
hypotesen. 9)

Jag hade velat teckna ned mer om ex Hamillons möte med Frostkåge-sockenlappen (avsevärt
nordligare än någon annan känd sockenlapp) på 1700-talet; och båtsmän som ex Nils Mårtensson
Hvitlåck i Järnäsroten 1742 etc; och allmänt bättre belysa samisk differentiering men får låta mig
nöja med namns nämnande, och hoppas fl återkonuna.

Skötesrenägande
An skOresrenägandesystemet var utbrett strax nedom länsgränsen, i Anundsjö, i det sena 1700-lalel
skriver Hiilphers om: '1)e näste hushäIl ega Renar, som nästgränsande Lappar sköta emot
betalning:' (1985: s 204)

I Sanunanfattningskapitlet menar jag med Paine att bofasta samer i Norge, normalt sockenlappar i
detta avseende, kunde äga skötesrenar i fjällsamernas hjordar. I Sverige lär det kunna ha ägt rum ca
1740.1860, dvs sockenlappamas slorhetstid. Om det omvända fdrekonunit; fjällsamer ägande renar
i sockenlappens mindre hjord mot kusten, bör det ha varit främst 1860·1890/95 (senare vill jag ej
hävda att den småskaliga renskötsel förekonunit i kustnära områden); möjligen också i den
sockenlapska, småskaliga renskötselns initialfas, som rimligen borde f()rläggas ca 1730-40.

Myndigheternas och det officiella Sveriges beskrivningar av västerbotlensamemas
vinterland. 188(}-1966.

Efter dryga fyra månaders studier framstår del som sgs säkerställt att de västerbottniska
samebyarnas vinterbete inte på något omfattande sätt problematiserats mellan 1919 (dena års
lappkommitte arbelade då med det kompilerade och Idå/ nya material som fanns an tillgl från den
s k Västerbonensutredning, som orrmämns pl annan plats i denna rapport Ise även
"Tjoevkemåjhtoe"(2000)/, material som härrör från Tanner, Montelius m fi.) och 1947. Det senare
året kom Manker med sin De svenska jjällapparna; och utredningen därtill kan knappast sägas
väga lika tungt som de lappfogdeväsende eller statliga utredare gjort; men det är de facto den enda.
Däremellan finns diverse officiellt tryck; av vilket jag främst vill framhlIla 1919 och 1949 års
renbeteskonventioner, byordningar i SOV 1944:6 samt Lappfogden Erik Malmströms bok Lappar
och bönder - deras ömsesidiga ränigheter och skyldigheler 1948. Inte i någon av dessa fastställs
vinterbetesränen i detalj - den måste man splra. Tydligast är emellertid Malmström, som förklarar
hela norrlandskusten ned t o m Htllsinglandfljr vinterbetesland, detsamma görs i SOV 1923:51,
där sedvanerätten åberopas.

Inga särskilda studier eller tryck är alltsl &jon 1924-1944, om man inte räknar 1930 lrs
Lapputredning, vilken dock specialiserat sig på Norrbotten; ej heller 1948-1966. Icke heller i

91 Roger Kvist. Rennomadismells di/emmo (Umeå, 1989). Diss.
92 Redan hösten 1999 pekades hypotesen ut i arbetsmaterialet till Raä och Mikadlakobsson, vilkel sedan
avspeglat sig i förundersökningen (Stockholm 2000) till Botniabanan och omtalades vid roreläsning ror
Instilulionen ror arkeologi... nov 1999.
9l Ingvar Svanberg Hiiscslaktou och kargmol.are (1999).

48



sistnämnda års Renbetesutredning anges vinterbete. När det konuner inemot 1968 års betänkande
infår RNL 1971, har jag ej vågat finstudera, ligger for nära vår tid.

Orsaker är solklar, och framgår explicit på många håll i det statliga utredningsmaterialet (ex SOU
1936:23); varken på same- eller myndighetshåll ville man binda upp sig till några strikta, efter
fiktiva byagränser dragna gränser fdr vinterbetesområdena. Detta framgår också med önskvärd
tydlighet i de Berglöfska utredningarna (även kallade "Lappriksdagarna i Arvidsjaur) 1939-44.
Mer konkret kan man nog hävda, att Sorseles och Tärnas samer ibland ville kunna ha tillgång till
Drivan, och Vilhelminas samer till Järnäs. Studerar man renskötselns vintcrtida markanvändning
över tid (ex 1750-1920 erbjuder ett ganska digert material fdr Västernorrland, inle minst genom
kyrkobokfdringen), så finner man att ingen sameby eller sita nägra längre perioder haft ett fixerat
vinterbetesland, låt vara all många bestämda platser periodvis varit forknippade med en bestämd by
eller kåta1ag/sitalsijte: några exempel bara: Orhedahke/fd Frostvikens mellersta sameby/lappby
flyttade forsta halvan av 1900-talet vanligen över Ljustorp till Stavreskogarna, Lögdö, Riksgräns
byn och Lill-Bandsjön i Timrå sn; eller över lndal tiU Solum och andra orter i Sättna och Selånger;
Vilhclmina södras samers flyttled ned genom det övre västemorrländska skogslandet är tämligen
välkänd där den passerat över Solberg iAnundsjö sn (där Torkel Tomasson fdddes en aprildag på
uppflytten). Likaså fdrhåller det sig med Vi1helmina norra - och alla andra samebyar norr och söder
om de nämnda mellan Hotagen och Anunamäs: flyttlederna är mycket väl kända ned till en punkt
någon eller några mil in från kusten räknat. Det beror självfallet på att man besökt olika platser
olika år, klimat, väder, betessituation har avgjort. Också fdrekomsten av bofasta samer samt av
ägare tiU skötesrenar lär ha spelat in mer eller mindre starkt. 94

Övergår man till att hel och hållet betrakta de kartor som gjorts, separat resp. illustrationer till
utredningar.

Ett naturligt exempel för diskussion är Erik Bergströms karta från 1919. Detta är själva basverket
varifrån de flesta kartor på flyttleder och sittställen samt vinterbetesland är hämtade ifrån.
Bergströms var själv drivande i Västerbot!ensutredningen 1913-14. Han visste vad han ritade. Ända
fram till Manker 1947 och Malmström 1948 dominerar Bergströms bild, dvs även forbi de
Berglöfska utredningarna. 1971 hände inget som vi kälUler titt (ex med RNL), ej heller 1972: vid
svensk-norska renbeteskonventionerna har alltid de nordligaste områdena spelat störst roll, de har
överskuggat allt annal: det kan studeras i tre konventioner i fdljd: 1919, 1949 och 1972.

Påpekas kan, att Mankers De svenskajjälfappal'lla nog spelat en stor rott i synen på och kunskapen
om fjällren-skötseln sedan utgivningen 1947: han fdrsöker sig på en byvis gränsbeskrivning, där
också vinterlanden är inrutade. Ett sådant forsök är naturligtvis dömt att misslyckas; och har inget
som helst stöd i någon lagstiftning. - Intressant är också Karta över LAPPBYARNA,
RENBETESLANDEN OCH ANTALET RENAR 1940 av Magnus Lundqvist. Här syns det sena
betet i N och NO Medelpad; detaljer som Jämtgaveln kan ifrågasättas; liksom frånvaron av bete i N
Angennanland öster om Longitud 70, 6 och Kläppsjötrakten. Under vinterbetesland talas om
"normala vintrar" och markerar en gräns vid Tvärålund-Vindeln-Kolksele; samtidigt som
Vilhelrnina N anges ha landet ner ända till Övik; Vapsten till Kolksele. Umbyn har större delen av
Nordmaling, medan den Ö delen av d:o socken täcks av Ran. Det är alltså i Slort samma bild som
Bergström 1919, men här har man velat lägga tyngden på 'nonnala vintrar'. Här kan grunden ha
lagts till dagens Såpmi-föreställning; och man kan fråga sig vilka syftena är att teckna det normala?

"
Jag vill också hänvisa titt de relativt detaljrika flyttningsledsbeskrivningarna som fmns i Yngre
Kommittearkivet på RA (denna rapport, del som här, ovan s 16 fl) samebyvis.

ON SOU 1944: 6, s 10. Se även 1940: 37 samt 1942:41, detta är de tre betänkanden som utredningarna mynnadc
ut i.
- Vi tyeker oss som nämnt se att den myckna vinterbelesfrekvensen som framskymtar i materialet fdr socknar
som Njurunda, Nordingrå oeh Nordmaling kan tyda just på att där har många olika ägare till skötesrenar bott,
9S NORRUND: Natur, befolkning och näringar. 1942. Geografiska förbundet och Industriens Utrednings
institut [Huvudred: Magnus Lundqvist]. Ymer 1942; 3-4. Sthlm: PI. 16.
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Särstudie 1913-1918 Motgångar för den västerbottniska renskötseln, slag j slag

1913 arbetar man på Lappfogdeväsendet med en utredning fOr underlag av revision av RBL 1898.
Översynen slutar i olustiga yttranden om samens ftirment dåliga egenskaper (kan ses i detalj i
1joevkemåjhtoe, Kmv-rapp 2000A, v.rww.)'Unse), är fardig 1914, men används först senare, i
samband med 1919 års lapputredning (de uppgifter om vinterbetesställen, flyttleder mm som
Västerbonensutredningen kommer fram till tycks ännu 1930-35 ligga till grund ror
lapputredningarnas arbete).

Snövintern 1913 fOljdes av flenvintem 1914. Man lär ha vinterbetat i rapportens fokusområde
under denna tid.

Processen 1915-17, som ulftill i böter för Umbyn, följdes i princip direkt - med bara en halvårs
mellanrum - aven böskadeprocess där Vilhelrnina blev ersättningsskyldiga i vårlandet mer än 2000
kr. Till detta kommer· det i sammanhanget desto mer kuriösa men nog så allvarligt det mord som
begicks på en nybyggarfamiij /9/5; det ska ha begåtts aven samisk person med psykiska problem,
men kom i en djupt olycklig tid. 96

Tillfogas till delta ovanstående bör de underliggande kvarstannande politiska och idehistoriska
strömningarna, vilka i denna kontext främst kan kategoriseras som statlig patemalism och allmän
socialdarwinism; tiden tillåter mig inte gå närmre in i ämnet, men jag kan rekommendera läsning
av Lennart Lundmarks Så länge vi har marker (1998) resp. Roger Kvists eleganta essä "Swedish
Saami policy... " i Arktiska ku/turstlldier III (1992), för vidare studier.

Det är således inte förvånande an den samiska organisationsbistorien emanerar från Västerbotten;
dena skedde ~u rean 1904 med Elsa Laula, men 1918 kom ju en kraftfull omstart, vilken jag dock
lämnar här. 9

1917 kommer frågan om revision av RBL upp i Sveriges riksdag. Carl Lindhagen styr, stödd av
Torkel Tomasson, ärendet till en ännu en remitterande omgång; Samerna anslås pengarna till ett
landsmöte, mr att där säga sitt. Delta äger rum i Östersund feb 1918: och man har god inspiration
av de norska samernas landsmöte i Trondheim braprecis exakt elt år innan, där några av de ledarna
'svensksamerna' dehar. Lindhagen är med en dag, på väg direkt från Leningrad och möte med
självaste revolutionsledaren." Landsmötet pågår i tre dar.

Något om de nämast följande decennierna
Om perioden därefter. 1918-1925: I dagsläget inga kända flyttningar nedom Degerfors för nordliga
byarna - ev någon vinter kustbete av norska reinbeitesdisb'ikl.

Många starka faktorer påverkade västerbollensamcma att undvika kusten från mitten av 1910-talet:
för det första stämdes man 1915 av Lapptillsyningsmannen Rubert Holmgren, en utdragen process
som mynnade ut i alt en Umbyns lappby fick betala dryga böter för otillräcklig bevakning av ren
enligt byaordningen (Lappfogdens statuter). För det andra fick Vilhelmina norra la~by böta för
höskador 1919, i en processtyp mycket vanlig men i detta fall av stÖTTe omfattning . Om klimatet
också påverkat vet jag inte. Troligen avviker Västerbottens kusllandjämfört med de flesta vinter
betesmarker under 191 O-talets andra hälft; jag kan åtminstone göra en skaplig jämfOrande studie
med Västemorriand: och där flyttas det ganska ynmigt till kusten då. Jag får också bI.a. från Norge
säkrauppgifter om flyttning på I920-talet i sydöstra Västerbotten, se andra platser ovan och i
sammanfattning.

M Uppgiften om Vilhelmina N och Torkel Tomassons komm:r ur Johan Carlzons uppsats "Sydsamiskt
vintcrland", 1998 (opub\.).
97 Det finns förstår oerhört mycket mer; Weslerdahl19S6 beskriver bl a starten. där Ånsermanland varit
viktigt, under långa vinterkvällar ha nog mången artikel och protokoll nedteeknats, Wilks har slöjdat mm.
Aven Maria Magdalena Mathsdotter Slanade ju sin arla gärning på 1860-ta1ct i Nätra. För de mer allmänna
linjerna lir Lannos nu färska avhandling (2000) briljant.
91 Vilken han, förutom sitt eget livsmedel-och handelsll.rende, försöker övertyga all införa esperanto som
Rtrstaspråk i Ryssland!
~ Johan Carlzon, Opubl uppsats 1998. Institutionen Rlr samiska. Umeå universitet.
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För perioden efter detta bör de västerbottniska renskötarna och sijtherna rolja samma mönster som
Frostviken-samema; vilkas kustfiyttningar till Tirorå-, Sundvalls- och Söderhamnsttaktema samt
orter längs hälsiogekusten vintrarna ront 1930 är välbelagda (se Huss 1959) och i ökande under
denna tid, särskilt mot dess slut, dvs vimrama 1931132, 1932133 och 193313410°. Bidragande orsak
är, förutom givna klimatologiska, i detta område de omfattande dislokationerna av
Karesuandosamer till Västerbottens samebyar, som tar ökande renantal som f6ljd. Ev effekter av
RBL 1928 eller svensk-norska renbeteskonventionen har jag inle hunnit studera.
Sklitesrenagandesysremet upphörde i området 1910, villket borde ha om inte minskat flyttningarna
så iallfall forändrat lederna.

Källkritik här: Enjämforande studie mellan SÖ Västerbotten och Ö Medelpad kan ev utvecklas i
kommande rapport; men t v kan sägas att vad det senare området saknar narurgeografiskt och som
är tongivande for sydostligaste Västerbotten; dvs området från Vindelälvens och Urne älvs
sarrunanflöde från Vännäs och Nordmaling ner, är detta områdes stora, sammanhängande myrstråk,
som är myckettacksanuna flynieder, och som fOr rajderna ända ned liII den absoluta kusten. DäniII
är exploateringsnivån högre och kronologiskt tidigare i Medelpad och längs vägarna dit genom
antingen V Angennanland Ramsele-Edsele-Helgum-Graninge-Viksjö-Ljustorp eller via Ragunda
och lndalsälven antingen över lodal eller Holm (bl a beroende på startpunkt). De slora
vattenregleringarna i Indalsälven tillkom under fOrsla: delen av I930-talet. Den sista stora,
Bergeforsens kraftverk, byggdes 1950/51, och utgjorde därefter ett defmitivt hinder ror flyttningar
från norra till södra delen av såväl Tirorå kommun som Timrå socken. Man hade kanske kunnat
fortsätta flytta till Sättna och Selånger; men antagligen hade motortrafiken ökat såpass att vägarna
överlag var ofarbara ror renrajder. Dessutom torde skogsavverkningama ha gjorl betesläget
dramatisl1: sämre från ung. Sättna och ned, och rimligen också betydligt forsämrats från Liden, och
kanske ännu längre upp.

Sammanfattning

Här har jag resonerat kring markanvändning och rörelsemönster mm i helnomadernas vinterland.
Jag menar mig ha kommit en bra bit på väg i fOrståelsen av renskötselns årscykel vintertid,
intensitet fOr varje del av vintern, Frostvikens-Hotagens samer vinterflynningar som rumsligl näta
referens, regelmässighet eller ej i sådana flyttningar, Staafs sagesmäns minnen 1922 därvidlag,
bofasta samer (om än material saknats ror modernare tider), myndigheternas och andra officiella
beskrivningar av detta komplex.

Liksom i forra kapitlet saknas referensmaieriai från 1930-tal och framål Det beror på två saker:
frånvaron av tillforlitligt källmaterial (som ses i 3.7. om officiella beskrivningar av
västerbottensamemas viDlerland), samt på for for lite referensmateriai i form av intervjuer. Det
senare är avhängigt en prioritering utifrån min kompetens, som främst ligger på arkivområdel. Man
kan utifrån detta säga att fokus främst är lagt på tiden 1879-1920130.

Tiden 1879-1920 är väl belyst genom olika angreppssätt i detta kapitel. En slagsida åt renskötande
fjällsamer på bekostnad av bofasta - och skogssamer må framhållas; här är uppdragsgivarens val
av fokusperiod utslagsgivande: få bofasta samer återfinns efter ca 1865 i kyrkobokforing m fl
arkiv. Jag hänvisar varmt till Westerdahl där (1986: s III fi). r konunande kapitel här ges dock en
fdrteckning över bofasta samer i bl a Urne Landsförsamling (se äv Bilaga).

10(1 Huss 1959: s 45 fr. Man kan ex.visjämfbra med SättnafSelånger, en område som ifråga om
"ynningsintensitel är väl jämförbart med Nordmating-V~nnll.s-Umcå; det är iIlle enbart "enbete, och inle
heller varje·år.flyttning, annat än under avgränsande perioder. Låt vara att Nordmaling m " socknar kan ha
haft längre sådana perioder med varje-år-flyttning än NV SundsvalIs kommun.
Frostvikens norra lappby flyttade till angivna område i Medelpad 1929/30, - mellersta 1930131, 1931/32,
1933/34, 1934135. Vintt;lrna nibmast tore och 1932/33 flyttade man liII Timrå istället, och flera vintrar efter
angivna år stannade man uppåt leden. Södra b}Tl flyttade till SätlnalSelånger 1928129, 1929/30. Det finns
folon från en 1930-lalsvistelse i Hammal, O Selånger sn, med en samisk renskötare i förgrunden som pekats ut
som en Nilsson från Frostvikens mellersta. -Efter 1934135 upphör llkheterna med SÖ Västerbotten; enär man
aldrig sedan dess flytla1 till dessa socknarna trots månghundraåriga rötter. Däremot kunde man bedriva
vintcrbe1e i Tim ända bortemot 1950, vilket dock inte Huss förtäljer (mun11. info I fcb 2000, TX).
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Lite skogssamer och bofasta samer hinas i Bilaga IU; där utökas också referensmateria!et med
Rånd, ur dess kyrkobokföring, samt ses Vme Landsförsamling, ordmaling, Själevad och
Grundsunda .

Sammanfattning och slutsatser

Det tvärvetenskapliga arbetssättet· rätt även denna gång?
En kombination av politisk·historiska, judiciella och etnologiska arkivslUdier för det första,
arkeologiska inventeringar for det andra och intervjuer för det tredje (Obs utan rangordning
sinsemellan) är som jag ser det den fruktbaraste vägen till förståelse av väslerbottensamemas
markanvändning i den moderna historien. Jag har under arbetets gång nåmnt vikten avjii.mftrelser
med andra, angriinsande trakter samt med lite ii/dre tider. Det hål/erjag/ast vid - men sådana
jämfiirelser mdste vara mycket vd/ disponerade och avgränsade. och Ljusminne har {se Bilaga:
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"Behov av".") nyligen framlagt ett förslag på ett par case srudy-områden, som lämpligast ställs
emot varandra. Själva valen av områden kan naturligtvis diskuteras, och vid behov modifieras.

Sammanställning av orter m.m.

Platser/år med belagd samisk renskötsel enligt de kyrkobokföringsnoteringar som ingår i denna
rapport:

.sjä'I,;,;';y,;"jdI11C77'<S2"'24U/UlO""---"'higtf'j':Cons;;;;;do;:;tt;;e;:",-"'~"'"~R""L- ..
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~~~'S .!sQ! 9{8[.ui:!ni1l1ili~§:s:::::,:,,:,::..':::::J:J (nTI'io,".rrmii':§:Sjji'ms'j;3on:.L.~pp_drjQg
Obbola, 18482/12. Umlfs Eric Månsson, lappman

iB~fi[iI880~ i!:=Jfh~ri:fhomasson(fjä!!same)::;,;r:;i

KoJksele, 1879/80. Vä. Anders Sjulsson Gillesnuole,
Sorse1e.

~~, ,1882.27Z!f}3j;;:::: ':JI§)U1~§o!J ",::: -: ;;;:;;' "::JIE",hj!<.;':::'~"'=:·S·
Nordmaling, 1884 12/3. No. O Stinnerbom, M ALarsdotter Vilhelmina

(;:::;==~i:~'~'~;'~.~"".:.::::l'IrLoJi~~gMS}l..iTI[·fjäII~~'~!)~J kYar~ofjäl1lQ7
Grundsunda, 18845/3. Gru. Anders Larsson, Kristin!Kerstin Rodin Vilhelmina lo8

~Tiilgs~s,-Eilina'~~feb'I]~ Vilhel~ti~~~Z,~
L6!.IGru,*-oo__ ~ _~_
Nordmaling, 1899/1900 L Ingeborg Andersd "Lappflicka"

101 1559 års fogderäkenskaper (Gustafsson 1979: s 131)
lO! Torde historiskt ha räknats till Själevad; del kan förklara alla namnen där: där fans el! s klappläger.
lOJ Det är troligen fadern "Guttor Clementsson j Långwaltn" som Slår i fogderäkenskaperna för år 1695.
104 ev sockenlapp, men icke desto mindre lär en mindre renhjord åtföljt honom.
10~ 8 mars 1880 födde Brita Nilsd sonen Jonas, far: Lars Thomasson. minst två samer från Vilhelmina var
dopvinnen. HLA: C:7 1879-1888.66401.1/9.24. Nordmaling. Viss reservation för modems förnamn
(svårläst).
106 Står som "Anulsson", död 27 dee, begr 28 jan 2883, "avis fr. Fredrika").
\07 Son Jonas f 8 mars, döpt 12 Jmlrs. Far 01. Stinnerbom, mor Maria Amalia Larsdoner. Villnen: Johan
Jonsson "i Wardåfjell", Joh. 01. Stinnerbom. HLA: C:7 1879-1888.66401. 5/9. Nordmaling.
\08 Kristin el Kerstin Regina Rodin fr Vilhelmina födde doltern Krislina Vilhelrnina I mars 1884. Fader:
Lappmannen Anders Larsson. Dopvittnen: Lars Thomasson (se ovan), Nils Nikolaus Nilsson. Klcmet Robert
Larsson och Kristin Margareta Larsdotter. HLA: T03585. 6/9. 1861-1895.22.
\09 Weslerdahll98.6: s 263; tidningsnotis fr Örnsköldsviks-Posten 20 feb 1896.
110 Tab 35227662.
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Nordrna.14Jg, t904 1312. No. Gustaf Mattsson, Lappman Stängfjäll, Tärna. i.
III _ ...,-,

Ungliden, Gru. 1912

TorrböIe 1913/14. No.

Sjut Ionsson
Anders Grabn (ijällsame

Vilhelmina
orsele 112

Ramseleffvärålund 1914/15 ole
15/16

ObekrJindikation

'"
orgefjel! Rdb~~!=~'

" .

Anunarnäs. 1I7

8fJrgefjell Rbd 114Lars Bergefjell

Anders, Ludvig o Hjalmar Grahn

rs BorgefjellBjurliolrii ca 1915-18, en gg
"

Aspeå, 1928/29. No. m

Bjurholm-Nordmaling en gg ca
1920·23

fY~ä~nn~~äs!:!12c92~8~12~9~.~YQ'C· ====1 ~As~la~kJpt]ai!:rta~.P:Pll'i!oi!hi:· =:':=====JE:.IUM~l"!ffi::'~' ::::::':&1
Böle, Hissjö, 1928129. Vm
Degerfots by, 1928/29. De

1942 Rödåset, Rosinedal, ednäs,
iss·§. BöJe, Te~~_..,~l _

1952 Tave1sjö, Vm..
1955 Mariehe Um. 11I

Att notera: Kyrkohokföringsmaterialet har inte tillåtit någon närmare översyn av perioden efter ca
1923; detta beroende på regeln om sjutti ärs sekretess. Lappfogdearkivet sträcker sig längre; men
det tar å andra sidan sällan med material från nedersta vinteriandet - byarnöten hålls aldrig längre
ned än Åsele el Lycksele (vilkel också återges i Aspeå by i Nordmalings Sil 1988). Beträffande det
äldre materialel, indikerar alllid ca 1750·1850 "lappdräng" el "-piga" att renskötsel bedrives i
någon form; "sockenlapp" enahanda under 1700-talet. Notera dock här som for andra områden an
giftermålsåldern sänktes fOr samer i mitten av 1700-talet, vilkel kan ge slagsida ål den liden.

Hur många sijther per vinter och notering vet vi inte. Obs an här saknas systemalisk länsmansarkiv·
genomgång.

Förkortningar: By.=Bygdeå. De=Degerjors b)'- No.=Nordmaling Umlfs.=Ume /andsjOrsamling.
Vii.:oVäll/läs. Bjö.=Björna, Bju.= Bjurho/m. Ar.=Arnås. Gi.=Gidea. Gru.=GrundSltnda, Nä=Niitra.
Sid=Sidellsjö, Sjä.=Sjli/evad, Tre=Trehörnillgsjö. Notera: Hörnefors. sen socken kall dölja sig bak
beteckningen "Umlfs ". Samma gäl/er Vänntis, Degelfol's, St/mr.

Orter i nuvarande SO Västerbotten med bofasta samer, kända och excerperade 1699·1860 ca
dna/en styrda av befintliga, renoverade kyrkoböcker. Notera au socken /lormalt är tagen fråll resp
kyrkoboksnotering och tlärfOr samtida därmed.

ålla uOrt:

Aborrfors, Bju 1739

Förek personnamn

Ion, Lars-

e\' känd -~"'rl
,..~ kontinu.ite",,__.J

1839-50

III No 41 i 1904 års Födelsebok (övr ov också fr Föd.bok): Edla Elisabci fOddes 13 feb, far G Matsson, mor
Elisabet Gustafsson.
Döpt 26 feb. Faddrar: And. Kristoffersson, Anna Oskarsson, J.G. Öberg, Beda Johansson, Nils Sjulsson,
Marg. Mårtensson. Intyg om dopt avsänt till Tärna 27 feb. HLA.
I'~ HLA: Länsmans arkiv Västerbotten 1914. Svea Hovrä1l22 okt 1914.
III HLA: Lappfogdens i Västerbotten arkiv. Protokoll byarnOten J916·1929. Tärna 23 juni 1916. K Olsson,
skottpengar varg la.
ll~ Senomer fortel/er (Hattljelldal 1988). Red: L Elsvatn.
Il' L.appfogdearkivcl: inkomna skrivelser, brev avsänt från Vännäs senvinlem 1928.
116 Informani refcrad av 8 O Viklund i dcnns rapportdeL
IU Si\cslrom el al. Aspd. by i Nordmalings socken": s 161 ff, kap "lapparna på Aspljällel"
III 8unte-Gaunitz.8orgegård Vinde/" (Lund, 1982).
ll9 Kyrkobokföring där ej annat angens.
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?

7
Förmodad 1650
1830ca

Förmodad enl.

samma sOip Ume·

.. (ovan) :::__"":11::::=
Jon, Brita Jöns, Ingridiv

1640-1930-?

1778

gerfors

Djupsjö, Nor

8ygdeå

1645(1700/1725~

1803 120

~A"v;;."',N;o;;;o,;---·Uo:-I"9"'00"""~"'{O=mtU7CC.7t TI.-pp-'107",-'~"""·'"b"I-'.·B"E~I"7C'jc-.."", F:';"---..,.."
2001

Backen, Umlfs 1782 Lars, Margareta,Anund- ?

'Baggåid, Nor;"-' r.1"78~2,,",+'-"'''N'''i'ls;Gertrud, Erik, ?
L;. ...lll!5ljg, 03 Jöns~, Jons-

Bjurbäck ., Bju

Bjärten· No

Lars. Sigrid, Nils,
Jöns-. Nils-

[jjJ'!Jäkii~ebö~le~.lU~JilIfs;;j1i]~1[]7~29L:=:::II':In~gn~'dic~.J·IJl18~=II.1I••D[~önnod~;j.ii<d!.::=:J
Fällfors, Umlfs 1789 Mårten, Abraham, ca 1735-1789

EOM-
UGunni';;;;:;;;;;'s;;;nut;;:,~k,""'-'"1"7'ii65"",-""r,L=r-,;;;"", Anna, Mårten~
Umlfs··

Obekr.

Haddingen, Umlfs

Harrsele, UmIfs

Hjoggsjö. Umlfs

,HoJmsjölandet,
~ju*

Hummelholm* ,
No,

1830

1789
InI

1776

Eric, Cecilia, Lars·,
Mårten·

Mårten, Christopher,
A Lovisa

Pehr, CJemens.

F:1296

F,1226

C:4 t 85 Obekr.
Westeroah! 1986",Il5ö"nnoda="'d"16SQCa·'"
Tre arhulltira- 18?

byg'l 9.
Kyrl<obokf.
samt Ek.kart
20J4y div namn

?

?

EL-kartan 20J 6a ?

C 190017S0-J9QO:.1
ev ~ngre .'

F: I 288

Anna, Clemens- C:4 676 ?
Erik, Kadn,;:;;A",,,,,,=,-..il(c,,o"b:':o"kf".- ......10"--""""""""

:.iUl-, Anders
Lars, Lars Johan,
Anders-
~Mårten- 111

Jämäs by

(MoIio1990)__""''i:<mfl
bd FFÖN 912,

AUM •

?Kräken, Nor.

Hössjö, Umlfs

Mjösjö, Nor m

Mo, Nor

Hömsjö. Nor

ärnäs, or·

Långed, Nor

(liåknäs"lN"o'"':"_"J_1 L _
Hömefors

\20 Synnerligen tidigt belägg på same på kusten i kyrkobokföring. Dock osäkert om födelseåret 1645 verkligen
avser Aspcå el ens socknen. Ar 1725 llids Jöns Nilsson av moder Brila och fader Jon Persson, Aspcå.
1~1 Inga s~rski[da årtal funna.
m Osäker uppgift, vi hann inte återfinna källan, som ögnades i början av arbelet.
m Nils Mårtensson Hvitlåck juli 1741 är han JämäsrOlens fclrdubblingsman, "lappson från lycksele
lappmark obefaren -" medföljde Karlskrona-flottan liII Finland, återkom helskinnad jan 17+4. Ä\'en
omtalade (dl\'.!) lapPIOrp i Järnäsboken.
11-1 Ingel namn; men Ö och NO finns dlV. lerrängnamn som skvallrar om samevisten. Viss oiäkerhCI för
bofaslhctt"n.
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_ ..,,·.•.iilEiiIIJJ9)~'1 .:::::;:;;::::: :DlI. ==:7.;;;;i~";j
Nordmaling(-svallen) Förmodadl25

rÖb~ola.•~uinlfs'.~ .''t.' i9bekr-jaIt:'",,"'",;;">....:,","L, ",,', n__w- ~jp.teF<is!~~f,,y;~

Orrböle*, Nor 1730 Jon, Lars- Ek.kart 20J4e mm Förmodad

EW'!Ö;~1n-]"1'.io78;.;1..,..-..~~~ E"7~~'1?;?~s-. ~Etf,':~:=.~~",~"-- .•.
Röbäck, UmJfs 1831 Lars, Anclers- F: l 303 ?

Röi:I~, Umlfs 1812- nders~~#il??~ TT164,4~t5-J85dcå:'I~?;tt
...._~__-'__"":_."G"'loillm~nt;,~ ":=';:&1:. -J "~'__
Rönnholm, Nor sent 1700- Rönnholm och ?

Kronörell (1995)

Imilllträs1\'illm1!L] 1I'lJH:::"~":.:']J~, ceoara;:'7An'"a"'o,"'s;:U", LC:3:;69 :AIi1il
Strämbäck, Umlfs 1853 Greta Lotta, Lars- F:1487

!SävJ\!~':'iirJtf781 [jO" Mali~:c]ffijo1iGJ lQXr8rJ?~t:D:J:l c:;;:;:: ;;:;;T:~J'2A
Sörmjöle, Umlfs div Clement F:! 522, C:4 1805-1856187

Obekr.l,~
870caWI~

Obekr. 119

:=,:g

1G"IiiilIW"tE~.•tnn~~:6~J .F~'.1_54_·_~-, F,~~~:. :,~?Q~:~
Anders, Grahn Ek.kartan 20J4h, Förmodad

Länsmans arkiv
1914

..'u"'m...o_........--'1180I--7]E~n:E~M

Värmäsby 180 l

Wästortog, Uffilfi [f01_;;;;;;;Iij&:iiL3ii!!!iihtlM [<5;]D;.n.

••• = SamlIIa person (e/familj) på alla ställena

Orter j nuvarande NO VästemorrIand med bofasta samer 1672.1915 ca lall

,~s Man talar om lappbänken i sockenkyrkan (ref bl a Staffan Lundmark, DAUM). Fyra samebyar uppges på
Lappkommittcns karta från 1919 ha sitt vinterbete i Nordmaling. Av socknens fddslar från 1700-talet och in
på förra seklet bör några ägt rum här.
'~6 Kontinuitet obekräftad, men högst sannolik pga många belägg och det strategiska läget.
m Osäkert om full kontinuitet; ev längre än I &50. Samiska vinterftyttningar kända från otaliga vintrar under
1900·ta1ct.
I~~ Tiden har ej medgett närmare studier; men vi utgår från alt lejonparten av varje sekler 16-1900 haft samisk
bosättnings-kontinuitet i Umeå; åtminstone omtalas samer där alltifrån 1610 i Domboken. Från 1661 måste
man dock ha en syssla fOr alt få vara borgare. Vi har div. anteckningar från 1600-talets domböcker, och den
enda från 180 I; se vidare Teg och Väster-Teg.
1~9 Som fOr Pengsjö: obekräftad men sannolik kontinuitet.
IlQ I tabellen har bara ett ratal fOmamn införts, detta pga tidsskäl. Reviderad tabell för y-län i ev. kommande
rapport.
I)) Kyrkobokföring där ej annat angetts.
ll2 Arbetsmaterial Botniabanans fdrundersökning JP 31 och 32.
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l 89-1820

- ;;; ..,-
1782-1827

1809-1849

....--.....,"'(Ang"i.2000"'"' .......----.,
c 1750 k.:obo o'

1782-

m 1IllI':~ -

1749-

Långvattne~~~AI';' .... """n,","",
Mosjön, Gro

Faresta, Sjå 1693 Olof, Christopher-

Iacobsi!ska~~iii:::bi:~:3:[j1E82~4!::::=:I
Kasa, Gru 1809-

Lunganger 748

Nolås, Sid

~rrgl1isjQ,Gi
Norrvästansjö, Sid
Ny1and.",Gru",,",__

NälIa, Nä
Sidensjö. Sid

Själevad, Sjä

Skilling~j~Gru
Skure1, Sid

1672, '84,85,
1687,89... l33

1808'
1812-

Trol. kontinuitet ca
I 672-idag

808- 878

S!)':bbers Gro
SörJungånger, Sjä

_"ärv g~]jä

Tävra, Ar

Ulås, Gro
Västan!, Gro

(O"""billsjQ..l?j'

795

1769

1799-
1769-1777

17 ,182JC;:::J

Alt notera: Jag har ej här undersökt Västernorrlands orter lika sorgfålligt: kontinuitet och årtal är
uteslutande från kyrkoarkivalier samt i en del fall från Westerclah! (1986).

Kontinuitet bland bofasta är ibland närapå lika slående som bland renskötarfolkel, lål vara an del
ofta handlar om ofri grund. Lapptorpet i Fjäl, Hässjö (idag Timrå kommun) bestod i hundra år - och
denna samesläkt satt i socknen minst 6·7 generationer, ensartat är fallel med bosätmingama på
Långudden, Bjärtrå (Kramfors kommun nu) - manga fler fall finns.

Jämförelsematerial
Ljusminnes kartläggning av vinterflyttningar genom socknarna Boteå-Styrnäs.Bjänrå-Nora främst
efter kyrkobokf6ring:

1860 och framät: 1860161, 1863/64, 1864165, 1870nl, 1876177, 1877n8, 1879/80 (tva belägg
Nora), 1881182 (Nora, BjäTtrå och Stymäs), 1883/84, 1884185, 1885/86, 1886187 (Styrnäs och
Boteå), 1887/88, tro11888/89, 1890191, 1892193, 1894/95 (Styrnäs och Bjärtrå), 1898199,
tro189911900, tro11900/01, 1905106, 1906107, 1917, 1918.

Flyttvintrar Graninge 1864/65, 1865166, 1870nl, lroI1873n4, lrol1874n5, 1876/77, 1880/81,
1900/01,ev 1904/05.1912113, 1915116,1916/17,1921/22.

Flyttvintrar Ljustorp 1875n6 saml tro11856157, 1863/64 och 1893/94.

Flyttvincrar Hässjö 1885/86.

FlyttvinlrarTorsåker 1869nO, 1874n5, 1878n9, 1899/1900, 1900/01, lro11903/04.

FlynvintrarTorp 1869nO, 1878n9.

III osv ... l793, 95,1702, 1708,l713, l745-46, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 66, 77, 81, 93, 98.
Samtliga fr IcobokfOringen.

57



Metod som använts: Först har bofasta samer kanlagts. Beläggen utgår från icke mantalsskrivna
samer, ej kända i området annars, ofta med uppg. härkomst frin fjällen. Atskilliga fler vintrar
indikeras från samtliga socknar, utan år. Kartläggningen utförd här jan 2000; kan ha enstaka sakfel.

Vad har gjorts?

Avsevän mer fanns an tillgå än jag forst anat på den bearbetade källsidan: det gäller allrafrämst
bygdelineratur, det visade sig an p6 l 990-talet många böcker utkommit från området, det gäller
hela kustbandet. men mest i söder; detta speglar ocks! var fokus lagts. Osäkerhet på avgränsningen
i norr har avhållit mig lite från böcker om Skelleftetrakten.

Jag finner också an Internet blir alltmer användbart, vill där främst ange tvl källor: 1890 års
Folkräkning på ForskningsarkiveI, Umeå universitet; samt Anbytarfornm, där en hel del
kustanlmuma samer forekonuner.

Överlag gapar dock forskningsluckorna tomma på samesidan, det blev återigen Westerdahls Samer
nO/lllKogs (1986) som fick tjäna som huvudunderlag. ehuru denna ej fokuserar på området.
Lappfogdearkivet, osonerat, också viktigt. Som vanligt i sameforskning fir man leta lite varstans;
och sökandet har bara börjat...

Var och när har samisk aktivitet bedrivits i området - ny kunskap? Sammanfattning.

Jag har här visat pl en mycket lång rad platser där samisk verksamhet bedrivits i området. Det
undenecknad. som använder historisk metod. känner har saknats är de antropologisk-etnologiska
inslagen, sådant som Hur gjorde mall? (det var ju heller ingen frågeställning), och (intressantare)
Med vem utfördes det? Hur går jag vidare med relationerna inom de olika samiska grupperna;
mellan dem och mellan var och en av grupperna och de andra etniska grupperna. där fOrstis
relationerna till majoritetsgruppen, s k etniska svenskar och finnarna är mest relevant. Det är
naturligtvis en ohyggligt stor fråga, somjag hoppas kunna fl chansen an gå vidare med.

Läsare av mer eller mindre initierat slag kanske undrar varför inte sysslat mer med skogssamerna,
med välkända ffirgreningar nedåt kustlandet? För det forsta har jag ägnat Jon Larsson visst intresse,
nu kan han ha varit sprintare, men likafullt verkande bland skogssamer i sådant område. Sedan
ligger den skogssamiska epoken. ifråga om aktiv näringsutövning utanför tidsavgränsningen. Dock
innehades ju faktiskt skanelanden i Västerbotten till 1928, även om det tycks ha varit ytterligt fl
som nyttjat dem till annat än jordbruk. Westerdahl brukar emellertid i foredrag (ex 6 feb 1999 i
Ramsele) visa upp de ättlingar till skogssamer som finns kvar i området, och sAdana finns ju lite
varstans. Det mesta tyder på att en massiv ansamling ränsprocesser ägde rum 1860-1880 ca, där
nyttjande- och äganderätt upphävdes på löpande band. särskilt den senare. Trots Westerdahls stora
kraftansträngning och fma resultat med Samer nO/lllkogs (1986). måste ändå en omfattande
kartläggning till av skogssamiska skatteland och kanske främst deras upphörande och den
historiska process som innebar an samerna gav sin emicitet på båten och blev bönder.

Vad i övrig finns att säga om skogssamer. är ju att begreppet vidgats de allra senaste åren. Utifrån
vetskapen om samerna i Dalarna, som funnits (om ej gemenligen?) sedan Linne, bar Svanberg ju
numera låtit anarruna uttrycket skogssamer om de i Mellansverige med mångsidiga näringar
verkande samerna. Det kan dock finnas anledning att fara varsamt fram med uttrycket skogssamer
söderut, då den legala - med äganderän - skogssamiska verksamheten i Angennanland och norrut
nog inte bör blandas samman med samer i Hälsingland m fl landskap. För egen del villjag helst
isärhålla bofasta samer, seminomader, skogssamer och fjäll (eller flytt-)samer av vetenskapliga
skäl. Det jag avser med seminomader är de som bedrev småskalig renskötsel från ungefar
BjurholmlNordmaling och nedlängs kustnära inland (ca 35·60 km) hela vägen till Bergslagen 1)4,

Företeelsen är känd från ca 1700 iAngermanland • nådde sin k"lJlmen där. menar jag i "Tjoevke·
måjhloe" (2000); och från 1732 i Hälsingland. Vissa tidiga anteckningar i dom-och kyrkoböcker
(tillika ex Bjärtrås mantalslängder) pekar dock på att man bör söka detta rensk6tselsystems rölter i

llol Systemen tydes ha funnits längre in i inlandet ju längre sOderut vi konuner, fr:m ung. läuendaI och s6derul.
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ännu älde tider, kanske 1600- kanske 15OO-talen, eller äldre ändå: det vet vi inte mycket om idag.

'"
Vad jag kan vara överens med Läsaren om, är välan ändock att hurusom, så faller det utanfår given
tidram

Diskussion

Om sakinnehållet tycker jag inte au jag har så mycket att tillägga; se nedan sanunanfanning. Jag
har underhand, kanske inspirerade av etnologin, fört resonemanget. Frånvaron av ingående studier
kompenseras någol av mänga, små källor och Westerdahls Samer nolaskogs(1986}. Jag har sedan
kunnat UlIlyltja malerial från VästemorrIand och Gävleborg.

Turbulens i flyttieder och betesland, i fjällsamisk markanvändning orsakad av politiska beslut på
riks- och regional nivå torde vara centrala parametrar som påverkar var bete bedrivits.

Klimatstudier - i så blygsamt måtto att jag noterar eXlTema eller mr renskötsel särkilt for- eller
ofårdelaktiga vädenyper - bedrivs om än i blygsam skala inom uppdraget, och indikerar och stärker
användandet av Nordmaling som huvud-sakligen reserv- eller tlenbetesland - med det i särklass
bästa och stabilaste vinterklimatet i Västerbotten. Att inte norra delarna av Våsternorriand använts
så mycket av byarna Gran, Ran, Umbyn och Vapsten, tycks bero på det faktum att Vilbelmina·
samerna tillsammans med sina norska bröder sedan många hundra år 'lagt beslag' på dessa ttakler
(redan 1796-97 finns mycket starka indikationer på flyttningar av norska samer via Vilhelmina till
Björna). Att det är så, torde sammanhänga med den mängd skogssamiska skatteland som dominerat
norra Angermanland (kända) från medeltid till grovt räknat forra sekelskiftet. Det norska betet
utgår naturligtvis också från Lappkodicillen 1751 och tidigare slutningar. Överlag måste framhållas
att det norska konventionsbetet är en oundgänglig väg att gå fOr att bättre täcka in områdets
renskÖlselhistoria.

Om vädret kan sägas att 1878 hade extremt mycket nederbörd, 26 jan 1942 hade Blekinge - 40 0,

1941 är också känt som ett kallt är. I äldre tider känner vi vinttama strax innan medio 1740-talet
och fram till 1745 som fruktansvärda C"Tjoe"kemljhtoe 2000"). Minst tolv samer i nuvarande y-län
frös ihjäl, där lär vara ett mycket stort mörkertal. Mer än så vet inle vi nu.

De sörkörande ångennanlänningarna som 5 feh 1883 omskrevs åkande till Distingsmarknaden i
Uppsala med 21 lass bl a renstekar och hudar (VA d:o dato) bevisar inget i sig; men man kan fråga
sig var della upphandlades? Sörköreriet är ännu en faktor och ett studiefålt, som kan ge svaren om
vinterlandets markanvändning och möten i kustlandet.

Dislokationerna, eller snarare tvångsforflyttningama, av Karesuandosamer söclerut tog fan 1929/30
och några vintrar framåt. Härifrån och fram finns all anledning Man tycks dock från Lappfogde
myndighetens sida ha hållt alla 'avvikande' flytlIUtter stången, dvs avvikande jämfan med normen
på I920-talet, som likt normen på 1930-lalen och framledes inle tycks ha omfattat kustsocknarna.
Här är viktigt att framhålla: Lappfogden och hans underställda opererar utifrån samma
etnocentriska och bondesamhällepåverkade uppfattning som övriga storsamhället. "En Donnal
flyltled" utgår från godår, eller "bättre lin genomsnittet-" alternativt "bättre än dMiga år-"-år. Flenär
räknas liksom inte. Ändå har aldrig kustbetet fdntagits samerna juridiskt; antagligen spelade
ändock Huss (1959) och även den västerbottniska utredningen 1914 en rätt stor negativ roll i den
framtida utfonningen och pedagogiska framställningen av renskötselområdet. Basalt fOr
Västerbottens kuslland är, som jag ser det, Bergströms karta från 1919, i sin tur till största delen
baserad på Västerbonensutredningen 1914.

Bristen på stoff om bofasta - och skogssamer kompenseras till dels av Bilaga III; bl a k:obokforing
från Anundsjö.

IlS J Bouppteckningar Rlr samer påI700-talet, återfinns ej stIlIan renägare bland bofasta, detsamma har
Svanberg hittal. Vi vill hllr invända mo! begreppet Mellansverige i sammanhanget; en begrepp som känns väl
korrumperat och ofta nu avser Mälardalen.
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Hypoteserna
Mina egna etnocentriska och ignoranta eruptionerllösa hypoteser kring en 'alla-samers·land' kom
pä skam; och jag har istället gläntat på dörren till en raffinerat och ofta tydligtvis välfungerande
vinterbetessystem, där man byter land efter behov.

Om landet innanfl5r mellersta västerbottenskusten somflir småbrukstättför rtnskötarna att passera
har ej kunnat behandlas; detta av den enkla anledningen an källmaterialet från ifrågavarande
socknar ej räckt till. Om sockenlappars och renproletilrers smdska/iga renskötsel; kustlandet har
en del sagts, men jag vill återkomma även där. Il(;

Den Westerdahlska tesen om skogssamer nyttjande klisten har inte heller kunnat undersökas
närmare; jag hoppas framledes att det till detta ges resurser till särstudier. Jag vill dock noga
poängtera att alla samer i kyrkobokforing med adressen "- Lappmark" likagäma kan komma frän
skogssamiskt omräde. 1 Angermanland ses flest skogssamer i socknar som Boteå, Bjärtd, Stymäs·
men med mer eller mindre tydliga forgreningar bakåt i tiden mot Skog och Nordingrå. 1 historisk
tid tror jag dock att skeenden och rörelser varit seminomadiska eller sedentära: dvs. det är knappast
någon från skattelanden ovan Anundsjö som nyttjat ex 'Höga kusten' med berått mod, ulan att
bosätta sig. Den genomgående semisedentira livsstilen som arkiven röjer anno ca 1695-1850 bland
samer bör utforskas.

Skötesrenägarnas betydelseför jjällrenskötselns flyttningar och siltställen vintertid är välbekant;
men har ännu inte lyckats förädla några metoder fOr att finna dessa (vanligen) icke·samer. Samiska
skötesrenägare kanjag däremot vara på spåren, med de noteringar från kyrkoarkivalier, somjag
lagt in som bilaga (Bilaga Il!). Jag kan i sista minUlen lägga in Paine (1957: s 148}:"1I is probable
that Coast Lapps had some of their reindeer in the Mountain Lapps hercls". Detta om Norge; och
varfOr skulle det inte kunna gälla även här? 131

Jag vill framhålla att det mestadels har Btt röra sig om grundforskning, även om det bitvis kan
snudda in på tillämpad sådan på vissa områden. Ett tvärvetenskapligt nätverk mellan Ammarfjället
och Gävle·Bro och bortom mognar pä.

Bofasta samers adresser och lämningar, skötesrenars ägare, småskalig renskötsel och ev wrdi
system i detta geografiska område behöver studeras. Att fortsätta analysera, och med intervjuer öka
stofTet, kring vinterbete likaså. m

An fl ihop sanunanhangen; se samband och ev. skiljelinjer for områden med verdi· resp
skötesrenägande är viktigt.

En hypotes växte fram ovan under avsnittet Lappfogdearkivet om glesare vinterflyttningar till
området på 1950·taletjämfort med ex. vis tiden 1900-1930, särskilt avses Bjurholm·Nordmaling;
"ett nerta)" vintrar 1922-1949, "lite glesare" 1949-1972 har ej kUIUlat varken verifieras eller
falsifieras ännu, men det ter sig angeläget. Nedan foljer en specialdiskussion.

Jag tycker allmänt att jag nån en god bil närmare förståelse av det samiska levnadssättet,
enkannerligen renskötseln. Jag skulle vilja få tillfalle an gå vidare med de bofasta samerna och
deras relationet samt över etniska gränserna, överlag att gå vidare med etniska relationer känns
framkomligt. Allt beror ju på uppdragsgivarens önskan om inriktning.

Vinterbetet i Nordmaling: Vapsten, Vilhelmlna norra, B0rgefjell fast bete; Umbyn, Gran och Ran
vissa vintrar
Det bar naturligtvis nått också oss på Ljusminne, att det råder tvister om vinterbetet i Nordmaling.
Likadant är det på nera håll i södra Jämtland och Härjedalen, och på enstaka (andra) håll i N och V
Angermanland enligt hörsägen och tidnings·notiser nåra skrivande stund. Så fort förändringar i
betesmönstret sker, uppstår oro. Som lekman Uag är ju närmast historiker, och inte någon

\36 Här kan vi dock hänvisa till "TjoevkemAjhloe", filrsta utgåvan i rapportserien (Kulturmiljövårdens
rapporter 2000:8, Lmv).
lJ7 Paine, Robert. Coast Lopp Society L A Sludy of neighbourhood in Revsbotn Fjord (Tromsö 1957).
U. Där vi tror att Uinsmans arkiv blir ~'1irdefullast, genom RNL I928.paragrafen om anmälan senast inom årta
dar eller ankomst.
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renskötselexpert, allraminst p~ dagens industriella former av den) kan manju tycka an det är väl
många, icke-tama djur på alltfOr små ytor och lång tid (betet idag p~går ju flera månader längre än
på rajdernas tid).

Som reservland har Nordma1ing med Hömefors och sydligaste VälUläs betjänat Gran, Ran och
Umbyn. Jag kan inget säkert säga om frekvensen, men däremot fastslå an det handlar om
reservland, ibland liktydigt med flenland, ibland mindre och ibland minc1re dramatiskt. Jag tror att
man gått längst ut i havsbandet riktigt eländiga vintrar.

Vilhelmina norra med åtfOljande Bmgefjell har nyttjat främst S delen av socknen regelbundet, och
Vapsten i huvudsak den norra; jag tycker mig dock se an de senare kunnat gå bra nog långt ned i
socknen; vissa vintrar i Aspeå och nedåt Drivan. Kartläggningen av vilken person som tillhör
vilken lappby är inte genomford; kanske är andra bättre lämpade for den uppgiften - jag tror att de
renskölande samerna är bäst på det. Där står dessa uppgifter till forfogande. Kanske skulle man
kunna definiera sydostligaste Nordmaling och nordostligaste Grundsunda som Vapstens reservland,
möjligen rentav senvinteriand. Diskussionen lär fortsätta. För de andra två byarna är det lättare; de
har kommit in på, längsmed eller parallellt med Lögdeälven, nyttjat betesmarker runt Toböle,
Orrböle och Mo·Lögdeå·Rundvik-Ava samt Drivan. Också Vilhelminsamema har cirkulerat for att
inte överheta; Grundsunda har man då haRmat, där finns ju också en separat flynled ner till lång
liden, OlTU'Jämnd här och av Westerdahl (Sjul Jonsson 1912 t ex). En fOrmodad minskning i y
länsbetet efter 1915 med WesterdabI (1986: s 263) kan antingen ha medfOrt mer nyttjande av
rapportens norra grannsocknar eller inneburit stopp å god- eller forvinterlanden i ÅselelFredrika.
Frågan tarvar ytterligare studier om den någonsin ska kUlUla bli utredd (Se hypotes momentet ovan
om 1922· osv). Perioden 1870-1904 ca har manflyuat tlitt. ofta och årligen: 1904-30 fortfarande
ganska ofta. 1922·49 ettflertal senvintrar (kanske varannat-l'ar tredje år). 1949-71 möjligen lite
glesare men denna senare period vetjagfiiga om i dagsläget. För 1930·ralet kan månne lite data i
Hällebergs bok Sorsele (2000) visa bete; den kom fOr mina ögonen forst i slutet av dena uppdrag.

Parallellfall till Nordmaling kan Njurullda och dagens norra Timrå kommun vara; dessa är
helvinterland med regelbundna flyttningar for Orhedahke (Timrå) och Raedtievaerie och i äldre
lider möjligen Jiingievaeries forfader i HOlagens lappby. Häggdånger liksom Hämö (målUle även
Hemsö) kunde kanske liknas med Jämäs-Kråken, då flera byar använt dessa platser till bete. Jag
har även provatjämfdra med Nordingrå, men det later sig inte helt lätt göras.

Njurunda bör kwma tjäna som möjligen lämpligaste referens; det verkar som om denna socken
varit dels senvinter/and. dels reservlandfOr sina respektive nyttjare, dvs samebyar eller snarast
sijthcr. I Njurunda har också bott ägare till skötesrenar; vilket väl avspeglas i minst nio betesplarser
och veterligen lika många sinställen. Vad som saknas for en direktjämforelse är närhet till kända
skogssamer; å andra sidan är klimatet stabilare och gynnsammare. 1J9

Peter Ericson 2001·02-23

Källor

Informanter och uppgiftslämnare:

FM man ca 60 är, f Västerbotten. Samtal 21 okt och 25 nov 2000. Uppgiftslämnare.
Clas Wedman ca 82 år, intervju 21 sep 2000. Informant.

139 Seminarium 24 jan 2001 på Njurunda Hembygdsgård. Samt Huss 1959: s B 20.
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TX man ca 55 år, fFrostviken. Samlall feh 2000. Informant.
BE man ca 83 år, Västerbotten. Samtal 13 sep 2000 och 17 jan 200 I. Expertis, uppg.lämnare.
OE kvinna ca 70 år, Yästerbotten. Samtal 17 jan 2001. Uppg.lämnare.
LT man, ok ålder. E-brevskorrespondens, e-brev 21 aug 2000 m fl datum. Samtal 17 jan 2001.

Uppgiftslämnare.
OBP man, fca 1909, Nordingrå.lntervju 1999. Informant.
UP man f 1913, Nordingå. Div intervjuer 1999·2000. Syskonen, f 1916 och 1921 (m resp lev) 1

resp div tillfällen a.å. Informanter.
ÄH man f ca 1910, Skog. Intervju maj 2000. Informant.
NG man., ca 66 år, Bjärtrå. Intervju, inventering maj 2000. Uppg.lämnare.
HIG kvinna, ca 66 år, Bjärtrå. Intervju, dag som ovan. Uppg.lämnare.
NS kvinna, ca 85 år, Nordingrå, intervju maj 2000. Informant.
ZZ man, 37 år, Vännäs, samtal 13 sep 2000. Uppg.lämnare.
ÖÖ man, ca 65 år, Själand, intervju jan 2001. Uppg.lämnare.

Utöver dessa anfors Thomas Onuna, Staffan LWldmark; bägge DAUM, Sig-Brin Persson l\TR.K
samt Thord BylWld, HLA.

Föredrag av Christer Westcrdahl symposium Samer i Västernorrfand i Ramsele 6 feh 1999_

DAUM - Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet Umeå

Skriftliga. B Levander 1967, HÖN 912. U Sandström.
Ljudlband. H Forsberg Bd 1799, Gr, 719 A-722 A. Even Larsson., P-U Agren.

HLA - Landsarkivet i Hämösand

Register Bouppteckningar Burträsk tingslag A-Ö 1768-1863
Passjoumafer Vn län.
Topografiskt ordnat personregister (iver sockenhanl\'erkares mfl ansökningar att få bedriva

näringsfång 176)·1787. Yol D IV ex
LAppfogdearkivet. Lappfogdens i Västerbottens län arkiv. F XIV: Vol I, 2, 3, 6: Handlingar ang.

renskötseln (: 1908-13, 1918-1927, 1926-1942, resp 1936-1949). Vol A I: 2-4 (1926-1946)
Protokoll byamöten. Yol E 1:2·3, 6.Vol Ö 7.

F -Inkomna skrivelser: 1911-12, 1913·14, 1915-16, 1917-18, 1941-42, 1942-43
Kyrkoarkivalier (där årtal angetts, avser dessa nonnalt vintrar)
Bjurholm ilirsamling, Vblac-Iän, e 1899/1900-1902103, E div stickprov 1860-1884/85, 1885/86

1892183, F 1876n7·1882183, 1883/84-1906107, stickprov 189911900-1917/18_ E, F 1912113
1923124. "; Bjärtrå ilirsamling, Ynly-Iän, e, E, F. U", Björna forsamIing, Ynly-Iän, Bygdeå
församling, Vblac·län., Gideå församling, Ynly-län, Grundsunda fOrsam1ing, Ynly-Iän u

...., Hömefors rorsam1ing, Vblac-Iän, e, E, FI909/10-1917/1918·, Nora forsamling, e, E,
F, •••••• , Nordingrå forsamling, Vn, y-län., C,E,F ...; Nordmalings forsamIing, Födelse- och
Dop, Lysning- och Vigsel-, Död- och begravningsböcker Nordmalings f6rsamling 1880-1905.
Mikrokort efter originalböcker, Födelse- och Dop 1905-1910 samt vintrarna 1926 (end jan.
apr), 1926/27, 1927/28, Lysning- och Vigsel 1905-1920, Död-och Begravning 1905-1926;
Räneå församling, NbIbd-Iän, Umeå Landsforsamling, Vblac-Iän; Vännäs rorsam1ing, Vb, ac
län C 1887/88-1892/93, 1898199·1902103, stickprov 1893/94-1928/29, E 1902103-1916117,
stickprov 1917/18-1927128, 1928/29, F 1865/66-1902103, "sticlevintrar" 1912113, 1916117,
1917118,1925126,1927128·; Adalsliden forsamling, Vnly-Iän ••••. Andra socknar anforda
från ''Tjoevkemåjhtoe'' (2000), där llirtecknade.

Vn läns landskansli Vol D IV eX-17. Topografiskt ordnat personregister över sockenhantverkares
ffi fl ansökningar att fl bedriva näringsfång 1763-1867.

• OriginalMcker på mikrokort
•• Delvis originalböcker
••• Tidigare excerperat
····Delv tidigare exc.
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Länsmans i Yästerbotten arkiv.
Nordmalings distrikt 19t5 FY 11: l. Svea Hovrätt 22 okt 1914. Utslag 20 juni Nordmalings

Bjurholms Tingslag. Misshandelsmål feb 1914.

Dombiicker
Domb6cker, Sligsjö-Viksjö YollO Häfte HL
Domböcker, Personregister lilI (och fallbeskrivningar) 1635-1735 fOr

Nordmalings socken, Urne lappmark, Asele lappmark och delvis Ume sno
[S k slid..prov har gjorts äv på andra socknar]

Riksarkivet (RA) Stockholm

KARTA utvisande lapparnas skattefjäll och flynningsvägar m ffi 1883. ÄK 34 (2006: 12).
NAMN?? .

Konceptkartor 6ver samernasflyttningsvagar i Vasrerbotlens Jan. Dat Jockmock 1913 (bl. 1-3).
Konun. o kommitteer, nr 1166, renbetesdelegerade av 1913, bl 1-3 (Kartavd.). (2007:02).

Skisser över slaktområden i Norr- och Västerbotlen (bl. l-S). Diagram över renantal (bI.6). Övr
diagram (bI.7).

Komm. och kommitteer, nr. 1774. Renutredningen 1956 (Kartavd.). (2006: 17).
Stereoskopiska fotografier. Renbetesskador, Västerbottens liill. E. HagIWld. Just.dep.akt 1917.

1613",2. (2001,01).
Sveriges traktater medfriimmande stater 1723-177118.
/883 ars Lappkommitte. ÄK. 34: Yoll.
Utredningar ang. den lappsko sedvaneriitten / DUn. YK 193: vol 6. (4209).1919 år.> Lappkommine.
Renbetesdelegerade av /913. Renbelesfrigan i Norrbotten och Västerbotten. Yl( 1766: Yol 18.

(4224).
Renbetesdelegerade av /913. Renbetesfrågan i Norrbotten och Västerbotten. YK. 1766: Yol15

Flyttningsvägar. (4224).
/9/9 ars Lappkommitte. YK 193: Vol 6. Utredningar ang. den lappska sedvanerätten m ffi. (4209).
RA 321768: Yol l. 1930·35, /930 drs Lapputredning. Yol 1. YK 1268. (4224)
RA 322284 Yol l. SOU /966: /2 Renbetesutredningen, direktiv 1961. YK 2284. (4232).
RA 322284: Yo17. SOU /966:12 Renbetesutredningen, direktiv 1961. YK 2284. (4232).

Bearbetade och andra källor

Andersson, O. 2000. Den sista rajden. Samer berättar om livet Ibrr. Östersund. JamtlilJämtiands
läns museum

Angaria. 3. 2000. Lill-Mosj6n. Raä 256: 1-2 Arnäs so, norra Ångermanland. Särskild arkeologisk
undersökning- Botniabanan. Anna·Karin Lindqvist & Liselle Eriksson.

Arkeologi i Borniabanans strackning. UV Mitt, Länsmuseet Yäslemorriand, Angaria, K..:.\1VA.
Aronsson, K-Å. 1991. Fares! Reindeer Herdi"g A.D. /-/800. An archaeological and

palaeoecologicaI study in nonhem Sweden. Archeology and Environment 10. Umeå
Aspeå by i NOl'dmalings socken. En ångermanländsk by i Yästerbottens län. 1988. Umeä.

Sikström S, Rännberg L, Lindgren, A Wedman e, Rönnberg W et al.
Baudou, Even. 1992. "Arkeologisk forskning i Ångennanland nolaskogs. "Arkeologi lIolaskogs.

Skrifter frin Ömsköldsviks museum Nr 3. Ömsköldsvik.
Bergström, Erik. 1919. Kana toreställande lappbyamas gränser. Särtryck. LappfogdeväsendeI.
Bunte, R· GaunilZ, S -Borgegård, L-E. Vindeln. 1982. En norrländsk kommuns ekomiska

utveckling 1800-1890. En analys av bondesamhällets ekonomiska utveckling, anpassning och
forvandling under 200 år. Lund.

Bucht, T. 1972. Ortnamnen i Yästemorr1ands tän. På offentligt uppdrag utgivna av ortnamnsarkivet
i Uppsala. De/lV Angermanlands norra domsagas tingslag. Territoriella namn. Uppsala.

Bäckström, W. 1909. Bjllrholl1ls historia. Blad ur fotsamlingens historia. Ömsköldsvik.
Dagny. 9:2.1906. Art: "lapparna och civilisationen". Vitalis KamelI (ffi fl). Tidskrift.
Dah1stedt, K.-H.1987. Frdn Qllartier LtJtin till Grisbacka. Ett urval artiklar i språkvetenskapliga

och andra ämnen (red.koDUn. S Fries] samt K-H Dahlstedts bibliografi 1936-1986 (Karin
Snellman]. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar; 31. Norrländska skrifter 14..
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Färjare, Anette & Olsson Eva. 2000. Lill-Mosjön - boplatslämningar och fångstgropar från

neolitikun, äldre jämålder och historisk tid. Angennanland, Grundsunda socken, Banafjäl I: IO
och 21: l, RAÄ 345: 1-2 och 356. UV Mitt, Dokumentation av faltarbetsfasen 2000:5.
Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet.

Förslag till konvention mellan Sverige och Norge angåendeflyttlapparnas rätt till renbete avgivet
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Universitet. ISBN 0284-2734. Umeå.
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Jakobsson, M. 1999. Botniabanan, sträckan Västernorrland. Riksantikvarieämbetet, UV Mitt.

Rapport 1999:9. Sthlm.
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Larsson, H. 1984. Handel och vandel i Vindeln. Något om människor, händelser och hus i det
Vindeln som en gång hette Degerfors by. Umeå.
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BILAGA I.

1) LÄNSMANS ARKIV - HLA
Svea Hovrätt 22 okt 1914,
Länsmans Arkiv Nordmaling
Bilaga Nordmaling och Bjurholms Tingslags utslag 20 juni 1914
Homgren vs. Andersson
Misshandelsmål, dådet ägde rum i lappmannen Anders Grahns bostad i Torrböle.

Not: Grahn lir alllsa inte personligen inblandad, II/an endast hans bostad skådeplats.

BILAGA II.

Sveriges traktater med främmande makter 1723-1771 lli

Ur LappkodecilIen In extenso (1751)
"A.jwenwiilundjlJr Swerige både sin och den Norrske skatten afUhmeå, Vapsten, Ran
och Granbyns Loppar som äga SJcoUeland på Slvenske sida om fjällryggen och
Rikslinjen. "

§ J De Norrske LAppar. SOm om hösten flyt/a med deras djur 6fi...'er griinsen in på
Swenske sida betalefOr hwartljllgonde djllr som de med sih hafiva. stort eller litet, af
bägge können, samme ars matlcalfimT med inher(Jknade twa skilling Dansk eller twå
styfwer Swenske i kopparmynt, aldenstund benll:Jlte lappar derstädes den längsta tiden
på året förbli/wo och wårko.lf",arne på-den tiden samma underhåld som de andre
djuren behå/wa. /Vilja de tillika idka fISke och skytteri i Lappmarken, betale då
dubbelt så mycket, nemligen fyra Sry/wer i koppannynt ellerfyra skilling Danske.
Mera må av de Norrske Lappar icke tagas, eij heller måtte med något personligit
arbete eller tjenstg6rande beläggas. under hIVad namn eller skjen det nämnas kan.

§ 10 Aldensfllnd Lapparne beMfiva Bägge Rikens Land, skall det dem efter gammal
sedwane wam tillåtit h6st och war att flytta med d/eras Ren hjordar öfwer Gräns --
illtui ett annat Rike. ••• A/weil IIti krigstider --- och aldra minst skola de främmande
lappar warda exponerade ftjr plundring el nagot slags tlvång eller öfwervåld som
krigstiderne medbringa, lilan altid blifwa sasom egne undersluare ansedde och
handterade på hwilken sida de då sig såsom främmande uppehålla.

--- J. Mauritz (Klinc)kovströlIl (sigill)

J. Mangelsen (Sigill)

BILAGA III. UR KYRKOBOKFÖRINGEN

Anundsjö.

HLA Anundsjö Personregister 1688-1838

1722 död 1913 begr. Nils Olofsson Ipson. Ihjälfrusen
1728 död 2/8 d Anna Sv 3d
17282/8 död Gunnar Larsson lpm d Anna Sv 3d C:2 36
1735 död-begrdatum 9/3 Judith Lphu t Lp OlofClemetsson. Barnsäng.
17364/1 begr. GL Lapp d Carin död 3å 28v 3d koppor C:2 84
1740 död 24/3 Nils Mårtensson As[-ele?], 65å

I~O Dessvärre saknas här uppgift om utgivningsår.
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1744 död OlofSwenssons d Karin 12s
1744 begr 1212 OS: dödf6dd son

1748 död [trol begr dat] s Jonas 413 Jon Påhlsson koppor ej åld.uppg.
1748 begr s Thomas kopp JP
1748 begr son Månen kopp JP

1749 III Anders Nilsson Ase/e "lapptolvman" hu Karin Swensd 34å död C:2 186
1749 5/2 Begr AN s Nils lå 10m Y:, v C:2 186

1752 dödbegr 915 Thure Nilsson Sockenlapp Begr i Resele [se Sollefteå, Resele osv]
1753 död 18/3 d Kierstin Lars Anundsson-, I å
1755 död 817 Segrid Nilsdoner IpÄ Ås[-elc?) le Nils Mårtenss?]
1757 död 7/4 Sara Larsdoner Ipiga 19å 17... koppor [månne Lars AnWldsons- do?]
1757 död 14/4 d Margareta Inge! Thomasson Lp Åsele, 10å koppor
1759 G. 16112 Siul Pålsson Ipm Ase/e + Sissla Larsdolter lapp-piga
1760 död 24112 begr 2011 Lars Nilsson Ipm "ihjälfrusen påjulnanen", 45å
1760 24n lp s OlofOlofOlofsson Ås[-sele?), 14d
1762 11111 död GL sock.enlapp Ase/e 72å [f ca 1690) Gunnar Larss
1766 död 1/8 s Lars Thomas Johansson Ås(.sele?lRapp] 4å Sv 6d
17668/9 död d kerstin, lpm Thomas Thomasson 2å 9m halsfluss
1767 död 2211 s Maltes, As[ele?}, 8å koppor
1767 död Il/S d Karin Pär Gunnarsson Ipm. 4,5m halsfluss
1770 död 31/3 d Karin 3m lOd magsveda uppkastn; anh PG
1771 död begrdat 24/2 nyfOtt barn; anh Nils Olofsson Ipm
1772 14/2 Karin Clemensdotter Åse/e, anh: Gl lpä, 71 å3/1 [?]m "hög ålderdom"
1774 död 613 Mårten Pärsson lpdr fi Asele 29å koppor
1774 död 4/11 IpÄ Maria Andersd fi Lycksele 66å 7,5m, anh Jon Nilss
1775 15/1 död, begr, Nils Thomasson LappmanÄse/e
1780 död 1711 Pär Mirtensson Ipm fi lycksele, ca 70å [f ca 1710]

1776 död 1615 sPader 5m3vid ok sjd, "Sockenlapp" PG Pär Gunnarss
1777 död 1816 s Lars 14v2d hosta bröst\'; anh Lappman "Päder" Gunnarss·PG
1781 död 3 april 3/4 s Pär 12d bröstv; anh PG
1782 död 5110 d Brita Vallen 13vandtäppa
1800 douer Märet 32å vattusot
1811 PG själv död 15/12 69å lungsot

1782 död 21/1 s Sara Asele Mons Fjel1sten, 8,5 år koppor
1787 10/6 Arfwed Kelsson r?] 80å [f ca 1707], Ald.bräcklighet C:3 499
1788 död 14/1 Nils Olsson Lappman Stellsjö/attdet, 46 å "håll styng"
1793 död 11/4 Märeta Jonsdotter LpÄ, 75å, IWlgs
1795 död 3/1 s Jonas OJofPehrsson 3m ok sjd
1795·1807 lars Nilsson Buredborg /795-/807: ego /804-07
Degersjö 1798 [1794-98?] [platserna i nuvarande Skorpeds SI\lRapp arun]
1796 död 6/3 s Olof Il,5å hosta, lon Nilsson Kubbe
1800 död 23/8 s Thomas 3å 5m torrvärk
1800 död 4/6 Märel Pehrsdotter d llpm Pehr Gunnarss, 32å2m vattuSOl [se ov]
1801 Kubbe [Thomas T. .....?] död 1413 ålderdom C:4 39
1807 Arved Arvedsson 11/1 begr C:4 94 trol Åsele
1811 död 13/4 Hu Lisa Pehrsdotter 68å, ålderd; anh. Sven Pehrsson
1811 död 15112Pär Gunnarsson Sockenlapp Vallen lungsot (se ov)
1812 död 7/8 Jon Nilssn 57å bröstvärk. Vattugårt1en.
1812 död 715 Judith Thomaedotter, 59å, lungsot, "lapphu"
1814 d 13/2 s Johan Nils Mattsson. 1,5 (år?)
1815 död 20/12 Lisa Jansdotter LpÄ Bredbyn 80,5 å Ålderdom (begr 25/12)
1816 död 30/9 d Anna OlofOlsson Bureåborg. 7v ok sjd
1818 död 113 Sjul Sjulsson 88å ålderd (f ca 1730)
1822 död 815 d Brila Sara Pehr Svensson Ipm Pullsjon, Vz år, hosta
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Själevad.

HLA: Själevad k:obok o famreg 1681-1785

1684 Segri, OlofChrislophersson, mor? död 1687
1685 Gunilla, Hans Nilsson, mor? Född B/l.
J689 Karin, CC +?
1693 Anna. Hindricb Larsson, mor?
1693 Johan rOdd 14110, Siul Jonsson, mor?
1693 Kerstin rOdd 113, far Tomas? mor?
1695 Hans, HN +?
1702 ÄlIa fMd 25n. Clemet Gotormsson, "Fr Åsele lappm"
1702 MaRias fMd 6112, Brynjel1ngelsson, mor?
1703 Hans lOdd lA, Nils Hansson [fOdd 1676), mor?
1745 G. Malin Mathsdotter lpiga Lyc:ksele + Nils Jonsson Lpdr
1745 G. Nils Ersson Lpdr + Malin MathsdotterfLpiga fr Lycksele [FEL?/Rapp]
1746 G. Jon Nilsson lpdr + Maria Andersdotter "flickan"
1751 Karin fddd 1512 Per Nilsson fr kele
1752 Ingri Jonsdotter Grundsunda 24/10 Karin (f?) Fader: lapp Lars Larss fr NAtra.
1752 G. 212 Thomas Simonsson Lpdr Dals SR 212 + Kiersrin Nilsd

[Thomas rOdd 1730, Kierstin född 1730. TS död 1792 5/6,
KN död 1772 28/6)

[ • Kan detta vara TT 1:5 i Nora f6räldrar?/Rapp anm)
1752 Karin född 24/10 Lars Larsson'" fr Nätra+Lpi lngri Jonsd fr G-sunda

r'" = Är det samma som farek vigsel SidINätra 1766?]
1752 Anna 25110 TS+KN
1752 son Mats [G 1778, död 1823, G 1013-78 ffi AM3 Bryngelsd j Sid, se
Ö-Billsjö] NE + M\1
1752 Maria fodd 20/12 IN + MA [Anna död 1758 15/1)
1753~ (död 1764] NE+MM
1754 Karin 2/5 TS+KN [död 176120/12]
1755 Kierstin Klemenlsdotter död 25/6
1756 KK (ovan) hennes son Jonas d 1756 14/1
1756 Kierslin IOdd 12/3 NE+MM
1758 Anna död 15/1 TS+KN
1758 Anna fudd 5/2 [vigd- 81 ro NC "Stadsjapp fr H-sand"· se ned"'] TS+KN .. [= Han står som

"Skedlapp" men det är felskrivetIRapp]
1758 I::iili fodd 26/2 NE+MM
1759 G. iAnundsjö NE [2odra giftet] + Kierstin Nilsd "tjänat i Galasjö"
1759 Nils rodd 12112 NE+KN
1761 dotter ej dat ej ort NE+K.N
1763 Malin född 30/11
1766 Kierstin fodd 2619
1777 G. 16/3 Lars Thomasson Nordmaling lpm + Segrid Nilsdoner lpiga
1781 G. 5/1 Jacob Pärsson "Lapm fr Tälh'anftet i Åsele"+Kerstin [ngn d 1812]
1781 NC "Stadslapp" 4/3 [fodd el död?)
1793 G. Tomas Olsson + ÄlIa Olsdoner Han: lappman, ej dal, ej ort
1798 G.28/4 Malin Nilsdoner Norrvästullsjö + Johan Olofsson Lpm Nätra

Själevad och Bjöma + Bjöma.

Persreg Själevad och Björna 1668-1824. Björna 1797·1824

1672 Carl Carlsson Lappman "fOr klockor och bårklade" död ej dat L l: l s l
1687 OlofChristolTersson, lapp ''hans barn" död ej dat F:I s6
" " "hans husttu" Dal död F:157
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1708 "Lappbarn"död ej dal F:I s27
1713 Eevald "Iappgosse" död ej dat
1719 "Lappiga" 7)ärll, ej dat, död, F:l s35
-- uppehåll ---
1743 "Lappgumma" död El s 51, ej dat, ej ort
1743 "Ga111I1l21 lapp", död, ej dat, ej ort F: I sS l
1743 Erik Nilsson Lapp "hans änka" Segri 51 år, död, ej dal, ej ort F:l s 51
[fOdd ca 1692]
1743 element Jonasson 40 år, död, ej dat, ej ort, F:I s 51
1743 Anna, Lappkvinna, död, ej ort, ej dat, F:l s51
1743 Clemet, Lapp, "hans hustru", död, F:I s51a
1744 Erich Hansson Lapp ''hans hustru" 40 år, död, ej dal, F:I s51a
1746 Nils Hansson Ipm 70h, död, ej dat, ej ort, F:l s53 [fca 1674]
1748 Karin Lappiga Lunganger, 49 år, död 2515, F: I s56
1750 Pär Nilsson Lappman Åsele 4m, död mars F:l s58
1754 Jon C1emetsson "lapp" Åsele död 20/1 F: l s63
"Gertrud Guttormsdotter, 78 år, död 10111, F:I s64 [fca 1674J
1756 s Jonas, Kerslin Clemetsdotter (oa s), son död 14/1, 6m 20d
1757 Nils Arvidsson lappman 26 år, död 29/1 ["Lapp-" med liten anfang kan ha bel)'delse...

?/Rapp] F ca 173]1
"Nils Ersson Lappman "dotter" Hi1csele, .. död 14/3, I år, F: I s71 [far dör själv 1803, se ned
1758 Christopher Matsson lpm ''70 o någ år", död 1612 F:l s71
1763 "hans d" Pål Jonsson lappman, d 5 år, död 1913, F:2 s6
" d "Clemällt" Jacobsson, död dotter5/9, Im, ej ort
1766 Gunnila Hansdotter lappänka efter Svän Olofsson Åsele, 87 år, död 15/12, F:2 sl4
[rea 1674)
1768 Lars Hansson lappman Åsele 96 år [!] död ]4/10, F:2 s23 [fca 1672]
1771 Klement Jacobsson lappm hans son - 10m, död 515 F:2 s29
1774 Kerstin Bryngelsdotter lapphustru, 66 år, död 14/1, E2 s34
1782 d Tomas Christoffersson "lapp" död 20/1, F:2 s45
1783 Lisa Bryngelsdotler lappänka död 13/3, F:2 s47
1788 Pehr Nilsson lappman, 96 år[!], död 19/3, F:2 s55 [r ca 1692]
"Malin Nilsdotter lappiga "son Nils" Sm, död 1218, F:2 s56
1791 NilsLarsson lappman "A"ultdsj6jjlillet" 50 år, död 6/1 F:2 s62
1792 Thomas Nilsson lappdräng Åsele, I?år 11m, död 24/3, F:2 s66
1793 Malin Nilsdaner {?namn; sammanträfT. el fel?] lappänka Överkalla, 801T, död 1013, F:2 572 ff

ca 1713]
1795 Brita Clcmetsdolttr lappiga S6n>åge 31 år, död 12/4.
1797 Kjerstin Nilsdoner lapphustfU 71 år, död 7/3, F:2 SSS[?]
" dolter Maria, Olof Jonsson lappman Norge, dolter, 7 år{e1 7m?], död 1013, F:2 572
.. d Christina J3 år, död 100, F:2 sS8. Far. Olof Jonsson, lappman, "Norska lappmark.".

1799 Pehr Nilsson lappman "dotter Cecilia" ÅStle, 5,5 år, död 812, F:2 591
--- Nils Mathsson. avlidna barn--

1801 son Mathias 8,Sm, död 31n
1806 dolter Anna Lisa Slellslolld Jå 3v, död 1212, F:s sIlS,

far betitlad som "lapp"
1809 dolter Anna Greta åsterbil/sjlJ, död 27/4 F:2sI24,
far betitlad "lappman"

" dotter lUSlina, Maths Nilsson O Bil/sjö, d 6,5. död 1514
1801 Nils Mathsson "son Mathias" 8,5m, död 31n. F:2 slOI
1803 Nils Ersson lappman OSlerbiflsjö 81 år, död 21/4, F:2 sl06
" Pehr Nilsson lappman "dotter Anna" Mo, död 2512, 14d, F:2 5105
1803 Sigrid Jonsdotter Anka efter lappman Clemens Jacobsson SOn:åge. 75,5 år, död 5112, f:2 s 107lf ca

juni 1728J.
11/ 1811 [Thomas Nilsson Åsele 60 år, död 28/4, C: I s391, same?] [1809 Pehr Holm repslagare K:oval!en död

1809 .. ./Rapp] //I
1820 Anna Bryngelsdaner lapphustru Yä5terbillsjö 44,5 år, död 5/1, f:2 5158 .
"son Lars Olof, lapprnan Lars Mathsson ÖSlerbillsjtJ "S 116 är" F:2 5157
1821 son Jonas, far som ovan ÖSlerbil/sjö, son död 17/5, F:2 s IGI
1823 Maths Nilsson lappman Yästerbillsj(J 71 år död 1013, F:2 sl661f ca 17521
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[fel ort el huckel s stucket om man skriver Ö- el Vbillsjö ??]

Ur dödboken Ume LFS Del I A-D (delvis P-Ö) 1721-1857 Ramsele 1984 (HLA)

Clement Månsson Lapp från Vilhelmina StJrmjöle 1856 1/970 år F: I 522
ChristofTer Berg lapp hans son Johannes 1777 1/6
Christoffer Berg lapp Sörmjöle 1805 3/1064 år hastigt död c:4 687
Cecilia Mårtensdotter hu t lappmannen Eric Larsson Haddingen 1830 In 56 år F:I 296
Bengt Thomasson lapp hans hu Elsa Johansd:r Pengsj6 1781 21/1277 år bröstvärk svulIn C:3 192
Anna Mårtensdotter änka e lappman Lars Mårtensson Teg 1809 31/1 76 år ålderdom bräcklighet

F:154
Anna Clemensdotter lapp hennes oa son Anders Gustaf Hörnefors 1804 4/10 3 å 6 m oang sjkd C:4

676
Anders Clemendsson lappman hans anka Christina Olofsd:r RtJdd 185028/4 92å F:l 446
Anders Andersson Sorsele lapp 1848 2/12 50 år Drunkning Fl 430
Per Andersson hans lapphustru Cecilia Andersd:r Sklllträsk 1764 415 80 år ålderdom C:3 69
Thomas Sjulsson lappdräng Vämles 1801 9/8 21 år dronten C:4 644
(Kursiv pd by el ortsangivelse av./OifauarenJunderrecknad.)

Urval E-J, K-O av ca 80 noteringar:
Eric Månsson lappman Sorsele 1848 2/12 22 år drunknade i Obbola F: I 430 [trol samma olycka

somov]
Ingrid lapp-piga Djäknebiile 1729 19/4 Begr - C:I 178
Greta Lotta Larsdotter lappflicka Strömbäck 1853 12111 38 å 3 m 19 d kolera F:l 487
Greta Larsdoner lapp-piga hennes oä s Lars Västerreg 1804 m 18d magflen C:4 673
Jon Clementsson lappman hans d Maria Sävar 1781 3/5 kikhosta C:3 188
Lars Andersson lapp hans s Lars Johan Hössjö 18292215 under I å F:l 288
Lars Andersson lappman RlJbiick 1831 21/12 74 å ålderdomsbräcklighet F:I 303
Lars Mårtensson Lapp Umed 1801 2913 75 å C:4 641
Lars Mårtensson lapp d Anna GlImIismark 1765 2718 späd ok sjukd
Lars Anundsson d Margareta Backen 178230/5 späd, kikhosta e3 195
Mårten Enarsson hans s Abraham Flillfors 1789 21n ok sjukd C:4 478
Mårten Christophersson lappman hans d Anna Lovisa Harrsele 1819 25/6 u 1 å kikhosta F: l 226
Mårten C1emenlsson lapp RlJdå 1812 16/3 71 å håll och styng F:I 164
Pehr Clemensson lapp Hjoggsj6 1789 25/12 45 å rotfeber C:4 485

Kommentar: Notera kontinuiteten; onerna stämmer väl med senaste 120 årens f1yttvägar. Vi
räknar liksom fOr Västernorrland med att en ort med frekventa samiska noteringar utvisar en
samisk Irenskötsel-/infrastruktur, oavsett om det handlar om en bofast person eller nomad).

Vi utvinner här en rad orter som visar på spännvidden i samiska bosätmingar; som avgjort i långa
stycken är synonymt med de vedertagna f1yttledema. Man bor hos de bofasta!

Nordmalin9, särskilt Aspeå, Mo 1725-1805, resume

1645 fIngrid Jonsd (död 17359/690 år gammal "Lapp enkan") Aspeå.
1700 f Jon Persson, Aspeå, hu Brita, dottern Sigrid fåds 1725.
1704 Lappen Jon Larsson föds 25/3 Hu Märeta Tomasd Barnen:

1731 Brita f 5/4
1736 Ingrid f 13/6
1738 Simon f 18/9

1725 Lappen Jöns Nilsson Aspeå föds. Hu Ingrid Andersd, son Erik fads 1755 5n, Nils 1750",
Lars 1750.

1725 Erik Sjulsson Hörnsjö f 1725, Karin Andersdotter f?, Anna fOdd 1753 30n
1748 Lappänkan Maja Larsdotter f 10/10 1695 Aspeå, dog hastigt på Aspeåskogen.
1752 Anders Pärsson, Lappdräng + Ingrid Siuhlsdoner Lappiga Nordmaling. G 18/10.
1754 Anna Ersdotter fOds, sed. hu t Mårten Jonsson, Aspe! f (ca 1750).
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1761 Catharina Larsdolter lappkvinna + Thomas Mårtensson Reservkarl Nordmaling [släkt med
Nils - Hvidåck ovan?)

1776 Nils Jonsson Lappman Hummelholm son död 17'0' 1 d bröstsj 1616
1777 Lars Thomasson Lappdräng Nordmaling G 16/3 med Segrid NiJsdoner, Lappiga. Själevads

f6rsamling.
1777 Nils Jonsson Lappman son Jonas död 19/6 1 v, ej ort angiven
1778 Lars Jönsson Djllpsjö f 1750 (se ovan) hu Sigrid Nilsdotter sonen Nils f 1778 1/3
Följande barn f&ls av paret Nils Jönsson Lappen Mo, Aspeå f 1750 (se ovan··) + Gertrud

Jonsdaner f 1738:
1781 Jöns 2lJIO
]782 Erik 1219 Baggård
1784 Jonas 18/11
1787 Anders 22/1

1782 Jonas f 7/9 far Mårten Jonsson Aspeå, mor: Anna Ersdoner f 1754 se ovan.
1803 30/5 Margareta Larsdoner Lappiga Åsele [Lappmark?) + Erie Jönsson Lappman i Mo.
1805 Anna Larsdoner Lappänka ej ort

Örträsk socken, Västerbotten
Har endast haft en subjektiv Gårdar- och Hus-kompilation tillgänglig, har inget funnit. Går ev - om
tid finnes - vidare med originalböckema på mikrokort

Skellefteå LFS, Västerbotten
Vol 144 Vigselbok 1860-1894. Ingen står antecknad som lapp; dettajämförelsemalrial fortsäner vi
ev med (städer, sirsk med industri är svårjobbade; samerna liksom 'drunknar' i materialet· och
man ackultureras ofta snabbare i sådana miljöer också).

Grundsunda
(Kyrkobokf"öringsuppgifter där inget annat angetts)

1787 Per Jonsson Lappman (sockenlapp) död 12110 [F ca 1717 J
1786 Anna Larsdoter LapphustruMosjön död 5/6 andtäppa o svulln 74 å C:2 184[F ca 1712J
1784 Lars Andersson, "Fiskarlapp" I Vrås. Westerdahl 1986)
1789 NJ hans d Segrid Nyland död 24/1 lm 14d kvävn (?) C:2 229
1791 NJ hans s Jöns Nilsson Nyland död 2216 2m 23d magsveda C:2 200
1791 Carl Thomasson hans d Anna Greta Sjölevad död 22/11 4 år magsyeda
1791 3 april Jöns, far Nils Jönsson och Gertrud Jonsson Lappfolck, [icke-samiska dopvittnenlRapp]
1793 Jon Pehrsson lappman d Catharina f 1793 25/8 24 år drunkning C:2 204
1794 10 juli Getru far Lappmannen Nils Jönsson o Gertrud Jonsdotter
17942/10 f&ld Maria Catharina, far Carl Thomasson '"Lappfolck", Vittne: Maja Stina Olofsdoner
1795 hans s Nils Nyland död 11/1 4dC:2 206
1795 Carl Thomasson Lappman hans d Stina 3 m I d ok sjukd C:2 206
1798 19 jan Catharina (död 1798) far Jon Pehrsson Mor lngd Paulsdotter
1801 Nils Jönsson Lappman död i tvinsot sep C:2 217
1809 NJ hans änka Gemud Jonsdotter Kasa död 7/4 60å 5m (f 1748 no\·) ledvärk C:2 229
1810 Lars Olofsson lappman hans s Eric död 17/6 C:2 232
181122 mars Lars född (död 1811 26/3) Lappman Lars Olofsson och Segrid Pehrsdoner i

Westanå.
1811 Jon Pehrsson hans hu Caisa Clemetsdotter Västanå död 10/5,75 år, ålclerd C:2 233
1820 Anna AndersdoUer lappiga Nyland hennes d Anna Stina Nyland död 28/12 2m4d C:35
1822 Anna Mathsdotter hu t Lappdräng Anders Nilsson Kasa död 2J2 27å inflammation C:36
1823 lngri Paulsdoner död 7/8 begr 10/8 Hu t Jon Pehrsson. Konvulsioner, 59å, C:38
1824 Maria Christina Andersdoner hu t Mans Larsson torpare lappman Kasa Död 1/1.62 år45v

lungsot [f ca feb 1762
J1831 Segrid Pehrsdoner fanighjon lappiga Nyland död 19/8 ~lderd begr 2519 C:322
1832 Mans Larsson Lappman Kasa, död 16112,71 år ålderdom
1849 Anders Nilsson död 8/4, 62 år, Kasa. C: 348 [enl Westerdahl fanns en namne 1795-1822 i

Kasa, också same.tRapp]
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1697 död 5/8 Teodor Andersson Lappgosse 6å C:189
1716 död 17/1 Pål Andersson 33å ihjälfrusen på Bodtiäm C: I 107
1725 G 18n Olof Jonsson & Lucia Andersdotter, brud tidigare gift i Skalfsta, Skog.
OlofJOllssons barn {(troi med mista fru IRapp]

1726 Maria fodd In Maria Olofsdotter
1727 Cecilia fodd 16/9 Cecilia Olofsdotter
1729 Pär fodd 1729 Pär Olofsson
1733 Gunnel, Påhl Andersson "sockenlapp", mor: ? - okänt datum.
17? Sigrid, far: Pär Olsson, mor: Margareta Mårtensdolter, trol fr Hälsingl, far "Sockenlapp"
1741 Pär okänt datum, far: Thomas Andersson + Märit Jonsdotter
1741 Annika fodd 13/5, död 1743 7n, far: Thomas Jonsson, mor: Brita Jönsdotter
1742 Pär fMd 30/6, far: Gunnar Andersson (fr Gn:up), mor: Margareta Jonsdoner
1742 död 15/8 Margareta, dotter t Anders Andersson+Lisbet Tbomasd.
17434/1 född Anders Ols-el Olofsson, Olof Andersson + Karin Thomasd [se AD nedan]
1743 död 7n Annika Thomasdotter 2å lm 7v, THBJ
174? Anna Magiena fcidd, far: OlofErsson+Sara Mårtensdotter
1748-50 (troligen!) Olof, far: Gunnar Andersson, mor: Margareta Jonsd. 00 i Ramse1e 1776.
1749 fodd och död Anna Maja Thomasdotter 5/4, 6v barnsjukdom (foräldrar?/Rapp]
1752 återfinns paret Anders Andersson-Lisbet f'Lisa"] Thomascloner i Tynderö. AA 'fr Ang'
1754 Thomas fOdd 4/4. far: Olof Andersson, mor: Karin Thomasdotter
1755 Anders fodd 1012 ["Lisa" mor], far: Anders Andersson + Lisa Thomasdoter
1755 död son Thomas 3/8 2ä4m mässling AA+LT
1757 Segri fMd, far: Lars Jonsson, mor: Maria Jonsdoner
1758 QlQffMs, far: DA "d.y", mor: Anna Thomasdotter
171 Anna Magiena okänt är, far: DlofErsson, mor: Sara Märtensdotter
1763 G. Per Andersson 23/10 + Anika Thomasdotter (trol fudd ca vären 1744 med f6räldrama
Thomas Jonsson och Brita Jönsdotter, en äldre avliden syster 1741-43 hette Annika]
1764 Karin Thomasdotter, Thomas Olofssons mor & den ena OA:s fru, dör 421rig i barnsbörd 4/9.
1769 Jonas, far: DA "d.y" + Anna Thomasdotter
1771 Pär fOdd, far: Olof Andersson, mor: Segri Olsdotter. Paret till Sätma trol slutet 1770-L

får en dotter Anna Lena 1780 [men DA kallas där Olof Olofsson - [fol felaktigtlRapp].
1778 G 15/l1 Anders Olofsson [f 1743 4 jan [foligast i Njurunda med far: Olof AnderSSOI1+ trol

mor: Karin Tbomasdotter, död 182826111 Helena Olofsdotter lapp-piga Bettne [AD t Tuna
1786 men dör i Njurunda på 1820-taletlRapp].

1779 Catarina [ibl kallad Karin?/Rapp] [G 1811 med Nils Nilsson i Målsta, Tuna.]
1780 föds d Anna Lena i Slittna, far: Olof Andersson, mor: Segrid Olofsdotter.
1783 Märta Lena fcidd, far: Anders Olofsson, mor: Helena Olofsd
1787 Lisa fodd, far: AD, mor: HO.
1805 i Tuna: Carin [el Catarina] Andersdotter [AOs dl O. Anders Jonss, hon blir änka 1809
1811 Carin Andersclotter G. Nils Nilsson fr Skön, f 1790 • i Tuna.
1828 död Anders Olofss. ["ålderstigne lappm" 26/11 75å 10m 22d] oklart om död i Tu el Nju
1839 i Tuna död lappänka Carin Andersdolter: Anders O:s dotter 9/11 [NN omgifte].
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Det samiska kulturlandskapet i Västerbottens kustland

BERNT OVE VIKLUND

INLEDNING

Jag finner for S31UlOlikt att vi erbjöds möjlighet till de! dolrumentationsupprlrag som här
avrapporteras genom det inom speciellt Ömsköldsviks kommun alltsedan ca. 1980 pågående
dolcumenlalionsarbetet vilket satt focus på rlet samiska kulturarvet, det sanJiska landska~t j norra
Ångermanland. Inte for inte. vilket inte flr glöl1Ull3s, var Sonny Andersson/Samebyarna i
Vasterbolten i en rorsta kontakt med Christer Weslcrdahl, då verksam vid Köpenhamns universitet,
vilken i sin tur hänvisade till EU·projekel Ljusminne-Västemorrlanrls Sameiand där rapportören
tillsammans med Peter Ericson samt Magnus Homqvist arbetade. Det projektet vilket startade 1998
vore f. Ö. sannolikt omöjligt alt erhålla stöd till från Sametinget samt Länsstyrelsen i
Västemorriands län utan att referera till det omfattande och mångåriga arbetet i norra
Ångermanland. Dena är sammanfattat nedan. I min tillkännagivande räknar jag därfor så här i
början in min gamle gode vän Christer Westerdahl vilken skrev den nu närmast klassiska Samer
nolaskogs. Till Samebyarna i Västerbotten och Sonny Andersson skickar jag ett speciellt tack ror
visat fOrtroende. Andra personer är givetvis i de Samebyar jag har direktkontakt med och i vars
områden jag så ofta arbetat samt NoerthieNaestie, Sameforeningen i Västemorrlands län.
Förhoppningsvis fonsätter stödet att vara starkt från alla håll. Något som inte är minst vib:tigt i
arbetet är det psykologiska stödet. Och vad skulle vi alla haft alt göra om inte andra och nu är tiden
gånga personer gått före oss därute? Det är deras spår jag följer i skrivna arkiv, i litteratur och pä
kartor, i muntliga traditioner och sist men inte minst i det kolossalt stora markarkivet. Dessa
personer skänker jag nu som förr och i framtiden min varmaste tanke. Ibland tycker jag mig
faktiskt fomimma deras närvaro och det inte minst när jag befinner mig i inventering i områden där
renen och renskötaren trivs, ly där trivs även jag. Till de informanter jag varit i kOnlakt med vill jag
bara säga att jag hoppas kunna återkomma. Detsamma till de personer vilka arbetar på institutioner
såsom DAUM, Umeå universitet,Västerbottens museum, Skogsmuseet i Lycksele,
Riksantikvarieämbetet, Skogsvårdsstyrelsen i södra Västerbotten, Landsarkivet i Härnösand,
Lantmäteriet i Västerbotten och Västemorrland, Länsstyrelsen i Västerbotten och Norrbotten. Till
Sven Erik Nyman, Pengsjö museum, ett hjärtligt tack fOr det positiva bemötandet. Alla personerna
har bidraget med värdefullt material av olika slag. Andra personer vilka inte är att förglömma är
givetvis alla de som skrivit ihop material vilket jag använder när jag kavlat opp skjortärmarna
framför datorn. Ett antal av dom känner jag personligen. Till Jan Erik Isaksson, inventerande
kamrat i Nordmating, och alla andra intresserade vill jag bara hälsa att ner samiska kulturmiljöer
väntar på oss därute i det samiska rummel. De få tinunamas besiktningar och inventeringar därute i
höstas fick till resultat att Nordmaling nu äntligen ingår i området med känt samiskt vistematerial.
Något som var ett av de mest primära målen i min del av dokumentationsarbetet. För givetvis är det
som så att människan inte bara avsätter spår i skrivet material: kulturlandskapet är inte enbart
tecknat med papper och penna. Arkiven inne och ute hör under en stor del av den tid som
avrapporteras intimt ihop. Låt oss därför fortsätta att föra dem samman.
Avlulningsvis ett hjänetack till min familj vilken under hela vår tid tillsanunans visat inlTesse for
de arbeten vilka hittills genomförts i det samiska kulturlandskapet. Åtskilliga gånger har de även
varit med i praktiken, något som förhoppningsvis även fortsätter.

Syfte med dokumentationen, problem, avgränsning, mål med dokumentationen,
bakgrund, teori och metod

Syftet med dokumentationen är att teckna ett referensområde till Nordmaling och därmed visapä
hur kunskapstillväxt skett i ett på många sätt likartat område och att detsamma ulan minsta tvivel
kan ske inom aktuellt område. Referensmaterialet har därmed ett mycket högt värde i
sammanhanget. För Nordmaling specifikt men även för Bjurholm har syftet varit att spåra samt
ställa samman material vilket är relevant for området.
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Problemet for ormådet var att innan rapporten tog sin början fanns inga som helst
sanunanställningar att ta del av även om ett spritt material givetvis fanns all tillgå. Något som
tydligt framgår i de båda rapportdelama.

Avgränsning är området Nordmaling och Bjurholm med hänvisning till tidigare dokumentation i
likartat område speciellt i Västernorrland men med vidare perspektiv även mot kust och kustnära
områden norr om Nordmaling. Bjurholm fyller här den viktiga funktionen som ett område utan
kustkontakt men vilket är i direktkontakt med en omfattande och till inte så få delar dokumenterat
samiskt kulturlandskap i södra Lappland. Varje uppteckning och varje nyupptäckt i Bjurholm blir
darfår även en intakt fOr det samiska kulturlandskapet i Nordmaling. I dokumentationen har jag
därfOr haft ambitionen an överbrygga "glappet" mellan samiska miljöer såsom i Björna, Fredrika
och Örträsk sett i fårhållande till Nordmaling: den samiska infrastrukturen har inte hoppat över
Bjurholm och direkt: till Nordmaling. Vpptäckter där skvallrar om att mer går att upptäcka i
kustnära lägen.

Målet med dokumentationen var att i mesta möjliga mån skaffa fram ett varierat tvärvetenskapligt
material vilket skulle påvisa att betydande möjligheter till fordjupning finns för Nordmaling. Målet
uppnåddes och utgör nu sökvägar till att fOrdjupa varje aspek1 vi kan lägga på det samiska
kulturlandskapet i södra Västerbotten och att fortsatt i.."lmskapstillväxt därför kan ske.

Min uppfattning av bakgrunden till uppdraget har jag redovisat i inledningen. Där menar jag att det
mångåriga, och fOr många samer i bl. a. Västerbotten, välbekanta arbetet inom speciellt norra
Ångermanland utgör basarbetet. Det därefter startade projektet Ljusminne-Västemorriands län har
sedan fortsall fordjupingen i en större del av Västemorriands län. Tillsammans ingav dessa faktorer
ett förtroende frin Samebyarna i Västerbotten och dess representant Sonny Andersson.

Teori och metod i rapporten är tvärvetenskaplig. Olika källmaterial i kapitlen nedan paras sanunan
till en huvudl1ra vilken utmynnar i resultatet an samtliga aspekter utan minsta tvivel är
f6rdjupningsbara fOr området Nordmaling. Varje del utgör en sökväg till f()rdjupad dokumentation.

Identifikatlons- och lägesuppgifter

Inom följande kartblad bar arbete utföns:

Blå kartan (l: 100 000) 211 Fredrika, 206 Björna, 207 Umeå. Gröna kartan (1: 50 000) har
beteckningarna Vännäs 20J NV, 20J NO, 20J SV, 201 SO, Husum 19JNV. Som komplement
används 10rdartskartan (I: 100000) Serie Ak nr 5 och 6: 19JI201 HusumIVännäs och 20K/20L
VmeåIHolmön. 1 vissa fall hänvisas till ekonomiska kartan.

Referensområde/dokumentationshistorik i Ångermanland och södra Lappland

Angermanland inom VästemorrIands län

För att erhålla viktiga perspektiv på Nordmaling med kringliggande områden i studierl
dokumentation av det samiska landskapet är det av stort värde med relevantjämf6relsematerial om
samiska vistemiljöer mm från angränsande områden. I vårt faU blir det i lCSrsta hand Ångermanland,
spe<:iellt Örnsköldsviks kommun, och publikationerna Samer nolaskogs (WesterdahlI986), Äldre
samiskt båtbygge (1987) samt En kulturgräns nolaskogs (1989) av samme författare. Av denna
rapportör kan hänvisas till en uppsats i etnologi (1987), artiklar i Samefolket (1989, 1996, 1997,
1998, 1999) och aniklar i Oknytt 1992 samt Arkeologi nolaskogs från samma år. Vidare fem
rapporter, 1997·2000. Fyra av dessa har finansierats av Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Administration har for tre av dessa arbeten skötts av ComVid i Strömsund. EV-projektet
Ljusminne- Västemorrlands Sameiand 1998-2000 och dess lCSrsta rapport "Tjoevkemåjhtoe" är den
senaste referensen (Ericson och Viklund 2000).

Den fOrmodligen viktigaste publikationen över det samiska landskapet med alla dess yttringar i
kustanknutet område i Norrland är Christer Westerdahls Samer nolaskogs (1986). Inget
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kustanknutet område i Norrland kan uppvisa någon motsvarighet. Westerdahls bok är
tvärvetenskaplig, det enda sättet act fånga den omfanande infonnation vilken är lagrad i muntliga
traditioner, arkeologiska källor, historiska och andra källskrifter, Ort- och naturnallUl mm.

Genom Westerdahls arbeten och även rapportörens erfarenheter från andra områden med samiska
kulturmiljöer växte fram en metod att påbörja dokumentation i markerna efter samiska
härd/visleområden i norra Ångermanland. Metoden byggde på hypotesen att sådana med all
sannolikhet miste finnas inom undersökningsområdet. Något som i sin tur byggde på kunskap från
andra områden med liknande forutsänningar där sådana lällUlingar registrerats.

Efter noggranna forarbeten startade inventeringen hösten 1987. Resuhatet blev en samisk härd på
Yacksundsmon i Björna socken inom Örnsköldsviks kommun. Den blev den fOrsta kända i
Västemorriands län. Den härden kan sägas utgöra det inspirerande "nav" kring vilken den fortsatta
dokumentationen alltjämt fortsatt i och utanfor länel. Härden ligger inom Yilhelmina norra
samebys vinteriand. I området likväl som i hela norra Angennanland var tidigare även
skogssamiska skatteland.

Aret därefter fortsatte dokumentationen av fler härdar i samma socken. Då skedde även ett
genombrott i Anundsjö socken i samma kommun. I sanuna veva kom även ett av de lätt räknade
tipsen in som direkt ledde fram till dokumentation aven samiskt härdsystem om fem härdar.
Antagligen Br vi räkna med an de artiklar som skrevs i pressen (många har det blivit genom åren
likväl som radio och TV) var den bidragande orsaken till tipset. Omså visar den på en av
betydelserna av utåtriktad information; ett medvetande om det samiska landskapet i äldre tid och
framåt etableras. Men klart står att statistiskt sett leder muntliga lips om vislemilj6er i skogslandet
eller på kusten sällan fram till något konkret. I Västernorrland räknar vi hittills en handfull tips
vilka direkt lett fram till dokumentation av samiska arkeologiska miljöer. Något som är lätt all
forstå: de aktuella lämningarna kan vara sällsynt svåra all se och även om personer noterar något så
innebär det inte automatiskt att det kan ges forklaringltolkas eUer att det meddelas in till museerna
eller Länsstyrelsen ror vidare uppfoljning. Därmed inte sagt all information från allmänheten är
oväsentlig. Tvärtom. Även om det iIlle direkt leder fram till upptäckter så kan de mer eller mindre
små/stora onuåden vilka ollUlämns i den samiska traditionen samt hos lokalbefo1kningen visa sig
vara mycket värdefulla i sammanhanget Det visar även på att kännedomen om samiska
kulturfonner finns i medvetandeI vilket i sig har ett stort dokumentationsvärde. Inte mins! visar det
även på att åtskilliga platser identifieras som samiska miljöer även av lokalbefolkningen. Vad vi
kan utläsa av delta är ell mentalt kulturlandskap. Detta är inte ovanligt och åtskilliga av dessa
platser är ej satta på pränt eller utmärkta på l. ex. ekonomiska kartan. Vi Br heller inte glömma att
det inte alltid har avsatts boplats/vistespar i fonn av härdar etc.

Genom information från samer med erfarenhet från renskötseln under ca första hälften av 1900
talet får vi veta att ofta i samband med flyttningarna restes kåtan men alt ingen eldstad anlades. Det
eldades direkt på marken. Så även när man övernattade under bar himmel. Exempel fLnns även på
att kåtan kunde resas direkt på myren vintertid (Lundmark 1998 s. 14). En äldre observation
kommer från Carl Linneaus resa i Dalarna 1734 där han observerar tre kåtor på en myr mellan
Äppelbo och Järna; "I ell kärr stodo 3 lappkojor, nu nyligen av sina inbyggare lällUlade" (Svanberg
1999 s. 42f). Sådana sinstäUen är sannolika i samband med tillfälliga övernattningar. Det kan
därför även vara sådana "jnunateriella" platser som avsatt namn såsom Lappkoj!k.åtamyran,
Lappmyran. Men även sådana platser måste betecknas som samisk kulturmiljö.

Tidigare år men även under år 2000 har fasla kulrnrlämningar i form av extremt låga diskreta
härdar börjat upptäckas i sannolik samisk kontext inom Anundsjö och Junsele socknarHärdama av
samisk typ, vilka allra oftast är mycket välbyggda, och andra tillhörande lällUlingar kan rent
objektivt vara mycket svåra att upptäcka även i mager mark och då for all inte prata om onuåden
med tjockt marktäcke där inventerings-insatsen måste utökas om något resultat av värde ska
komma ur arbetet

Arbetet i Angermanland var nu igång på allvar. Ar 1989 registrerades arom flera härdar. Samma år
registrerades även en samisk härd på den i muntlig tradition så kallade "Lappkojhällan" i
Vibyggerå socken, Kramfors kommun. Den härden blev den forsta kända i helt kustnära läge i
Vastemorr!ands län och är veterligt fortfarande den sydligaste kända på norrlandskusten i direkt
kustläge. Härden ligger som nämnts på berghäll. EII!äge som är lärorik't och visar sig få
uppföljning i länet även om det skulle dröja några år.
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När Riksantikvarieämbetet stanade revideringen av ekonomiska kanan i länet 1987 var samiska
lämningar definitivt ingen prioriterad grupp. De gånger ämnet nämndes togs ingen större notis även
om upptäckten av härden på "Lappkojhällan" (1989) rönte uppmärksamhet. Först 1990 i samband
med arbetet i Björna socken när ytterligare samiska härdar registrerades (men speciellt
upptäckterna 1987-89) hade statusen på samiska lämningar i form av arkeologiska spår nän dit det
skulle: I samråd mellan Riksantikvarieämbetet, arkeologiska instirutionen vid Umeå universitet och
regionala myndigheter beslöts infOr säsongen 1991 an fyra fomlämningskategorier skulle
prioriteras, bland annat samiska lämningar (Måhl 1994 s. 241 Q. Som även Even Baudou skriver i
Arkeologi nolaskogs (1992a s. 22) är det särskilt tre kategorier av fasla fornlämningar som är
särskilt intressanta i området däribland de härdar som kan knytas till samisk kulturform vilka börjat
upptäckas 1987.

Säsongen 1991 blev lyckad. Antalet härdar som registrerades inom Anundsjö och Björna socknar
blev omkring 75 stycken. Inte att farglönuna är att ett inte sä litet antal av dessa redan var
upptäckta/anmälda. Om någon forsiktig kritik eventuellt ändå ska utdelas for säsongen 1991 kan
den formuleras som foljer: I speciellt socknarna Gideå och Skorped (vilka gränsar mot Björna och
Anundsjö) finns stora renbetesland där samiska lämningar måste finnas representerade.
Bedömningen är att om vi skulle kunnat kategori-inventera även dessa socknar skulle vi erhällit
kännedom om samiska lämningar även där.

Efter Anundsjö och Björna valdes därefter Junsele socken (gränsande mot Anundsjö och Åsele.
Dorotea) inom Sol1efteä kommun som nästa socken mogen fOr inventering. När tillfålle bjöds
skulle två smärre områden genomgås. Resultatet lät inte vänla på sig. Härdar upptäcktes vid de två
mycket kona tillfällen som yppades 1992. Samma år upptäcktes även ett av de mer omfattande
samiska vistemiljöerna i länet: området Mörttjärn-Norra-Vetasj6n inom Anundsjö. Det ligger belt
nära gränsen mot Junsele.

Med början 1996 startar ett fonkningsprojekt i norra Ångermanland vilket fonsane att kasta ljus
över samiska kulturmiljöer i området. Utvalt område blev Mörttjärn och Norra-Vetasjön i
Anundsjö socken vilket upptäcktes 1992. Omddet måste betecknas som en utomordentligt lärorikt
exempel på en omfanande samisk vislemiljö i skogslandet.

Glädjande nog kom omr~det med i boken Pilgrimstid (1997 s. 68f) som besöksvärt i den guide
och sevärdhetsboken och då som den enda av sådant slag inom skogslandet i VästemorrIands samt
Jämtlands län. Arbetet i bl. a. det omddet har stöd från samebyarna Vilhelmina norra och södra,
Vuamese (FroslViken norra) och Ohredahke (Frostviken mellersta).

Genom en skarpögd iakttagelse aven privatperson/markägare iBergom, Nätra socken inom
Ömsköldsvik kunde efter besiktning av något som han inte kunde ge förklaring till konstateras en
samisk kätatomt 1999. Den är placerad på berghäll helt nära kusten. Härden med sin omgivande
stcnring är en av ca av den kategorin känd på norrlandskusten och den sydligaste kända av den
kategorin (Viklund kommande Ljusminne-rapport). Helt intill sl~r även en mindre av
människohand rest sten (seite?). Samma år kom även de uppseendeväckande upptäckterna i Amäs
och Grundsunda socknar av samiska lämningar i samband med arkeologiska utgrä\'ningar inrar
Botniabanan norr om ÖmskOldsvik (Färjare och Olsson 2000 s. 36fT, Lindqvist och Eriksson 2000
s.41 fI). Något som även konstaterats i samband med arkeologiska undersökningar infar samma
fOretag i Nätra socken söder om Ornsköldsvik år 2000 (KMVA i Härnösand i samarbete med Raä
UV Milt, rapport under produktion). Fynd vid dessa härdar av samisk typ visar sig även ha
motsvarigheter i en undersök! samisk kulturmiljö vid Mörttjäm i Anundsjö socken (Viklund,
rappon under produktion).

Notabelt är an upptäckterna i samband med Botniabanan 1999·2000 skedde i samband med
arkeologisk utgrävning och inte vid inventering/utredning. Det visar återigen an det kan vara
mycket stora svårigheter vid lokaliserandet av samiska lämningar i områden med tjockt markläcke.
Konsekvent sondering i utvalda områden måste därIOr genomforas.

Under år 2000 har speciellt två områden i norra Angermanland vari! mycket givande att inventera.
De! första området ligger norr om Stor-Tällvattnet i Björna socken nära gränsen mo! Bjurholm
(Viklund korrunande Ljusminne·rapport). Aktuellt område uppvisar drygt 10 härdar inom en
mindre yta och kan med stor sannolikhet betecknas som eU central! visteområde for antagligen
både skogs-och fjällsamisk kultur. Ordföranden i Vilhelrnina norra sameby, Torsten Stinnerbom,
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berättade vid samtal att traditionella flyttmyrar lö~r förbi området. Samma information kom från
Leif Larsson, ordförande i Vilhelmina södra sameby, om nästa område vilket ligger sydost om
Gulsele i Junsele socken. Även där kom ett drygt lO-tal samiska härdar på eller intill den mäktiga
isälvsavlagring som löper mot Kläppsjö, Mörttjäm och Norra-Vetasjön (Yiklund kommande
Ljusminne-rapport). Här ser vi som på flera andra stråk genom Ångennanland tydliga och mycket
pedagogiskt talande exempel på samisk infrastruktur i skogslandet.

Översiktskartan, producerad av rapportören med hjälp av KMVA i Härnösand, över
referensområdet med tillägg fOr södra Lappland och södra Västerbotten visar till dags dato kända
härd/visteområden samt huvudelen av l1ytlledema där dokumentation genomfarts (Bilaga 4).
Översikten kan givetvis kompletteras ytterligare. Syftet är i fOrsta hand att presentera resultatet från
Yästemorrland. Notabelt är att ingen uppmärkning gjorts fOr andra relevanta uppgifter såsom
namngivna platser vilka tyder på ställen med samisk tradition eller svenska traditioner om samer,
skattelandsgränser, rengärdor, grunder/torp efter bofasta samer, byar vilka vi vet anlagts på samiska
vallar, kultplatser mm. När en sådan översikt produceras kommer den med all tänkbar tydlighet att
påvisa det samiska kulturarvet, det samiska rummets, verkliga omfattning i omrädet.

På översiktskartan ser vi en markant serie av kända samiska länmingar vilka, om än till mindre del..
tangerar omrädet men även efter upptäckter hösten 2000 går in i aktuellt dokumentationsområde.
En forklaring till att vissa områden är "fyndtomma" beror på en forskningslucka: ingen
dokumentation har genomförts.

Genom översikten ovan har härmed tecknats en referensområde relevant till det aktuella området i
södra Västerbotten. Här är dock viktigt att inför fortsättningen stryka under följande: Inom området
vilket beskrivits ovan startade faitdokumentation 1987 om än inte på heltid utan vid kortare
tillfallen (timmar) och ibland längre tid, dvs dagar och enstaka veckor. Säsongen 1991 p1gick
arbetet i månader. Inom fåljande samebyar har upptäckter gjorts: Yilhelmina norra och södra,
Frostviken norra och Oredahke. Med all sannolikhet finner vi i det digrn materialet även
skogssamiska länmingar något vi även sannolikt tar räkna med fOr Bjurholm och Nordmaling.

Vad gäller upptäckter av härdlvistemiljöer i Yästemorrland böIjade det fårsiktigt med en härd
1987. Följande 1r ökade dock antalet upptäckter och inget år har hittills gått obemärkt fårbi. Bara i
år har en knappt 30- tal härdar!vistemiljöcr dokumenterats. Viktigt an påpeka i sammanhanget är
även an den mlngåriga översikten nu gett sådan acumulerad kunskap an inget delomride kan
kallas obekant. Otaliga resor har fått till fOljd att en stor del av ornrl.det kan sägas ligga tydligt
framfor oss. Idag står vi därför p1 sådan erfarenhetsmässig bas an det egentligen bara handlar om
att 1ka ut i markema får an fortsätta dokumentationen av samiska vistemiljöer. Det är därrar bara
en fr1ga om tid, an tillfalle ska bjudas. Vad vi nu gör på uppdrag av SSR är ett mycket seriöst
forsök att så att säga komprimera dessa erfarenheter och ta med oss resultatet över gränsen till
aktuellt område i södra Västerbotten.

Angermanland inom Jämtlands län

År 1997 stanade dokumentation av samiska kulturmiljöer i Bodurns socken i Angermanland men
inom Jämtlands län (Viklund: Rapport 1997). Det kom som en naturlig fOljd av resultaten inom
norra Ångermanland. Den första gruppen av härdar som upptäcktes ligger på Hocksjölandet och
den blev den försIa som anmäldes in från hela detjärntländska-härjedalska skogslandet. Med
positivt stöd från Länsstyrelsen i Jämtlands län har därefter dokumentationen fortsatt under kortare
perioder (1997·2000) vilket fån som resultat an samiska härdlvistemiljöer mm även anmälts in från
socknarna Fjällsjö och Tåsjö. 1 respektive socken är dessa härdar de första som registrerats. Flera
upptäckter i framförallt Bodum har gjortS under senare 1r. Detsamma för skogslandet i Alanäs
socken, Strömsunds kommun. Förhoppningsvis kan det positiva resultatet inspirera till fortsatt
dokumentation i socknarna söderut. Intill ÖSter-Lapptjämen i Fjällsjö socken nära gränsen till
Junsele har hösten 2000 även dokumenterats en "eldplats" med kol och brända ben (vilket kom
fram vid sondering). Här har några jordfasta stenar i antydan till cirkelform använts som härd
(YikJund 2000). Hur vanligt förekommande kan det vara? I nuläget går dock ej att utpeka den
platsen som samisk men sannolikt skvallrar namnet på tjärnen, det goda renbeteslandet i
omgivningen samt rrivsellandet med känd samisk vistemiljö dokumenterad 1998 inte långt
därbonom om ett samiskt sammanhang.
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Lappland och Västerbotten

Ar 1992 upptäcktes som ett kringresultat i samband med helg och resa till Åsele samiska härdar
längsmed Vilhelmina norras flyttstråk mellan Åse1e-Tegelträsk. Där var skatteland i äldre tid.
Upptäckter inom Åsele gjordes även 1995 i samband med en kurs ingående i kampanjen
Kuleurmiljövård i skogen. Härdarna ligger på Visjömon och nära ett rengärda tillhörande
Vilhelmina södra sameby. Där var skaneland i äldre tid. Ar 1997 visade sig även samiska härdar i
samband med arbete åt Åsele skola. Senast rapportören dokumenterade upptäckter av samiska
kuleurmiljöer inom Åsele var år 2000 i samband med en arkeologikurs samt även i samband med
faredrag och exkursion på inbjudan av Byalaget i Östemorel. Inom Fredrika kan nämnas ett
område vid BelSam·sjöarna där en handfull samiska kulturmiljöer dokumenterades i samband med
en helgkurs 1995. Området ligger inom norra byns vinterland. Inom omrädet Fredrika var innan det
tillfället ingen faltdokumentation famtorn en, Skinnmuddselets reglering, riktad även mot samiska
lämningar genomford vilket for övrigt gäller for mycket stora områden i det norrländska inlandet. l
samband med regleringen av selet registrerades en härd vilken salUlolikt är av samisk typ
(Gardeström 1987). Infor arbetet framgår i rapport att det var viktigt att Hnna samiska visten med
anledning av att Vi1helmina Norra Sameby använt Gideälven som fiynled (Spång och Gardeström
rappon Västerbottens museum). I området var innan regleringen mycket fma flynmyrar (muntlig
information Torsten Stinnerbom och Jonas Herbert Gorik, Vi1helmina Norra Sameby). Det kan
tilläggas att det tidigare även var skogssamiskt skaneland i området. Vi f1r anta an sommarbetet
var gott. Pl en karta av Tömsten 1771 är namnet KäringträskJandet (Westerdahl 1986 s 229). För
Åsele kan likaväl som for Fedrika resultatet kompletteras betydligt genom Riksantikvarieämbetets
samt Skog och Historias arbeten under senare år.

Inom Bjurholm var det sedan tidigare känt t\-3 samiska härdar. Dessa dol..'umenterades 1988
respektive 1991. Ar 2000 upptäcktes tre motsvarigheter till. Dessa ligger intill en rengärde
tillhörande Vilhelmina norra sameby. Härdarna ligger några stenkast utanfor gärdet namngivet till
Rävaholma. Läget är mycket lärorikt. Sedan tidigare har vi även inom Anundsjö, Björna, Bodum
och Åsele socknar dokumenterat samiska härdar, ensamliggande eller i grupper, nära eller i
närområdet till rengärdor vilka nyttjats in i vår tid. Rengärdor med omland ingår därfor konsekvent
i dokumentationsarbeten i det samiska landskapet. Vi kan anta att platserna i vissa fall är
traditionella strategiskt placerade uppsamlingsplatser och därmed kan vi i vissa fall teckna
kontinuitet bakAt. Intervjuer i samebyarna samt av lokalbefotkning kan ge värdefull information om
platser för rengärdor.

Dokumentation I Nordmaling och Bjurholm

l samband med de fem arbetsdagarna inom Nordmaling-Bjurholm fördelades tiden ut på följande
moment:

Personliga- samt telefonmöten med tänkbara informanter, besök på Skogsvårdsstyrelsen i
Nordmaling och Bjurholm, Nordmalings bibliotek, Pengsjö museum.

Rekognosering (alltid rekommendabelt vid faltarberen).

Besiktningar i Nordmaling.

Egna inventeringar.

Erfarenhelen av person-kontakterna hittills är enbart positiva. Personerna står villiga till fonsalt
kontakt. De visar seriöst intresse. lnspelningsappararur rekommenderas. I bästa fall innebär dessa
kontakter även sökvägar ut till andra personer med tänkbar information och annat material. l Aspeå
innebar besöket hos Clas Wedman (82 år) att vi slog fOlje till Aspeåljället ror besil'lning av samisk
kuleurmiljö känd i traditionen. Av Wedman fick vi även veta an den del aven sannolik bågstång
som upphittats på Aspeåfjället förvaras hos en kvinna i Aspeä. Hon äger skogen ror aktuell plats.
TiIlsammm fOljdes vi även tin ett äldre torp betäget längs vägen mot Lugndalsviken (Gröna kanan
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19J Husum i ruta 46, 74 direkt öster om E4) där samer enligt uppgift bott under 1920-talet.
Näromr~det till torpet kan vara givande att inventera. Wedman berättade också att han av sin far
fick veta att samer under 1920 kommit med renhjorden längs vägen genom byn. För att komma åt
mer information från Wedman är det lämpligt med inspelning av intervju. Personen i byn där
bågstångsdetaljen enligt uppgift förvaras står även beredd för ett besök framöver. Genom Wedman
erhölls även kOnlakt med en person i Hörnefors vilken känner till en av platserna nämnd i
Aspeåboken. Del är samma plats där detaljen från den sannolika bågstången hittades. Personen
fOljer gärna med när dokumentation av platsen kan genomiliras. Även personalen vid
Skogsvårdsstyrelsens kontor i Nordrnaling och Bjurholm bemöter doJ..."Umentationen positivt. Deras
tipspärmar har vi tillgång till. Uppgifter om koordinater behandlades på respektive kontor for
utskrivning genom prograrrunet Kotten. En av de inventerare som var engagerad genom Skog och
Historia, Jan-Erik Isaksson, var med vid dokumentation i markerna. När det gäller Pengsjö museum
har kontakt med Sven-Erik Nyman etablerats. Den sökning som startat om samlingen på museet är
katalogiserad har hittills gett det resultatet att den genomfordes på I970-talet. Materialet har efter
forfrågan till Västerbottens museum lokaliserats. För dokumentationen är det av värde an studera
katalogerna nännare för att söka efter det varierade samiska materialets W"Sprung. Frågor såsom
kommer det mesta från samebyar vilka varit i byn och när i sådana fall är viktiga i sammanhanget.

2. Det kan konstateras att inom dolcumemationsområdet är mycket stora områden lämpliga att
inventera. Dessa är inte alltid helt okomplicerade genom den vanliga fOrekomsten av tjockt
marktäcke (med hänvisning till bl. a. det nämnda exemplet Bomiabanan).

Följden av detta är att tidsåtgången blir betydligt större än vid arbeten i riktigt mager mark. I
området är även rikligt med hällmarker och tänkbara sinlägen. Bästa resultatet vid mJtarbeten sker
sannolikt på marker som isranddeltabildningama med omland inom Bjurholm samt stråken vilka
löper längs med dalgångarna uppåt och nedåt i området samt!. ex. inom delområden såsom
Torrböle med omland inom Nordmaling där stora tallhedar breder ut sig. Men gott resultat kan
fOrhopprnngsvis även göras i området Torsmyran med omland samt längs stråk vilka mynnar i rena
kustlägen, då även på berghälls-lägen. Av värde i området är även att inventera de namngivna
platserna med "Lapp-, Ren- och Kåtanamn".

3. Besiktningar. Det visar sig an RAÄ nr 426 i Nordmaling är en härd av samisk typ. En
genombrott har därmed sken i området. Värdet av detta är ovärderligt stOll. Erfarenheten, med
hänvisning till bl. a. VästemorrIands län, är an det därefter bara är en tidsfråga innan fler
upptäckter kan göras. Härd nr 1 blir därför det nav som fortsatt dokumentation i Nordmaling
cenrreras kring.

Beskrivningen 1997 av lämningen ovan överensstämmer inte med faktiska förhållanden (Bilaga 5
6). Härdtypen det handlar om är utmärkande for många samiska boplatser frånjärnålder och framåt
(Bergman 1990 s. 273 rf, Zachrisson 1997 s. 195 med aniOrd litteratur). Den stenfyllda ovala samt
rektangulära härdtypen är den vanligaste inom området i Norrland där sådana upptäckts, dvs. ett
område vilket även innefattar samiskt land ej liggande inom gränsen fOr \'<Id som idag benämns
Såpmi. Två andra härdar är med stor sannolikhet samiska. För säkerställande kan dock behövas en
arkeologisk undersökning (Bilaga 7-8).

En källkritisk aspekt på det lovvärda arbetet Skoglig Kulturhistoria vilket anmälde in lämningarna
1997 är all inga riktade arbetsinsatser gjordes mot det samiska landskapet i Nordmaling. De
projektanställda, med ett undantag, var inte utbildade i arkeologi. Inventerarna hade heller inga
tidigare erfarenheter av dokumentation av samiska kultunniljäer. Ser vi till inventerad areal utgör
området det minst täckta av de 14 konununer vilka inventerats i Västerbottens län åren 1997-1999
(Pettersson och Sanden 1999 s. 15). Det kan även noteras att Bjurholm är den enda kommun som
inte ingick i projektet.

På Aspeåfjället besiktigades en plats omnämnd i Boken om Aspeå. TiU det området förefaller en
seg muntlig tradition kunna knytas. Härden är sedan tidigare uppskyltad på initiati,' från Aspeå. Det
går inte med säkerhet att klassa den som samisk men traditionen om platsen samt "lapp-namnen"
just där skvallrar ändå om samiskt inflytande i området (bilaga 9-10). Platsen kallas för
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Lappkåtaåsen. Lappkåtamyran ligger direkt intilL I området fOreslås kompletterande inventering
samt intervjuer.

Förslaget, vilket sanktionerades hos Samebyarna i Västerbotten, att inventera inom Bjurholm fdn
väl ut. Strategin infdr den mycket korta arbetsinsatsen var att vid tillfallet i första hand försöka
finna åtminstone ett område med samiska lämningar. Omså skedde skulle dessa kunna kopplas till
de fem tidigare kända samiska lämningarna i Bjurholm. Genom kartstudier valdes området
TroUljärn nära Holmsjöbäcken där två härdar av samisk typ dokumenterades (Bilaga 11-13 saml
foto framsidan av rapporten). Härdarna vid Trolltjärn är belägna i nedre delen aven stor "tratt"
där två vattendrag utgör ytterkant. Två flyttleder strålar här samman men inte att fOrglömma är att
vi befinner oss inom i äldre tid skogssamiskt skatteland: Holmsjölandet. Vattendragen är Lögdån
samt Holmsjöbäcken. Sträckan Lögdån löper vidare mot Lögdasjön inom Fredrika. Holmsjöbäcken
rinner ut från Holmsjön. En dalgång leder vidare fram mot Allvattnet-Lögdasund och Viskasjön.
Vid sammanflödet av åarna startar Lögdeälven. Härdarna vid Trolltjärn kopplar vi nu samman med
kända inlands-förekomster inom Bjurholm, Björna, Fredrika och Örträsk. Jag menar att de kända
samiska kultunniljöerna därför utgör det "kitt" vi behöver för att gå vidare inför fortsatt
dokumentation ned mot kusten. Mellan upptäckterna är med all sannolikhet fler skogs- och
fjällsamiska kulturmiljöer. Från nyupptäckterna och ned längs med Lögdeälven med omland
detsamma. Mellan den samiska kulturmiljön nära Torrböle i Nordmaling och Trollljärn är lämpligt
att lägga in fler inventeringar. Detsamma i området Rävaholma (enligt uppgift av Kenneth Sarstav
bördig från näraliggande Stennäs är den samiska nanmgivningen Bieliesappe=Sidomyran) och de i
sommar dokumenterade härdarna av samisk typ (bilaga 14-16). De tidigare upptäckta härdarna
inom Bjurholm har givetvis även siu värde i sammanhanget (bilaga 17-18). Med dessa samt
erfarenheter från speciellt det beskrivna området i Ångermanland som basmaterial kan kommande
dok..umentation med all sannolikhet påvisa fler samiska kulturmiljöer längre ner i Bjurholm och inte
minst i Nordmaling. Genom upptäckten av samiska kulturmiljöer i Nordmaling kopplas nu också
kända förekomster samman av samiska kultunniljöer i kustlandet inom Grundsunda och Umeå. Det
irnlebär att vi därmed i varje socken/område i skogs- likväl som i kustmiljö gränsande till
Nordmaling ser infallsvägar in i socknen. Jag ser därfOr härden nära Torrböle som en naturligt
"nav" vilket dokumentation i framtiden är centrerat kring. Det vill säga på samma sält som med
den första upptäckten i Västemorriands län. Flyttledsmönster, rumsliga strukturer mm i
dokumentations-området kan därmed börja tecknas med utgångspunkt från hittills kända samiska
kultunniljöer i del näraliggande skogslandet samt i kust- och kustnära miljöer norr och söder om
Nordmaling. Atskilliga fysiska samiska spår väntar därute. Spår vars värde vi aldrig kan ifrågasätta.

Sökning i databaser

Genom Västerbottens museum och databasen SOFIE är sammanlagt 12 148 nummer inlagda i
länet. Av dessa är 1830 träffar under samiskt, dvs drygt 15 %. Många olika kategorier är inlagda.
sökningen valdes Kulturspår i skog och mark, samiskt. Den genomfördes primärt för att erhålla
jämförelsematerial till Bjurholm och Nordrnaling.

För socknarna i direkt närhet finner vi ett marginellt resultat. Här bör påpekas att skärgården i
Nordmaling inventerades av Riksantikvarieämbetet under åren 1959-1960. Övriga socknen
inventerades 1981.1 Bjurholmgenomfördes inventering 1960-1961 och 1982. Vid denna tid
inventerades inte efter samiska lämningar. Skogsvårdsstyrelsens projekt Skog och Historia har
inventerat delar av Nordmaling 1997-1998. Vi får heller inte förglömma att det sker en
eftersläpning i databaser och register. Upptäckt material ska bearbetas och sammanställas innan det
läggs in i databasen. Ett talande fårskt exempel refereras till det till Bjurholm näraliggande området
Örträsk och Långsele (se kapitelS. 3).

\
l. Holmsund ingen träff.

2. Hömefors ingen träff.

3. Fredrika fem träffar. Dock: de härdar samt en kåtatomt sornjag meddelade in 1995 finns inte
med trots att anmälning och beskrivningar skickats in.
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Efter inventeringar på två kartblad (bland annat Betsar-området vilket nämnts ovan) som
genomförts inom området av Riksantikvarieämbetet under år 2000 kommer ett helt annat resultat
aU visa sig när det lagts in i databasen. Det visar på vad inventering även riktat mot det samiska
landskapet får for resultat.

4. Bjurholm fyra träffar (tillkommer fem efter de senaste uptäcktema).

5. Nordmaling ingen träff. Korrigeras efter revideringen hösten 2000.

6. Inom Sävar tre träffar.

7. För Vännäs en.

8. Umeå fem träffar.

När jag söker mig längre in i länet från Nordmaling-Bjurholm räknat märker jag en forändring. I de
två socknarna Örträsk och Lycksele ökar antalet träffar. För Örträsk elva. Lägg dock märke till
noteringen nedan om upptäckter 1999-2000. För Lycksele 83. Men här vet jag genom uppgifter
frän Skogsmuseet an antalet kända samiska lämningar räknas i hundratals (muntlig information
Gunhild Rydström, Skogsmuseet). För Stomman ingen träff. Stensele 110. I Mal! 52 träffar. För
Asele fem. Jag vågar dock säga att inom områden där Riksantikvarieämbetet och Skog och Historia
nyligen inventerat kommer antalet att stiga markan! såsom i de ovan nämnda områdena, Fredrika,
Asele, Örträsk.

Sökning efter kuststräckan från Sävar och norrut efter Västerbottenskusten ger fOljande resultat.
Robertsfors noll. Bygdeå fyra. Lövånger en. Detsamma fOr Bureå. Skellefteå noll. Byske uppvisar
ett helt annat resultat, 44 träffar. Där inventerade Riksantikvarieämbetet i slutet av 1980- talet.
Därifrån ser vi in i den sydligaste delen av Norrbotten genom dalabasen på Norrbottens museum
och finner for den enda kommunen (Piteå) som sökning sker i en påtaglig ökning av träffar. På
sökordet härd 582 träffar. Här utgår jag från att de flesta sannolikt är av samisk typ. Arton
kåtatomter är registrerade. Lappvisten 16 och for LappvalJ 3.

Resultatet visar att den kartläggning som skett genom Riksantikvarieämbetet har gett ett pätagligt
uppsving över renskötarkulturens lämningar inom norra delen av Skellefteä samt Piteå dvs. i
kustanknutna områden. För Norrbotten är databasen under uppbyggnad. Hittills har 45 % av
fomlämningsplatserna lagts Ul. För Västerbottens del har samtliga uppgifter i fornlämningsregistret
skrivits in i databasen.

Genom LelUlart Klang (muntlig information 16/11-2000) på Riksantikvarieämbetets (Raä) kontor i
Lule:\ får vi veta att det är "gott om härdar" längs kusten i Norrbotten och även på öar, bl. a.
Seskarö och Renholmen. Från och med 1987-års inventering och mot bakgrund av kunskapsläget
blev målsättningen att prioritera även lämningar av samisk karaktär, bl. a. härdar (Klang 1990 s
218). Klang menar även att det endaSI är delvis dol..'Umenterat på grund av de svårigheter som gäller
vid inventering efter härdar i viss form av miljö t. ex. där marktäcket är tjockt. Genom en
specialinventering i ett dä nyinventerat och mycket fornlämningsrikI omdde, Fattenborg, visade
sig efter intensiv-inventering ett 15- tal härdar av samisk typ (Hedman 1994). Anledning till den
insatsen var att man anade all det i onuådel fanns fler fornlämningar vilka inte upptäckts i forsta
omglngen.

På Gula Kartan vilken producerats i samband med inventeringarna är även baksidestext där olika
kultunniljöer beskrivs bl. a. de samiska. Som ett exempel kan hänvisas till Gula Kartan Alund 23K:
68 dör f. Ö. rapportören arbetade säsongen 1987.

Trots det resultat som inventeringen visat finner vi paradoxalt nog att samiska lämningar ändå lyser
med sin frånvaro längs med Norrlandskusten enligt Skogsvårdsstyrelsens Kulturfa1ctablad NR 5
Norrlandskusten vilken producerades 1995 (medsänds separat till rapporten). Dl hade
nyinventeringar ändå pågått i kust~ och kustnära områden sedan forsta hälften av 1980- talet.
Genom nämnda Raä i Luleå kastades också på olika sätt ljus över det samiska inflytandet på kusten
i form av rapporter, artiklar mm. Som exempel i Pite FonnilUlesfOrenings årsbok 1988 där lorma
Karman (1988 s. 37 f) i en artikel sätter upp härdat på en 'Tio i topp lista" över de vanligaste
fornlämningarna i östra Norrbotten. Ett annat exempel finner vi i Arkeologi i Sverige (1991 s.
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247ft) där bl. a. Lennart Klang tar med upptäckter av samiska kultunniljöer i gränsområdet mellan
Norr- och Västerbotten.

Resultatet av sökningen i Västerbotten visar, fOrutom i Byske, på en i databasen SOFIE påtaglig
frånvaro av samiskt material i kust och kustnära områden. Om vi enbart ser till det inlagda
materialet framgår med full tydlighet en dokumentations- och forsknings lucka av mycket stort slag.
Därfar är det synnerligen värdefullt att även söka utanfår databasen för att erhålla en mer adekvat
bild av det faktiska fårhållandet. Något som är väsentligt att påpeka i alla sammanhang. Samma
magra resultat skulle dock kunnat bli inom Örnsköldsvik kommun och vidare mot Sollefteå och
Strömsunds kommuner om inte det mångåriga och tvärvetenskapliga arbetet med fokus på samiska
kulturmiljöer genomfarts.

Vi kan med säkerhet säga att om Riksantikvarieämbetet genomfört revidering av den ekonomiska
kartan inom Nordmaling och Bjurholm så skulle antalet samiska lämningar vara betydligt mycket
större än i nuläget. Den personal som var i arbete norrut genom Raä var mer eller mindre vana att
söka samiska lämningar. Gruppens erfarenheter, dess storlek och den sammanlagda arbetstiden
under en eller flera säsonger talar för detta. Raä: s arbeten brukar även nå uppmärksamhet hos inte
minst lokalbefolkningen och i media. Genom detta ökar medvetenheten om det samiska
kulturarvet.

För kust och kustnära områden i södra Västerbotten öppnar sig påtagligl stora möjligheter tiI!
dokumentation/grundforskning/sammanställning av det samiska landskapet och dess olika
yttringar. Ett omfanande och varierat källmaterial väntar. Några exempel kommer här.

Referensuppgifter

Informanter/muntliga uppgifter

På en karta vilken erhållits från Skogsvårdsstyrelsen i Vännas distrikt är inritat en uppgift om
"Lappviste ? enligt Valfrid". Platsen vilken Valfrid Wid.ström pekar ut ligger på en udde i sjön
Bjärten inom Bjurholm (bilaga 19). Nu visar det sig vid telefonsamtal med Wickström (2000-11
24) att minnet inte längre är det bästa. Det är en gammal man, nu inflyttad till äldreboendet
Solrosen i Bjurholm. Aterigen påminns vi om att det brådskar om intervjuer ska kunna genomföras
med äldre samer i samebyarna samt personer hos lokalbefolkningen. Det äldre folkminnet
fårsvinner alltmer.

Eventuellt kan uppgiften av Wickström kopplas ihop med uppgifterna av Lundkvist i Ris och rot
(1973 s. 278 f1) där han nämner Bjärten i samband med samen Jon Larsson vilken var från
Lycksele. Denne Larsson vistades en stor del av sitt liv vid Hoimsjö (skattelandet), Övre Nyland,
Aborrtjärn, Bjurbäck och Fä11fars. Familjen vistas 1739 i Bjurvattnet strax norr om Bjärten och en
uppgift 1740 pekar på att det året vistas man vid Bjärten. Kan uppgiften om "Lappviste" härledas
ur denna uppgift? Norr om Bjärten läser vi på kartan Lappljärnen. Sydväst om sjön har vi
Lappkåtabacken. I nuläget gär ej att utesluta att "Lapp-namnen" är av yngre härkomst (se kap. 5.
7). Jämfarande kartstudie, intervjuer samt inventering i området kan eventuellt leda fram till svar
på frägan.

1SameIand i förvandling (Vuxenskolan i Storuman 1986) finner vi intressanta muntliga uppgifter
av Edla Andersson vilken roddes 1904 i Nordmalings socken. Hennes familj, Gustav Mattson i
Vmbyn, hade då renarna på kusten i Ava. Även familjen Oskar Sjulsson var där. Så här i
slutfårandet av rapporten har till min stora glädje ett erbjudande om att ta del av inspelningar
gjorda i omrädet Tärna erbjudits. I det materialet hör vi bland annat en 95-ärig kvinna, Margreta
Wiinka frän Umbyn berätta om vintertida bosättningar hon varit med om i Ava inom Nordmaling.
Jag kan i nuläget definitivt inte utesluta att det i bandinspelningarna är fler äldre uppgifter om
vintersäsonger på kusten. Materialet lyssnas lämpligen igenom.

Under säsongen 2000 har det i samband med Skogsvårdsstyrelsens projekt upptäckts knappt 60
härdar av samisk typ i området Örträsk-Långsele i Örträsk socken (muntlig uppgift 2000-11-27 av
Torgny Hel1gren, Örträsk, efter tips av Gunhild Rydström, SkogsmuseeI i Lycksele). Härdarna
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vilka vanligtvis ligger i grupper ser vi längs med nynvägen efter Öreälven. Sannolikl är det
lämningar av både skogs- och fjällsamisk kultur. Upptäckterna är av slort värde for området längre
ned mot kusten. Intressant är även alt vi från området med sina samiska arkeologiska spår genom
kanstudier kan falja "Lapp~namn" ned mot Bjurholm-Nordmaling (mer om kartor i kap 5. 6).

Genom Kenneth Sarstad (samtal i Umeå 2001-01-18), uppvuxen i Stennäs inom Bjurholm numera
boende i Vännäs, kommer muntliga traditioner om samer inom gränslandet Bjurholm och Björna
men även för området Fredrika och Örträsk. Enligt Sarstad var elt viste strax SSO om passet mellan
Slorberget och Sexberget i Bjurholm (Blå kartan 206 Björna inom ruta 92, 34). Där ska Sjul
Anuelsson haft silt visle beläget på norra sidan myren. Sarstad lämnade även uppgift om
vistelboplatsmiljö på samma kartblad men inom ruta 92, 26 inom Björna socken. Den bosältningen
innehades av Lars Andersson i slutet av 1700- talet. Nästa uppgift från samma person kan
eventuellt röra sig om en slaktplats eventuellt offerplats belägen på en mindre udde på norra sidan
av Granträsket inom Crträsk. Platsen går under benämningen Renhornsudden. Det ligger norr om
byn Granträsk inom Blå kartan 21 I Fredrika.

Arkeologiskt och skogligt malerial

Inom aktuellt dokumentalionsområde får vi med all sannolikhet räkna med elt mycket ålderdomligt
samiskt inflytande. I faljande kapilei redovisas därfar material vilkel bl. a. syftar till alt ge en
perspektiv bakåt på tiden 1850 och framåt. Det är en mycket väsentlig uppgift fOr att fl forståelse
for yngre historisk tid. Tiden 1850 och framål måste helt enkelt få forankring bakåt.

I en uppgift ej närmare angiven än till just Bjurholm noterar vi en uppgift om en båttyp med
reparationer i syteknik vilket skvallrar om alt det är en båt av samisk typ (Weslerdahl 1987 s. 921).
Även i ett internationellt perspektiv är det av intresse med denna typ av flytetyg. Det är en relikt
och elt uttryck for ett särpräglat firdsäu i väglöst land. Närmaste uppgifter av motsvarigheter flIlIler
vi i Fredrika, Lögda- och Viskasjön, samt i Degerfors och Lycksele socknar, dvs inom ett område
vilket sedan urminnes tid befolkats av samer. För närmare läsning om samiska sydda båtar bland
samerna i Umeå lappmark rekommenderas Lundii (1983 eller ca.1675 s. 8fT).

Ett annat fynd av organiskt material, forvisso mycket ålderdomligt daterat till ca 1000 tore Krisrus,
känner vi från Nordmaling i form av ett fragment aven skida av bottnisk typ (Serning 1960 s.141).
Enligt Westerdahl (1985 s.730) brukar den skidtypen ofta anses vara av fornsamiskt ursprung. Ur
denna skidtyp antas samiska skidor ha utvecklats.

Dekorerade skidspetsar liksom nätbandsomamentik ar typiskt fOr samiska skidor (Broadbent 1982
s 100). Sådana är kända från Västerbotten med datering ca 1000 efter Kristus. Vid tiden ca 500
efter Kristus träder historiska källor fram vilka beränar om att skidåkningen spelade en
framträdande roll samer i samband med deras jakt och fångst (Zachrisson 1997 s 215 f).
Utbredningen av just den bottniska skidtypen ligger runl det inre bottniska området. Närmaste fynd
av samma slag finner vi i Trehömingsjö i Ömsköldsviks kommun. Samtliga fynd av denna typ i
Norrland fOrefaller ligga inom de idag renskötande samernas vinterland. Från Väslerbolten känner
vi till 14 fynd av farhistoriska- och fornskidor (Aström och Norberg 1984 s. 85). Kontinuiteten
med skidåkning verkar sträcka sig åtminstone 5 200 år tillbaka i tiden. Kalvträskskidoma från
Skellefteå är f. ö. de äldsta kända i världen. Intill skidfyndet var även en skovelstav. Skovelstaven
var långt senare vanlig som kvinnostav hos samerna. Den hade flera funktioner: skrapa is från
skidorna, undersöka lavfarhållanden men den kunde även användas som dryckeskärl (oaa s.! 10
samt foto samma sida). För uppgifter om olika rardsätt såsom med skidor, ackja, båtar och
transportmöjligheler sommar som vinter i det boreala området se Spång (1997 s. 35ff med anförd
litteratur).

Av material från skogen insan i ett ålderdomligl samiskt sammanhang och koppla! till fasta
fomlkulturlämningar kan nämnas att i ett pågående fakultetsprojekt vid Umeå universitet betitlat
Kulturgräns norr ingår bl. a. dokumentation av barktäkter. Dessa skogliga spår märks i form av
venikala bleckor på gamla tallar. Kort sagt var samerna ute efter den näringsrika innerbarken
vilken användes som tillskott ifodan (Korhonen, manus). Men enligt Olavi Korhonens teori och
den pågående undersökningen kan barkhanteringen även ha ingått i ett bytessystem med icke-samer
(Samefolket Nr II 2000). Dateringar i övre Norrland har hittills visat på barktäkt från 1450 till
1890- biet. Av intresse far vån studieområde är därmed alt sommaren 2000 dokumenterades
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samisk barktäkt lämIigen nära gränsen mol Bjurholm och Björna. Uppläckten i Fredrika, tre lokaler
mcd fyra läkter på Lavsjökullcn nära Saftasjön, innebär an sydgränscn for sådana förekomster nu
avanccrat långl ner i skogsIandcI. Med anledning av dclta har Skogsvårdsstyrclsen och Scaninge
kontaktats om eventuclla gammelskogsområden inom Bjurholm och Nordmaling. Från dessa
inväntas uppgifter och kanmaterial om Uderdomliga tallbestånd. Sannolikt är det inom de gamla
samiska skanelanden, t. ex. Holmsjölandet, som dc största möjligheterna till spår cfter barktäkt kan
finnas kvar. I eller i närheten av spår efter samisk barktäkt brukar inte så sällan härdar av samisk
typ upptäckas (VikJund rapport 2001).

En foga uppmärksammad uppgift i Gåogsligslandel (1958 s. 9Dt) av Sigurd Dahlbick, (vilken
lidigare arbelat som advokat) är av värde om Nordrnaling vilken han rcstc genom höslen 1914.
Uppgifterna Dahlbäck tar del av kan genom en sannolikt seg muntlig tradition berätIa om samer
inom Nordmaling i ildre tid: "Alltså, Ava by berättade alt där har det funnilS lappar: Lapparna har
bebott den här trakten forr, i fomtiden. Men har blivit utträngda. De flyttade då undan för undan
tills de kom högre och hägre upp ("'inåt fjällsidan?- eller norrut?). Märken efter dem finns genom
stenrösena uppe i bergen, det är gravar och tomtningar av sten där bostäderna har stått, och de ska
ha varit kåtor. Och Ava det hette förut Lappavan, Lappstranden". Denna uppgift kan inte utan
vidarc lämnas därhän. Munllig tradition var vid den tiden Dahlbäck styrde kosan uppefter
norrlandskusten säkerligen mycket seg. Informanten till Dahlbäck, vars släkt bott i Ava alltifrån
den tid "då vattnet (havsviken) gick 4-5 meter högre än nu" (oaa s. 91) kan utgöra en värdefull
rcferens till uppgiften ovan all "lapparna" bott där tomtningarna är bclägna.

Från del exemplet börjar vi floga uppgifler från aktuellare forskning om tomtningar ut~d den
övre norrlandsl.."USlen. l en uppsals av Ann-Christin Nilsson från Center For CuIturaI Arctic
Research (1989) är syftet att söka svar på frågor om den fornlämningstyp som kallas tomtning.
Nilsson diskuterar bl. a. vilka som kan ha bebott dessa platser. Fyra möjliga grupper är då cnligt
f(kfatlaren möjliga: samer, österbottningar, bönder från mellersta Norrland och en lokal
l..llstbefolkning av nordiskt ursprung. Efter sitt resonemang kommer Nilsson fram till alt lVå
länkbara grupper återstår, en lokal kustbefolkning av nordiskt ursprung eller samer. Som argument
fur an lämningarna kan vara samiska skriver Nilsson: "För samerna talar att dessa tomtningar
ligger inom samernas nyttjandeomde och de samiska namn som finns längs kusten" (Nilsson s.
31 t). Daleringarna på tomtningar i Nordmaling vilka Nilsson refererar liII verkar ligga mellan ca
900·1500 ralet. Är det därför möjligt all den munlliga lraditionen om lomtningar ovan kommer ner
i ålminslone lS0D-ralel? För lommingsområdei Lövånger inom Skellefteå anser Broadbent att iden
om all tomtningarna kan ha ett samband med samerna inte går att fdrkasla (Broadbent 1982 s. 174).
Broadbent visar an kontakten mellan inland och kust är livlig under vikingatid och tidig medeltid.

Ett annat relevant material är de på klapperfalten belägna groparna vilka är omgivna av vall.
Beteckningen är boplatsgrop alternativt boplatsvall. Dessa registreras selektivt som fornlämningar
men många frågor återstår gällande funktion och ålder. rSanelI (1993 s. 15) läser vi an i området
Bygdeå socken NNO om Umeå finns i flera områden ett rumsligt samband mellan aktuella
lämningar samt samiska lämningar i form av härdar och namn på kartan vilka indikerar samisk
aktivilet (oaa s. 70. I ett av områdena går en av lokalerna under namnet Lappgropeo. I historisk tid
vet vi all samerna anvinl gropar for könfölVaring i tjäll och skogsland (Mulk 1994 s. 159t). I ett
arhele om kokgroparitorkugnar i kust och inland i Norrbotten, med rcferensmaterial även från
Vislerbonen, redovisar Lundin (1989 med anford litteratur) bl. a. an kokgropar/lorkugnar använts
av samerna in i sen lid. Gropar vilka påminner om det materialct är även efter de senaste årens
inventeringar kända i Nordmaling. som exempel Raä Nr 328 i Torrböle. Kokgropar av molSvaranrle
storlek i samisk kontext upptäcktes säsongen 2000 bl. a. i Fredrika och Örtfäsk. För Fredrika verkar
de vara höra samman med härdarna (e-brev 2001-01-25, Charlotta SanelI, Väslerbottens museum).

Inga Maria Mulk skriver i avhandlingen Sirkas om denna typ av lämning att dylika inte är ovanliga
i samiska kulturmiljöer (1994 s. 153fT). En farsk aspe1..1 på gropar i samisk kontexl presentcrar
Olavi Korhonens i sin teori om sjudgropar (Karbonens benämning) insatta i sammanhanget med
barkläkter. I sjudgropama bercddes den vitamin och mineralrika innerbarken.

För vår del är närkontakten mellan kokgrop och härd i samiska miljöer intresseväckande. Av värde
ror vårt område, med hänvisning till o\'an, är därfclr även ett boplatsområde (utan Raä Nr, bilaga
20·21) i Norrnäs inom Bjurholm bestående aven härd samt en kokgrop vilka ligger på en sandig
\Idde intill Borstmyran. Kulturmiljön ligger strax NNV om Bjärten vilket redan nämnts i rapporten
(kap. 5. 1). Härdens storlek faller inom den statistiskt vanligaste ror härdar av samisk typ (muntlig
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(Strömberg 1984, bilagor). Kåta· och Koj-namnen tyder sannolikt på tillfalliga eller mer långvariga
sinställenIvisten i samband med vintersäsongen i området. Renvall· och Lappvalls-namnen avser
givetvis skogssamer, vallar kunde bara utbildas under barmarkstiden där skogssamerna hade sina
uppehållsplatser. Dessa namn finner vi därför inom det nordliga området i Ångermanland där
skanelanden var belägna. Ren-namnen såsom Renmyran, Renberget, Rengårdsberget,
Rengårdsmyran behöver inte nödvändigtvis entydigt vittna om renskötsel även om så kan vara
fallet (en exempel från 8ygdeå kommer nedan). De vittnar sannolikt även om vildrensforekomsten
i området och Rengårdsnamn skvallrar då om fOrekomst av fångstgropar for ren på samma sätt som
namn på Älggård är vanliga där vi finner fångstgropar for älg. Genom Hulphers märker vi att
"lappar och fjäll boer" ägnar sig åt allehandajakt och fångst i Nordmaling (Hulphers 1780
facsimileutgåva 1985 s. 279). Av LundH, drygt 100 år tidigare, får vi veta att "Uhmå lappar...Dee
gräfwa och så stora gropar och öfwerhölia med reen måssa på wägar som willrenar pläga gå Widh
willrenen går faller han i gropen och nederst uti gropan giöra dee hvassa pinnar aftallkiör som
sticker willrenen igenom De sätia" (Lundii 1985 s. 22). Rengårdsnamnen har representation inom
arbetsområdet och är inte ovanliga i Västerbotten.

För Ris·namnen hänvisas till Nilsson-Mankok (1981). Sådana namn ska enligt författaren
härstamma ur samiskan >rissjie< dvs flyttled, bufOringsväg. Namnen Rismyran eller Rissjön etc
finner vi ofta i dalgångar där vi vet alt det var lättframkomliga stråk vid flyttningarna nedåt och
uppåt i landet. Namnen förefaller ofta ligga i sydostlig riktning, samma riktning som flyttningarna
vanligtvis hade (Nilsson·Mankok 1981 s 13). Ris·namn är representerade inom aktuellt
rlokumentationsområde.

I en närmare studie fOr ortnanm mitt i Ångermanland (Dahlstedt 1984 s18ft) visar fOrfattaren hur
svårt det är att i ett område med trespråkig influens genomfara en ortnamnsundersökning. Dock
kommer han fram till att i området är även namn med samiskt ursprung. Vid sammanställning av
svenska namn som börjar på Lapp- visar det 32 sådana komplex vilket kraftigt understryker det
samiska inflytandet i området. Av Finn·namnen tre. Därmed en överväldigande majoritet fOr
samiskt inflytande på namngivningen, något som inte ska fOrvåna med tanke på att området ligger
inom vinterlande! for Vilhelrnina södra och även Frostviken. Som tillägg till detta kan nämnas att
vid inventering genom Ljusminne· Västemorriands sameiand har dokumenterats samiska härdar
vid två Lapp. namn inom området: Lapphällorna samt Lappmyran inom Ådalslidens socken
(Viklund kommande Ljusminnerapport).

Ett mindre antal publikationer vilka behandlar delar av kustområdet inom Västerbottens län har
påträffats i en farsta sökning. Där presenteras bland annat nanm vilka associeras med samiskt
inflytande. Nu kan påpekas att den samiska bosättningen i kust och skärgård är foga
uppmärksammad och utforskad men enligt folktraditionen for Holmöarna kan nämnas att de fOrsta
bosättama var samer (Aronsson 1995 s. 58). Av Sandström (1989 s. 138) får vi veta att mycket
tyder på att den gamla bebyggelsetraditionen är sann. Liknande uppgifter om samer på kusten i
äldre tid är inte ovanliga. Det kanske bäst kända exemplet är Hornslandet i Hälsingland (vilket
senast uppmärksammades på tv i samband med tre program om samisk historia). Somjag ser det
kan dessa uppgifter vara sökvägen till forklaring av åtminstone en del av de tomtningar vilka
hänvisas till i kapitel 5. 3. Inom säljakttenninologin längs med kusten i Norrland är även samiska
låneord (Korhonen 1989). Som Karhonen papekar har samerna vistats i Västerbottens kustland så
längt tillbaka som vår kunskap sträcker sig och därför är det inte svårt att tänka sig en språklig
influens. I sin sammanfattning menar Korhonen att: "svenska, finska och samiska jägare har
träffats och utbytt erfarenheter och lärt av varandra i nordligare omraden" (oaa s. 78).

På öar längre upp längs kusten i Västerbotten (och Norrbotten) finns, likväl som i Nordmaling och
längre söderut, "Lappnamn". För exempelvis Bjuröklubb i Lövångers socken visar Ola Wennsledt
(1988 s. 12) i en studie över ortnamn i socknen att på Bjuröklubb finns ett namnkomplex med
forledet Lapp. Där har f. Ö. Raä inventerat och funnit härdar av samisk typ (muntlig information
Lennart Klang). För Vännäs kommun nämner Hagerval1 (1986 s. 69f) Lappnäset och
Lappnybygget. Lappnäset är numera bebyggt med sommarstugor. Lappnybygget, vilket hörs av
namnet, vittnar om en fast samisk bosättning. Natumamnen är ej med i studien. Kartsturlier kan här
som for andra områden ge ett större antal namn som skvallrar om samiskt inflytande. l en
ortnamnsstudie över ortnamn i Hömefors skärgård är inga i sammanhanget väsentliga namn
medtagna (Öberg 1988). Fördjupad kartstudie kan eventuellt ändra på detta resultat. Utan tvivel
skulle resultatet bli helt annorlunda om byhisloriker, sockenböcker etc samt kartor for kust· och
kustnära områden norr om Nordmaling skulle genomsökas.
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Men hur är det då med namn vilka kan fikknippas med samiskt kultur inom området Nordmaling
och Bjurholm med angänsande ytor på aktuella kartblad? Som exempel på sädana namn kan i
nuläget endast en kartstudie över svenska namn samt i viss mån namn med sannolik samisk
bakgrund ske med utgångspunkt från BU. kartan (skala I: 100000) och Gröna kartan (skala I: SO
000). Samtliga namn satta pä pränt får sannolikt betecknas som relevanta i sammanhanget och är
därfor av stort intresse for studien. När det gäller namn med samiskt eller evenluel1l samiskt
ursprung måste detta givetvis testas av språkforskare. Påpekas bör att en studie av ekonomiska
kartor (se Ericson i denna rapport) vilka till viss del täcker in kartorna nedan visar en delvis större
frekvens av aktuella namn. När det gäller namn pä kartan och hur gamla de är,an se forändringar i
namngivning etc bedömer jag som mycket viktigt an genomfara i en fOrdjupning. Den rorsta
ekonomiska kartan producerades t. ex. inom Örnsköldsvik 1959. De namn som präntas in på
kartorna kan komma från lokalbefolkning i samband faltarbetet men på Lantmäteriverket är en
namnsektion vilken har kontakt med ortnamnsregistret i Uppsala. Därfor är en seriös studie av det
materialet av mycket stort värde vid studier av det samiska landskapet inom aktuellt
dokumenlalionsonlfåde.

Redovisningen som foljer håller sig till hela kartblad. Dänned ingår även delar av socknarna
Vännäs, Örtriisk, Fredrika, Björna, Trehörningsjö, Gideå och Grundsunda. Kartbladsredovisningen
startar i nordöstra delen av område!. Den går sedan rakt söderut och fortsätter sedan västerut med
kartor följande nord-sydlig riktning. Medtagna namn indikerar samisk verksamhet och verkar
hänga samman geografiskt.

Kartbladsredovisning

Topografisk karta 20J Vännäs NO (edition 11978):
Vi börjar norrifrån, detsamma på de andra kartorna. Från kartan utläser vi Kätamoren nordost om
Pengsjö. Peng- går att återfora till ett sydsamiskt bienje-bien 'e-bienge 'hund' (Hagervall ÖNOV,
del 14). Pengån hör samman med samman med Pengsjö, dvs. Hundsjö respektive Hundän.

Lappnamn finns även nordväst om Vännäs, Lappäsen och Lappåsmyran, Lappmyran är ett mindre
namnkomplex norr om Brännland. Komplexet ligger inom Bjurholm och som sig bör där längs en
flynied. Strax sydost om och på östra sidan Hörnån har vi Lappåsen och Lappåsmyran.Ytterligare
sydost därom kommer Lapptjärnen och Lapptjämberget vilka har placering väster om Pengsjö.
Sydost om Pengsjö läser vi Stor-Lappkätamyran, LiIl-Lappkåtamyran och Lappkåtamyran. Rakt
västerut, väster om Hörnsjö, har vi Gamrnkåtamyran. Strax söder därom namn vilka skvallrar om
fångstgropar för ren: Rengraväsen med tillhörande Gravabäcken, Gravabergen. I sydvästra hörnet
av kartan Rengärdsmyrberget. På kartan är fler Grav-namn. Inte sä sällan stär grav fOr grop och en
sannolik möjlighet är an namnet kan leda oss till flngstgropar. Enligt en (f6rklarings)sägen i
Nonin13ling har Gravaberget namn efter en olycka där "en lapp skidat över det intill ca 100m höga
stupet och blivit begravd vid dess fot, därav namnet Gravaberget" (Raä Nr 246). Uppgiften gäller
Gravaberget i Fallfors (Lundkvist 1973 s. 217) och är en av de uppgifter som visar an det är
befogat med en större sammanställning av folkminnesmaterial för Nordmaling och Bjurholm.
Renhornberget (offerplats eller slaktplats på eller i närheten av berget?) lägger vi på minnet. Nästa
kartblad ansluter i söder:

Gröna kartan Vännäs 20J SO (edition 3 1989):
Lappnäsherget direkt väster om Hummelholm. Rengärdsmyran söder därom med anslutning till
LiII-Rengårdsmyran. Lappmyran ser vi öster om Torrböle med bekant resultat av samisk härd i ett
attraktivt område. Där har vi även Renmyran. Renängesmyran och Renänget finner vi SSO om
Hallen. Väster om Sunnansjö noterar vi Lappesmyran och Lappesberget (fast samisk bosättning vid
motsvarande namn i Nora socken, Angem13nland). Lappmyran finner vi norr om Levar. NNO
därom är ett modernt rengärde. Vi befinner oss nu nära Torsmyran (enligt uppgift ett blivande
naturreservat) där det inte sJ...'lllle förväna om samiska härdar kan komma att upptäckas. Rakt österut
ännu en Lappåsen. Rengårdsmyran OSO om Levar. Risåsmyran har vi mellan Bredvik och Öre (får
Ris-namn se Nilsson-Mankok ovan). Rengärdesmyrorna och Rengärdesbäcken ligger strax SSV

91



om Aspeå. Området Aspd är fortsättningsvis värd en egen mässa: området är centralt fOr det
samiska inflytandet i socknen (se även Ericson delUl3 rapport).

Nästa kartblad ilUlefattar även en del av Örträsk. ett område av mycket stort intresse
överhuvudtaget vid dokumeOlation av det samiska landskapet närmare kusten.

Området Örträsk ar även det sydligaste i skogslandet vilket ingår i riksintresseurvalet av
kulturmiljöer med samisk kultur (Aronsson 1995 s. 67). 1 ett meddelande från Länsstyrelsen i
Västerbotten (Nr 21991) skrivs att i området är rikligt med minnen från renskötseln i äldre tid.
Området ligger inom Vapstens samebys vinterland. Från Örträsk löper en flyttled efter Öreälven,
ner genom Bjurholm och vidare till Nordmaling.

Gröna kartan Vindeln 21J SV (edition 21989):
Öster om Sundfors ser vi Östre Lappmyran och Yästre Lappmyran. Längst västerut pi1 kartan har vi
Lapptjärnen. I närområdet dokumenterades samiska härdar säsongen 1999. Ett Ris-namn är beläget
intill västra änden av Stor-Sandsjön, Risberget. Detsanuna j sydvästra hörnet av kartan, RisIiden.
Kartbladet söder därom har beteckningen:

Gröna kartan Vännäs 20J NV (edItion 21989):
1kartans nordvästra del noterar vi Risliden, Rislidmyran och Rislidtjämama. 1 området faller en
tlyttled in mot renbetesområdet, isranddeltabildningen, AgnsjOheden.. Lappåsen och Lapp
Kåtamyran ligger väst därom. Flyttled kommer in från norr över Lill- och Stor-Tällvattnet med
riktning mot Agnsjöheden. Här kan vi inte undgå alt nämna berget Angermanbalen, det gamla
gTänsberget mellan Angermanland och Västerbotten tillika även ett rå mot Lappmarken (Lundkvist
1990 s. 292f). Söder om samhället Bjurholm bar vi Lappavan. Lappavabäcken, Lappavabc:rget
Öster om Stensvattnet lägger vi märke till fOrkortningen Lappkåtam(myran, min anmärkning).
Lappkåtabacken ligger intill Lögdeälven mellan Öyer1ögda och Fällfors. Lappudden sticker ut i
Yångsjön söder om Bransbacka. Kartan söder därom har beteckningen:

Vännäs 20J SV:
Söder om Orrböle läser vi Lappkåtaåsen. Lappkåtabergetligger ssv därom. Lappkåtamyran på
Aspeåfjället har beskrivits tidigare. Där har vi även Lappkåtaåsen i direkt anslutning till nämnd
myr. Inom angränsande socken, Trehömingsjö. ser vi Lapp~ämen. Nännast rakt söderut och inom
Gideå socken läser vi Lappmyran och Lappmyrkullen.

Blå kartan 211 Fredrika:
Här befinner vi oss inom en del av Bjurholm där en kortare inventering genomfördes hösten 2000.
De samiska härdarna som upptäcktes ligger intill Trolltjärn vilken ej nanmgivits på denna karta. På
ekonomiska kartan är namnet medtaget. Namnet Trolltjäm är intressant med tanke på att en
påtaglig samisk kontext finns i områdeL Förvisso är Troll-namn problematiska: Det kan vara ett
helt svenskt namn men enligt professor Olavi Korhanen tycker ban sig se en möjlighet an längre
norrut kunna kombinera Troll-namn med samiska Ganij- eller Såjvva- namn (e-brev 28/1 1-2000).
Såjvva-namn står för helig sjö (Bergman och Muik, Västerbonen nr 31996 s. 14).1 aktuellt
område, tidigare samiskt skatteland, måste vi givetvis räkna med an samisk namngivning varit
gällande innan försvenskningen av ort- och natumamn startade. Här ser vi Yisk.-. Volv- och Pund
namn som speciellt intressanta. För Visk-namn se nedan. Volv-namn tycks inte ha någon känd
samisk betydelse (uppgift av Olavi Korhonen) men en skaneland Volmsjö samt Östra
Volmsjölandet och även Yolgsjölandet nämns i skattelandslängdema från 1695 (Spång 1997 s.
229). Parantetiskt kan nämnas att Dahlstedt (1984 s. 19) fl>reslår en samisk tallating av Latiknäset i
Nordmaling. Enligt honom kommer det ur samiskans laaddeh dvs. hjortron. Latik-namn är kända
från Vilhelmina och Asele.
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Blå kartan 206 Bjöma:
Som helhet är det geografiska rummet inom kartbladet ett av de bäst kända vad gäller samiska
kulturmiljöer inom Ångermanland, delen Västemorriands län. Ett ca. 40·tal samiska härdar,
ensamliggande, i grupper samt system, har hittills dokumenterats. Där råder inga som helst
tveksamheter i all betydligt mer samiskt material är att upptäcka i dessa marker. Kartan är av stor
betydelse genom de fem samiska härdar som till dags dato dokumenterats inom den västra delen av
Bjurholm där det i äldre tid var två samiska skatteland, Holmsjö(Träsk)landet samt Bre(d)träsk i
oniddet (Westerdahl1986 s. 228). Ett intressant resonemang kring skatteland och namngivning av
dessa på träsk/sjö finner vi i Spång (1997 s. 226 fi). Där menar forfattaren att fixeringen av
skattelandsnamn till träsk/sjöar var ett uttryck mr själva landområdet men Spång påpekar även
fiskets betydelse i skogssamisk kultur. I aktuellt område märker vi även namn vilka har samiskt
ursprung: Lill.Viskasjön dvs Viska f. ö. den gamla namngivningen mr Fredrika vilket i andra
sammanhang återgår på vistege 'lavrikt område'. Volgsjön dvs Volg står for 'plats från vilken man
beger sig iväg' (Olavi Korhonen e·brev 2001-01.16).

Sockenmappar Västerbottens museum

Nedan redovisas ett relevant och varierat material vilket framkom i samband med besök på
Västerbottens museum Uppgifterna ur sockenmapparna är intressanta och visar ännu en
framkomlig sökväg vid do"-umentation av det samiska landskapet i bl. a. kust och kustnära miljöer.
I mapparna, eventuellt även inskrivit på ekonomiska kartor på museet, samt hos personal i
''branschen'' finns säkert mer material av värde. på hembygdsgårdar visar sig inte så sällan
uppgifter/material av stort intresse.

Vi börjar med Bygdeå nOlT om Umeå. Där lägger vi märke till en Rengårdsmyra utsatt på
ekonomiska kartan. Av intresse är att till platsen knyts en muntlig uppgift om att myren använts vid
renskiljning samt all tillyxade tråstörar påträffats vid torvtäkt vilka eventuellt härrör från en
rengärde (bilaga 24, Raä nr 403). l Nordmaling har vi kända Rengårdsmyrar och Rengärdesmyrar.
I Bygdeå är även en grupp om tre samiska härdar dokumenterade (bilaga 25, Raä nr 289). Raä nr
251, även det en härd, är sannolikt samisk. Av intresse är bl. a. att härdarna ligger placerade på
berghäll något som inte är ovanligt fOr samiska härdar i kust och kustnära miljö. Placering på
berghäll återkommer nedan for en kåtatomt i Röbäck. De lVå sydligaste kända samiska länmingarna
längs norrlandskusten är också placerade på berghäll. Dessa ligger i Nätta respektive Vibyggerå
socken i Västernorrland.

. .

I Sävar finner vi en oregistrerad lämning på en plats med muntlig tradition. Där ska enligt
uppgiften ha legat ett lappviste (bilaga 26). På ekonomiska kartan (21K 41) läser vi norr om platsen
Lapptjämsmyran och Lapptjäm Strax utanror Umeå inom Röbäck finner vi en samisk kåtatomt på
skogen dvs en härd omgiven aven vall av stenar (bilaga 27). Del kan noteras att vi SSV om
Röbäck även finner en Lappkåtamyran. Osäkert om platsen är inventerad med fokus på samiska
länmingar.

För Bjurholm finner vi tips om länmingar i området Storbolmsjön (Blå kartan 206 Björna,
ekonomiska kanan 201 8-9 i-j bilaga 28). Vi kan i nuläget inte avnirdalutesluta att de gropar samt
den slenugn som är iakttagna kan knytas till skogssamisk kultur med tanke på, vilket nänmts
tidigare i rapporten, att sjön tidigare låg inom ett samiskt skatteland. Om lämningarna härrör från
fiske i sjön är det av värde att påminna om fiskets betydelse i skogssamisk kultur (Westerdahl1986
s. 175). I en C-uppsats från Umd universitet presenterar fOrfattaren bl. a. fdrvaring i
gropanläggningar inom del samiska området (Edbom 1994 s 26ft). Vi märker bur betydelsefullt
delta varit och uppgifter från bl. a. Vapsten pekar på att holmar fyllt funktion som förrådsplatser.
Otaliga uppgifter om alt samiska sommnrgravar i sen tid funnits på holmar är även kända i
litteraturen men även i muntlig tradition (Westerdahl1986 s. 57ffrned anfdrd litteratur, Viklund
2001). Vi får räkna med att i skatteiandsomniden vilka nyttjades på åretruntbasis och dessutom
med inflytande av fjällsamernas närvaro avsatt en hel provkarta av samiska forn- och
kulturlämnlngar. Området Storholmsjön med omland skulle otvivelaktigt må bra aven
nyinventering.

Inom Bjurholm finner vi ännu ett exempel på en länming vilka är kända i samisk kontext,
uppallade stenar konstruerade av människohand (bilaga 29-30). Vad som sannolikt är en uppallad
sten ligger på en sluttning av Stenhusbräntet (har namngivningen kommit av anläggningens
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utseende?). Som beteckningen antyder vilar en större sten på några mindre stenar. I närheten ser vi
på kartan Lappmyran, Lappvansåsen, Lappvannet. I närområdet har vi även Storarrnsjön samt
Vomnyran. Kan 'Arm' respektive 'Yorr' ledas till samiskt urspnmg? En Armsjölandet är känt i
slutet av 17004 talet i östra Åsele (Westerdahl 1986 s. 227). Men låt oss återvända till den
sannolikt uppallade stenen och något diskulera samiska offerplatser i kust och kustnära miljö. Det
senaste, åtminstone mig veterligt, arbetet om delta är Britta Wennstedts Kultplatser i övre
Norrlands kustland (1989). Där presenterar forfanaren en "ny" typ av fomlämning vilken hon
foreslår hör samman med samiskt religionsutövande. Typen av anläggning, lagda stenkretsar, går
under den något ovanliga beteckningen Iunkeputtar vilket helt enkelt är namngivning efter det berg
där lämningen forst uppmärksammades. I en jämfore1se med samiska kultplatser i lappmarken och
material i Ernst Mankers kollosala arbete Lapparnas heliga ställen (1957) ser forfattaren all
liknande anläggningar är kända i fjällellikväl som i Nordnorge. För vår del är det av vikt och
värde an påpeka alt uppallade stenar även ingår i Mankers monumentala arbete. Den närmaste
kända i inlandet är belägen i Åse1e och ingår i Mankers presentation. Men vi känner till exempel
även i samisk kontext i Anundsjö och sannolikt även i Nätra och Grundsunda. Dessa uppallade
stenar diskuteras inte så sällan i lilteraturen. Exempel från Skellefteå, även om författaren här kallar
dem mr liggande hönor eller offerstenar, menar att det ej går alt bekräfta eller forkasta sambandet
med samisk kultur (Broadbent 1982 s. 121 t). Westerdahl (1986 s. 83ft) menar utifrån ett exempel
på Tingsmyran i Anundsjö att den uppallade stenen eventuellt hade en tänkbar funktion som
tingsplats får skogssamerna i området. En sägen i området kan enligt forfattaren inrymma en "god
portion sanning". Författaren fOrslår även andra tolkningar såsom gränsmarkering fOr samiska
skaneland alernativt ha fyllt en funktion som stig- eller flyniedsmarkering (Westerdahl 1985 s.
I03ff). I en CD-uppsats vid Umeå universitet behandlas de av människor uppallade stenarna samt
de naturliga depositionerna, s. k. liggande hönor, av Bodil Johansson (1999). Som visas av
sanunanställningen i uppsatsen är båda typerna kända i samisk kontext. En upplysande bild på
dylik lämning, men där kallad Stalosten, ser vi från Ammarnäs i Yästerbotten (Nr 3 2000 s. 24).
För min egen del slår det klart vi i kust och kustnära miljöer givetvis tar räkna med platser for
samisk kult. Ingen kan väl ändå på allvar mena alt l"Ulthandlingar bara fårekom i fjäll- och
inlandsmiljöer. Snarare är det bara ännu en forskningskucka vi ser. Som Wennstedt skriver kan
man hoppas på att fler kultplatser blir registrerade vilket kan ge ökad förståelse av formerna för den
förkristna religionen i kustlandet.

Utåtriktad information

Yilket nänmts tidigare i rapporten har under en större antal år utåtriktad information om det
samiska landskapet genomförts inom Ångermanland. Genom fOreläsningar, seminarier,
exkursioner, rapporter, artiklar, basutställning på Ömsköldsviks museum, f. n utställningen "Yår
del av Sapmi" på Länsmuseet Väslernorrland har därmed det samiska landskapet och kulturarvet
erhållit en uppmärksamhet vilken fårmodligen vore omöjlig att nå utan den breda informationen. I
Örnsköldsvik (i samiska benämnd Orrestaare= Nystan) blir även samisk marknad den 24 februari.
NoerhteNaestie (Yästernorrlands Sameforening) och samebyarna VilhelminOl Norra och Södra samt
Yapsten ingår i arrangemangsgruppen tillsammans med Kulturfabriken och Cesam (cenrrum i
samverkan-köpmän m. fl.).

En adel'vat benämning på informationen/aktivitema är kunskapsåterföring och då inte bara till
samerna själva utan även till övrig befolkning i området. Okunskapen om det samiska kulturarvet
och dess avtryck i landskapets kust och kustnära miljö sedan urminnes lid innebär att det genom de
varierade arrangemangen mm som ringarna på vattnet sker en kontinuerlig kunskapsåterforening åt
alla håll. Informationen fortsätter framgent. Ytterligare exempel på det presenteras i följande del av
kapitlet.

Det omfattande samiska härd!viste!renbelesområdel norr om Stor4Tällvannet i Björna och
Bjurholms socken vilket upptäcktes sommaren 2000 började under senhösten 2000 ta uppskyltning
genom projektet Ljusminne- Västemorriands SameIand. Namnet på kulturleden är Tallmoar och
blått hav. Skyltar är även uppsatta på lockstarnon i samma socken samt på Ömsköldsviks
flygplats i Gideå vilken är belägen på en stor tallmo. Tidigare var det renbetesland. I själva verket
utgör denna mäkliga isälvsa\"lagring, vilken kan f6ljas som el! "rött band" genom landskapet, den
kanske påtagligaste delen av renskötarkulturens egen infrastruktur i det långsträckta omrädet.
Kompletteringar längs leden planeras att genomroras under 200 l. Markägarna fOr respektive plats
står för övrigt mycket positiva till initiativet. Ingen har överhuvudtaget ifrågasatt detta.
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Platsansvarig för området Stor-Tällvattnet välkomnar även förslaget att under 2001 vara med på
den preliminära resan, utbildningsdagen, till samiska vistemiljöer i området Bjurholm och
Nordmaling. Kramfors samiska kulturied, Hällmarker och blått hav, är uppskyltad och klar. Ett
fårskt exempel på information vilket hjälper till att råda bot på. okunskapen om det samiska
kulturarvet i Yästernorrland är att det på. ledarplats refereras til! utställningen Vår del av Sapmi i
Tidningen Ångermanland (2001-01-29) som ett utmärkt sätt att sprida kunskap om kultunnönster. I
den almanacka med samiskt tema fOr 2001 som tillskickats rapportören från Strömsunds kommun
skriver Ingvar Ahren om de samiska bosättningar som upptäckts i västra Ångermanland. Dessutom
är arkeologihelgen nedan med i kalendariet.

Den 11-12 augusti 2001 går en arkeologihelg av stapeln i Rossön, Bodums socken genom den
ideela föreningen Forntid i Ramsele. Focus vid föreläsningar och exkursion ligger på det samiska
landskapet. Som föreläsare kommer bl. a. Åsa Yirdi Kroik, Inger 2achrisson, Stig We1inder
Christer Westerdahl och Bemt Ove Yiklund. Det samiska landskapet var även temat vid helgen är
2000. I Myckeigensjö inom Anundsjö socken blir ett seminarium 19-20 maj. Föreläsningarna
behandlar även olika aspekter av det samiska landskapet. Exkursionen lägger speciellt fokus på
samiska kulturmiljöer i området Mörttjäm-Norra Yetasjön. I samma område med omland planeras
preliminärt för en inventeringskurs i samverkan mellan Ljusminne- Yästernorrlands Same1and,
NoerthieNaestie, Hampnäs Folkhögskola m. fl. första veckan i juli. Som under tidigare år blir
inriktningen mot samiska kulturmiljöer. I samtliga av dessa sammanhang kommer projektet i södra
Västerbotten att ingå i presentationen över dokumentations-arbeten av det samiska landskapet.

För att råda bot på okunskap om det samiska kulturarvet och dess avtryck i kulturlandskapet måste
arbeten som ovan ges fortsatt hög prioritet. För tyvärr är det som så att alltför många arbeten kan
vara svåråtkomliga även om iitteraturiistan nedan tycks visa på något annat. Men litteraturen räcker
inte för att uppnå rättvis balans i ett flerkulturellt sammanhang där olika fonner av kulturlandskap
ligger i och på varandra i en form av kulturers korsväg.

Det visar sig att för området Nordrnaling med omland finner jag vid nuvarande sammanställning av
relevanta uppgifter att en väsentligt mycket tydligare bild av det samiska kulturlandskapet börjat
framträda. Som påpekats tidigare i rapporten är det därför mycket stora möjligheter till fortsatt
fördjupning vid dokumentation av det samiska kulturlandskapet i södra Västerbotten.

Arkiv

Landsarkivet i Härnösand. Materialet överlämnat till Peter Ericson och det ingår i dennes
rapportdel. Västerbottens museums arkiv. Kartarkivet på Lantmäteriet i Umeå.
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