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1. Sammanfattning

1999 års fornminnesinventering i Västerbottens läns fjällområden utfördes som ett 
samarbete mellan Västerbottens museum och Riksantikvarieämbetet. 

Detta samarbete inleddes 1996 (jfr Jönsson & Klang 1996), då ett högfjällsområde 
kringAbelvattnet och Virisen i Tärna socken samt ett lågfjällsområde på och omkring 
Blaikfjället i Vilhelmina och Dorotea socknar inventerades. Därefter inventerades 
1997 delar av Gitsfjället (en fortsättning på området vid Blaikfjället), ett område 
mellan Atofjället och Skalmodal (utvidgning av området kring Abelvattnet och 
Virisen) samt delar av Artfjället väster om Över-Urnan. 1998 års inventering utfördes 
i ett område kring Södra Storfjället i Tärna socken ( en utvidgning av 1996-97 års 
områden mellan Atoklinten och Virisen), i delar av fjällområdet mellan Tjulträsken 
och Tärnasjön i Sorsele socken samt kring Svartsjöbäcksdalen i västra delen av 
Marsfjället i Vilhelmina socken. 

1999 års inventering utfördes huvudsakligen inom fem områden (fig. 1-3): 

1. Kring sjön Över-Urnan i Tärna socken, Storumans kommun och österut via
Tärnasjön mot Tjulträsken i Sorsele socken och kommun (Tämasjöområdet).

2. Kring Sliktfjället öster om Ammamäs i Sorsele socken (Sliktfjällsområdet).
3. Vid Tärnamo i Tärna socken (Tärnamo-området).
4. Kring fjället Daune och sjön F ättjarn i Vilhelmina socken och kommun

(Dauneområdet).
5. Kring Stekenjokk i Vilhelmina socken (Stekenjokksområdet).

Dessutom utfördes punktbesiktningar 1999 öster om Atoklinten samt söder om 
Strimasund inom 1997 års inventeringsområde i Tärna socken. 

Inriktningen vid 1999 års inventering var att fortsätta den 1996 inledda kunskaps
och kompetensuppbyggnaden kring arkeologiska och antikvariska frågor om fjäll
områdets fornlämningar. De inventeringsområden som valdes ut har därför anknyt
ning till: 

- tidigare dokumentationsinsatser i regionen (främst inventeringsarbetena 1996-98,
men även till Riksantikvarieämbetets fomminnesinventering i regionen i början och
i mitten av 1980-talet)
- fortsatt och utökat samarbete med lokala intressenter
- den regionala kulturmiljövårdens önskemål med avseende på ökad kunskap om
riksintresseområden
- aktuella forskningsfrågor (stenålderslämningar, samisk religion, äldre subarktisk
gruvdrift m.m.)

Totalt registrerades 208 lokaler med 500 fornlämningar vid 1999 års fornminnesin
ventering i Västerbottens län. Därtill kommer ytterligare 168 övriga kulturlämningar 
fördelade på 86 lokaler. Bland dessa senare kulturlämningar ingår 28 objekt som skall 
slutgranskas innan de bedöms antikvariskt och förs in i statistiken, vilket sannolikt 
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kommer att leda till att flera av dem kommer att bedömas som fasta fornlämningar. 

Av de 500 registrerade fornlämningarna hade endast 19 tidigare registrerats som fasta 

fornlämningar. 

Viktiga resultat och slutsatser i övrigt kan sammanfattas på följande sätt: 

- Den inledda kunskapsuppbyggnaden om fornlämningar i Västerbottens fjäll
områden fortsatte 1999 med speciell inriktning på samisk religion, subarktisk

gruvdrift och lichenometri (lav datering) parallellt med inriktningen att registrera alla

förekommande typer av fornlämningar efter bl.a. samiska visten och stenålderns

bosättningar.

- Den fornlämningsstruktur som registrerades har stora likheter med tidigare års
resultat. Detta innebär att lämningar efter samiska visten har registrerats i stor

omfattning och att lämningar efter stenålderns och andra förhistoriska perioders

boplatser har registrerats i endast mycket liten omfattning.

- Metodiskt har 1999 givit intressanta erfarenheter· kring två nya infallsvinklar i
fjällområdet, dels vad en systematisk inventering med bra täckningsgrad kan ge i ett

avgränsat delområde med stenåldersindikationer (södra delen av Tämasjön), dels

vilka nytillskott en revidering av en för sin tid mycket välgjord förstagångs

inventering i fjällområdet kan ge (Tämamobladet, förstagångsinventerat 1982).

- Västerbottens museum har erhållit ytterligare erfarenheter av att genomföra

fomminnesinventering med riksgiltig metodik.

- Täckningsgraden vid fältarbetet har i likhet med tidigare säsonger inte varit

tillräcklig för att hinna med en genomsökning efter fornlämningar i alla intressanta

delområden som nu inventerats. Detta innebär att inventeringsluckornas omfattning

och karaktär är svårbedömda.

- De behov som uttrycks i tidigare års rapporter av att fördjupa analysen kring vissa

fornlämningstyper i fjällen kvarstår även efter 1999 års inventering. Detta gäller t.ex.

problematiken kring s.k. rösningar och äldre gränsmärken, gruvdrift inklusive

prospektering med utmålsmarkeringar, offerplatser (och andra heliga platser) samt

spåren efter förhistoriska bosättningar.

- Ett sätt att gå vidare med inriktningen att fortsätta kunskapsuppbyggnaden kring
fornlämningar efter samiska visten är att vidga inventeringsperspektivet till att också

omfatta delar av skogslandet. Utifrån de nu vunna erfarenheterna i fjällområdet kan

det finnas nya möjligheter att komma vidare med inventeringsproblematiken kring

flyttleder och skogssamiska visten.

- En fortsättning av inventeringsarbetet i fjällområdet är också angelägen, bl.a. med

hänsyn till de möjligheter detta skulle kunna innebära för en samlad redovisning av

vilka resultat och erfarenheter som uppnåtts i kontrast till vad vi visste innan

inventeringen startade i fjällen 1996.
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2. Arbetsområden

2.1. 1999 års arbetsområden 

Under 1999 fortsatte fomminnesinventeringen i tre fjällsocknar i Västerbottens län. 
Fältarbetet utfördes inom fem delområden (fig. 1-3): 

1. Kring sjön Över-Urnan i Tärna socken, Storumans kommun och österut via
Tämasjön mot Tjulträsken i Sorsele socken och kommun (Tärnasjöområdet).

2. Kring Sliktfiället öster om Ammamäs i Sorsele socken (Sliktfjällsområdet).
3. Vid Tärnamo i Tärna socken (Tärnamo-området).
4. Kring fjället Daune och sjön F ättjarn i Vilhelmina socken och kommun

(Dauneområdet).
5. Kring Stekenjokk i Vilhelmina socken (Stekenjokksområdet).

Därtill utfördes punktbesiktningar öster om Atoklinten samt söder om Strimasund 
inom 1997 års inventeringsområde i Tärna socken. 

Vid Över-Urnan berördes två kartblad. Kring Tärnasjön-Tjulträsken berördes fyra 
kartblad, varav samtliga hade påbörjats 1998. Tre kartblad berördes kring Sliktfjället. 
Vid Tämamo berördes ett kartblad. Området kring fjället Daune och sjön Fättjam 
berörde tre kartblad, varav ett hade påbörjats 1998. Området kring Stekenjokk 
berörde fyra kartblad. Alla kartblad som avses är i skala 1: 20 000. Sammantaget 
innebär detta att inventeringen fortsatte i områden motsvarande sju kartblad som 
tidigare påbörjats och inleddes i områden omfattande 12 nya kartblad (som tidigare 
inte påbörjats). Därtill berördes ytterligare områden avseende två kartblad från 1997 
års inventeringsområde som tidigare inventerats yttäckande, varför punktinsatser 
endast var aktuella på dessa. 

Län Kommun Socken 

AC Sorsele Sorsele 

AC Storuman Tärna 

Areal i km2 Berörda kartblad 

475 25F 2-3 i-j, 25F 2-3 g-h, 

25F 4-5 c-d, 25F 4-5 e-f, 

25F 4-5 g-h, 25G 2-3 a-b, 

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

25G 4-5 i-j 

200 24E 6-7 c-d, 24F 6-7 i-j, 

25F 2-3 g-h, 25F 4-5 a-b, 

25F 4-5 c-d, 25F 4-5 e-f 

AC Vilhelmina Vilhelmina 675 23F 6-7 e-f, 23F 8-9 c-d, 

23F 8-9 e-f, 23E 4-5 g-h, 

23E 4-5 i-j, 23E 6-7 g-h, 

23E 6-7 i-j 

Fig. I. Berörda ka,rtblad och inventeringsarealer i Västerbottens län 1999. 
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Arbetsområdena valdes ut efter diskussioner mellan Västerbottens museum, 
Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion i Västerbottens län, In
stitutionen för arkeologi och samiska studier vid Umeå universitet, Åjtte samt de 
lokala organisationerna Vueltjere Duodji (Vilhelmina sameslöjdsförening) och 
Vadtejen Saemiej Sijte (sameföreningen som tog initiativ till Vapstensprojektet), 
Ammarnäs sameförening, Tärna Sameförening och Fatmomakke sameförening. 

Endast en mycket liten del av fjällområdena i Västerbotten har blivit föremål för 
en systematisk fornminnesinventering tidigare, varför i stort sett alla områden är 
intressanta i samband med uppbyggnad och spridning av nya kunskaper om forn
lämningar, förhistorien och länets tidiga historia. Utgångspunkterna för valet av 1999 
års inventeringsområden var därför att bygga vidare på erfarenheterna från 1996-98 
års inventeringar (Klang & Skålberg 1997a och 1997b, Klang & Rathje 1998, Klang, 
Sanell & Stångberg 1999), att fortsätta och utvidga det samarbete som inletts med 
sagesmän och lokala sameföreningar/inventeringsgrupper, att fördjupa kunskapen 
om riksintresseområden för kulturmiljövården samt att belysa vissa utvalda fråge
ställningar kring stenåldersboplatser och heliga platser i det samiska kulturlandskapet. 

Tärnasjöområdet påbörjades 1998 (då under beteckningen Tärnasjö-Tjulträsk
området) i syfte att 1999 kunna fortsätta med bl.a. en inriktning på äldre förhistoriska 
boplatslämningar på holmarna i Tärnas jöns södra del (se Klang et al. 1999). Det var 
också känt att det finns ett antal oregistrerade fångstgropar väster om Lill-Tjulträsket. 
Vidare är området kring Lill-Tjulträsket och de västra delarna av Stor-Tjulträsket ett 
riksintresseområde för kulturmiljövården (Eriksson & Sundström 1991 :77). Det 
område som påbörjades kring Tärnasjön och Tjulträsken 1998 utökades åt väster, så 
att även en del av Över-Urnan ingick i 1999 års arbetsområde. Därigenom blev det en 
koppling över till 1997 års område på Artfjället. Tillgängligheten ökade också 
markant i och med detta, tack vare väg E 12 längs Över-U man. En anledning att ta med 
detta stråk med bebyggelse i Vilasund och Umasjö var att där dels försöka fånga upp 
sagesmän, dels informera om inventeringen. Eftersom sjöstränderna vid Över-Urnan 
har inventerats tidigare i flera omgångar var det nu viktigare att fokusera på de högre 
belägna sluttningarna upp mot kalfjället. 

Sliktfjällsområdet valdes ut i samråd med bl.a. Ammarnäs sameförening. På det 
gamla samiska höst- och vårvistet Slikte planerar Länsstyrelsen att genomföra 
restaureringar under sommaren år 2000, och en av uppgifterna var därför att försöka 
hitta igen och dokumentera vistets äldsta faser. En samordning av flera insatser inom 
ramen för den samiska kulturmiljövården bedömdes här som viktig. Vidare var detta 
det första heltäckande området som har inventerats inom Grans sameby (under 1998 
års inventering berörde endast delar av ett kartblad Grans sameby). 

Området vid Tärnamo, på nordsluttningen av Södra Storfjället, inventerades första 
gången av Riksantikvarieämbetet 1982 i samband med utgivningen av Gula kartan. 
Eftersom angränsande kartblad på Södra Storfjället inventerades 1997-98, var 
Tärnamobladet lämpligt att inventera för att utvärdera hur de senaste årens nya kun
skaper om fornlämningar i fjäll området står sig, i jämförelse med den registrering som 
gjordes 1982. 

De två nya kartblad som valdes ut i anslutning till fjället Daune, Borkasjön samt 
sjön Fättjarn (i Vojmåns dalgång) knyter ihop 1996 och 1998 års inventeringsom
råden. Dauneområdet bedömdes dessutom som intressant ur inventeringssynpunkt 
av ytterligare främst två anledningar, dels att denna del av Vojmåns vattensystem är 
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Fig. 3. De övriga tre arbetsområdena i Västerbottens län I 999, Tärnamo-området, 

Dauneområdet samt Stekenjokksområdet. Del av översiktskarta. I cm på kartan motsvarar ca 

4,8 km i verkligheten. Godkänd från sekretessynpunkt för spridning 2000-06-22. 

Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/3869. 
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oreglerad samt dels att stråket har bebyggelse. Att vattensystemet är oreglerat innebär 
goda möjligheter att följa upp tidigare stenåldersdokumentation, och att bebyggelse 
finns innebär en möjlighet att informera om inventeringen samt att fånga upp tips om 
fornlämningar i bebyggelsens omgivningar. 

Stekenjokksområdet valdes ut efter förslag från bl.a. Vueltjere Duodji. Det är ett 
högfjällsområde med många flacka, sandiga och kala höjder. Några av förhoppning
arna var att hitta lämningar efter stenålder och kanske järnålder i högfjällsmiljö, 
tillsammans med sedvanliga fornlämningar efter yngre vi sten m.m. Dessutom går det 
en gammal transportled över till norska kusten genom området. Det finns även en ny 
landsväg över fjället till Jämtland, byggd i samband med Stekenjokkgruvan. Detta 
innebär att områdets tillgänglighet är ganska god. 

2.2. Om lappmarker och lappskatteland 

Äldre administrativa indelningar av södra Lapp lands fjäll trakter har studerats och 
sammanfattats av bl.a. Åke Holmbäck och Israel Ruong, från vilkas arbeten följande 
upplysningar har hämtats (Holmbäck 1922, Ruong 1982). 

Fjälltrakterna i Södra Lappland hörde under medeltiden till de s.k. lappmarkerna. 
Med en lappmark menade man egentligen det geografiska område som utgjorde ett 
handelsdistrikt. De som under medeltiden hade rätten att bedriva handel i lappmark
erna med samerna, samt ta upp skatt av dem, kallades för birkarlar. För detta 
privilegium betalade de en avgift till den svenska kronan. Undantagna var Ume och 
Ångermanna lappmarker, där fanns inga birkarlar, utan man skattade direkt till den 
svenska kronan. Lappmarkernas storlek och utbredning byggde på de stora älvda
larna. Delar av nuvarande Västerbottens län hörde dock från början till Pite lappmark, 
men de norra delarna överfördes senare till U me lappmark och de södra till Ånger
manna lappmark. Senare bytte Ume lappmark namn till Lycksele lappmark och 
Ångermanna blev Åsele lappmark (a.a.). På initiativ av dåvarande landshövdingen 
Johan Graan (själv av samisk härkomst) upprättades en karta med tillhörande 
beskrivning över U me lappmark 1670-71 (fig. 4 ). På kartan finns bl.a. gränserna 
mellan de olika lappskattelanden markerade. Lantmätaren som utförde kartlägg
ningen hette Jonas Giedda och kartans orginal finns idag på Riksarkivet. 

När så småningom birkarlarna hade spelat ut sin roll, tog den svenska kronan över 
handeln och skatteuppbörden med samerna. Detta skedde på 1500-talet, under och 
strax efter Gustav Vasas regeringstid. Kronan tillsatte då särskilda lappfogdar och det 
är möjligt att några av dessa fogdar rekryterades bland birkarlarna. Under samma 
period började även begreppet lappskatteland att användas. Dessa lagstadgades 
sannolikt när myndigheterna ville ha en bättre kontroll över skatteuppbörden och en 
viss ordning i landindelningen. Lappskattelanden var väl avgränsade geografiska 
områden och tillhörde enskilda samer samt deras familjer. De hade skaffat sig rätten 
till sitt område därför att de och deras förfäder av hävd vistats där. Skatten till kronan 
baserades sålunda på förutsättningarna inom respektive innehavares skatteland. Vaije 
lappskatteland tillhörde ett särskilt distrikt, en s.k. lappby ( ej att förväxla med vår tids 
sameby). Det är troligt att indelningen i skatteland och lappbyar byggde på samernas 
egen urgamla landindelning (a.a.). 
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Fig. 4. Detta är ett utdrag ur en karta från 1670-71 över Ume lappmark. Kartan visar olika vattendrag, huvudsakligen i 

Vindelälvens övre vattensystem, vissa fjäll samt indelningen i lappskatteland. På kartan är också namnen på vissa fjäll och sjöar 

samt innehavarna av de olika lappskattelanden angivna. Notera att sjön i kartans övre, vänstra hörn är Tärnasjön. 



1999 års arbetsområden hörde till den stora Lais lapp by fram till 1607, vilken fram 
till dess låg under Pite lappmark. Laisbyn delades då upp i mindre lappbyar och stora 
delar överfördes till Ume respektive Ångermanna lappmarker. Tärnamobladet kom 
därigenom att höra till Vapstens lappby, Sliktfjällsområdet till Grans lappby och 
Tärnasjöområdet till Rans lapp by. Umbyn var vid denna tidpunkt en ren skogslappby. 
N är det gäller Dauneområdet och Stekenjokksområdet hörde det direkt till Ånger
manna lappmark (från 1695 Åsele lappmark), då Vilhelmina norra och södra lappbyar 
uppstod först senare (Holmbäck 1922:16 och 21f, Westerdahl 1986:34ff). Samtliga 
av 1999 års arbetsområden har varit indelade i gamla lappskatteland. Det kan dock 
vara svårt att idag fastställa gränserna mellan de olika lappskattelanden utifrån de 
beskrivningar som finns bevarade, och de har säkert också ändrats en del med tiden, 
t.ex. i samband med delningar och liknande. I terrängen har de dock på vissa ställen
markerats med olika typer av gränsmarkeringar, t.ex. rösningar. Dessa kan således
återfinnas, även om det kan vara svårt att fastställa vilken funktion en rösning har haft
(jfr Klang & Rathje 1998:28f).

2.3. Landskapet 

Alla fem delområdena ligger i södra Lapplands fjälltrakter och utgörs till stora delar 
av fjäll, både lite rundare lågfjäll och spetsigare högfjäll. Inne bland fjällmassiven 
finns både större och mindre fjällsjöar samt tjärnar med tillhörande vattendrag. Stora 
arealer är således kalfjäll, annars består vegetationen av fjällbjörkskog samt på några 
håll även granskog. I och med det stora kalfjällsområdet vid Stekenjokk samt 
kalfjällsområdet mellan Tärnasjön och Över-Urnan, kan man säga att kalfjällsinslaget 
är tämligen stort detta år. 

2.3.1. Naturgeografisk karaktär 

2.3.1.1. Tärnasjöområdet 

Detta arbetsområde väster omAmmarnäs ligger till större delen i Sorsele socken, men 
sträcker sig i väster in i Tärna socken (fig. 2 och 6-11 ). Centralt i området dominerar 
den i nord-sydlig riktning långsträckta Tärnasjön ( 605 m ö.h), fig. 6 och 7. I den norra 
delen av sjön har ett fint delta bildats vid Ältsåns mynning. Där tar också ett stort 
myrområde vid och i myrarna uppemot Laivajaure finns s.k. palsar, d.v.s. stora 
torvhögar vars mitt alltid är frusen (Bjärvall 1975:7ff). Även kring den södra delen 
av sjön finns en del myrområden. I sjön (främst i den södra delen) finns 200-300 
holmar och stengrund. Holmarna är moränryggar som består av s.k. rogenmorän. De 
är oregelbundet formade, men ligger huvudsakligen vinkelrätt mot inlandsisens 
rörelseriktning. De kan vara äldre än den senaste nedisningen (SNA 12: 106ft). Västra 
sidan av Tärnasjön och Ältsån utgörs av ett stort högfjällsområde, där delar inom 
arbetsområdet når upp till l 420 m ö.h. Den östra sidan av Tärnasjön präglas av lägre 
och rundare fjäll. 
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I västligaste delen innefattar området delar av den reglerade sjön Över-Urnan, men 
även en mindre del av Artfjället, som här stupar brant ner motsjön (fig. 8). På kalfjället 
mellan Över-Urnan och Tärnasjön finns en mäktig fjälldal, Jireskalet, vilken också 
den ingår i området. Den är ett bra exempel på en s .k. trågdal ( Abrahamsson 1989: 73). 

I den östra delen av området ligger Lill-Tjulträsket och Stor-Tjulträsket (hela Stor
Tjulträsket ingår dock ej i arbetsområdet), fig. 11. Båda sjöarna ligger inklämda 
mellan fjäll med branta sidor och vid Tjulåns mynning i Lill-Tjulträsket har ett mindre 
delta bildats. I detta delta finns ett rikt fågelliv. Mellan Över-Urnan och Tjulträsken 
ligger sjön Servajaure intill fjället Mälje (fig. 10). 

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

Årsmedeltemperaturen ligger mellan 0° och -4 °C, och årsmedelnederbörden 
ligger mellan 900 och 1 100 mm/år. Siffrorna är baserade på mätvärden för perioden 
1961-90 (SNA 14:49 och 82). Hela arbetsområdet (förutom den privatägda marken 
längs med Över-Urnan) ingår i det 5 500 km2 stora Vindelfjällens naturreservat och 
är av riksintresse för naturvården. Det är ett av de största naturskyddade områdena i 
hela Europa. 

Fig. 5. Kartblad 24F 6-7 c-d, Tärnamo-området, del av fjällkartan 

Tärnaby 24 EF i skala 1:100 000. Hela kartbladet betraktas som 

inventerat. Med streckad begränsningslinje anges särskilt området där 

terrängrekognoscering verkligen ägt rum. Godkänd från sekretessynpunkt 

för spridning 2000-06-22. Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande 

M2000/3869. 
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2.3.1.2. Sliktfjällsområdet 

Detta arbetsområde är beläget öster om Ammarnäs, och präglas av tämligen mjuka 
lågfjäll med fjällhedar (fig. 2, 12-13 och 16). Centralt i området ligger Sliktfjället, där 
den högsta toppen, Jåttetjåkke, når 885 m ö.h. (fig. 13). Den högsta punkten inom 
området är Jårpevare ( 928 m ö.h. ), vars topp ligger strax söder om läns gränsen mellan 
Norrbotten och Västerbotten (fig. 16). Den största sjön, Suttsjaure (552 m ö.h.), ligger 
i den västra delen (fig. 12). I norr genomkorsas arbetsområdet av Övre Giertsbäcken, 
som är ett viktigt biflöde till Vindelälven (fig. 13 och 16). Förutom kalfjäll med 
risbeväxta fjällhedar och fjällbjörkskog, finns även en del barrskog av urskogs
karaktär i områdets södra delar. 

Berggrunden i området består av kvartsit, fältspatsandsten, arkos, "hårdskiffer", 
mylonit samt inslag av konglomerat (SNA 12:36). Årsmedeltemperaturen ligger 
mellan -1 ° och -2°, och årsmedelnederbörden ligger mellan 800 och 1 000 mm/år. 
Siffrorna är baserade på mätvärden för perioden 1961-90 (SNA 14:49 och 82). Nästan 
hela arbetsområdet ingår i det 5 500 km2 stora Vindelfjällens naturreservat, ett av 
Europas största och mest värdefulla naturskyddade områden. 

2.3 .1.3. Tärnamo-området 

Arbetsområdet består av ett kartblad i Tärna socken , beläget strax sydväst om tätorten 
Tärnaby ( fig. 3 och 5). Den sydvästra delen är ett sammanhängande kalfjällsområde, 
där Södra Storfjällets mjuka och runda former når upp till 1 115 m ö.h inom området. 
Högsta toppen heter Garanestjåkke. I övrigt består vegetationen i huvudsak av 
fjällbjörkskog, med undantag för den östra delen, där det även finns en hel del 
granskog. Den senare växer kring den reglerade sjön Stor-Björkvattnet (389-395 m 
ö.h.), vars norra del ligger inom arbetsområdet. Förutom Stor-Björkvattnet finns ett 
flertal sjöar, småsjöar och tjärnar inom området, även uppe på kalfjället (t.ex. 
Guoutejaure, i folkmun kallad "Ski(d)träsket"). I områdets norra till nordöstra del är 
ett flertal större gräsmyrar, vilka i samband med nybyggarepoken ofta utnyttjades 
som slåttermark. Klimatet i Björkvattsdalen brukar i allmänhet vara betydligt 
gynnsammare än i t.ex. tätorten Tärnaby. Vid snösmältningen kan det ibland skilja 
uppemot två veckor mellan de båda platserna. 

Berggrunden utgörs bl.a. av glimmerskiffer, amfibolit, lokalt grönskiffer, samt en 
del konglomerat (SNA 12:34). Årsmedeltemperaturen ligger mellan -1° och -2°C, 
och årsmedelnederbörden är mellan 800 och 1 100 mm/år. Siffrorna är baserade på 
mätvärden för perioden 1961-90 (SNA 14:49 och 82). 
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Fig. 6. Kartblad 25F 2-3 g-h, Tärnasjöområdet, del av fjällkartan 
Umfors 25 EF iskala 1: 100000. Helakartbladet betraktas som inventerat. 

Med streckad begränsningslinje anges särskilt området där 

terrängrekognoscering verkligen ägt rum. Godkänd från sekretessynpunkt 
för spridning 2000-06-22. Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande 

M2000/3869. 

Fig. 7. Kartblad 25F 4-5 g-h, Tärnasjöområdet, del av fjällkartan 

Umfors 25 EF i skala 1:100 000. Det område vilket betraktas som 
inventerat, är markerat med heldragen begränsningslinje. Med streckad 

be-gränsningslinje anges särskilt området där terrängrekognoscering 
verkligen ägt rum. Godkänd från sekretessynpunkt för spridning 2000-

06-22. Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/3869.



2.3.1.4. Dauneområdet 

Dauneområdet, i Vilhelmina socken, domineras av Vojmåns oreglerade övre vatten
system med Borkasjön (520 m ö.h) och sjön Fättjarn (558 m ö.h.), fig. 3 och 17-19. 
Områdets karaktär är ganska varierad och sträcker sig på en kort sträcka från 
granskogen nere vid sjöarna upp till det branta och mäktiga fjället Daune (1 291 m 
ö.h. ), fig. 19. Inom området finns fler spetsiga toppar, som t.ex. Aunere och 
Bäverfjället (fig. 17). Aunere är ett fjäll med höga branter och flera raskäglor. Det 
består av en ultrabasisk bergart, som innehåller det magnesiumrika mineralet serpen
tin, samt även en del tungmetaller som nickel. Med ultrabasisk menas att marken kan 
ha ett pH-värde mellan 10-12. Eftersom ett högt pH-värde i samverkan med 
tungmetaller leder till en viss giftverkan, innebär detta att växtligheten blir lite 
speciell på ett s.k. serpentinfjäll (Persson u.å). Mellan topparna är således ganska 
stora arealer kalfjäll med fjällhedar beväxta med bl.a. dvärgbjörk. Fjällbjörkskogen 
växer mellan granskogen och kalfjället, och den kan bitvis vara ganska tät. Sjön 
Ransarn ( 57 6-594 m ö.h. ), vars norra del ingår i området, är däremot kraftigt reglerad, 
och har en amplitud på nästan 20 m (fig. 18). 

Bergrunden består bl.a. av kalkglimmerskiffer, kalkfyllit, grå fyllit samt lokalt 
även glimmerskiffer (SNA 12:34). Årsmedeltemperaturen ligger mellan 0° och-2°C, 
och årsmedelnederbörden är mellan 800 och 1 100 mm/år. Siffrorna är baserade på 
mätvärden för perioden 1961-90 (SNA 14:49 och 82). Delar av området ingår i 
Marsfjällets naturreservat, 860 km2 stort. 

2.3.1.5. Stekenjokksområdet 

Stekenjokksområdet sträcker sig från den svensk-norska gränsen och ca två mil 
österut (fig. 3 och 20-23). Detta arbetsområde består till största delen av kalfjäll, och 
den högsta toppen, Raines (1 368,7 m ö.h.), ligger mitt på riksgränsen (fig. 20). 
Området är i övrigt höglänt, och det är åtskilliga toppar som når över 900 m. I sydväst 
dominerar flacka och kala fjäll, medan fjällen i det övriga området är något brantare 
och spetsigare. I områdets sydöstra del ligger det mäktiga Durrenskalet, en smal 
dalgång mellan branta fjällsidor, och med Durrenpiken (1 276 m ö.h.) på dess södra 
sida (fig. 23). Någon granskog inom området finns inte, utan endast fjällbjörkskog 
och vide. Björkskogen är i huvudsak koncentrerad till de tre största dalarna, Saxåns 
dalgång, Ransaråns dalgång samt Remdalen, vilka är insprängda mellan kalfjällspar
tierna. Både Saxån och Ransarån hör till Ångermanälvens källflöden. Den största sjön 
inom Stekenjokksområdet är Bije-Ransarn (804 m ö.h.), av vilken mer än hälften 
ligger inne i Norge (fig. 20). Hela det angränsande norska fjällområdet tillhör 
BjZSrgefjell nasjonalpark. 

Bergrunden består bl.a. av kalksten, marmor, sura och/eller basiska vulkaniska 
bergarter, kvartsit, mörk grafitisk fyllit samt lokalt grafitisk glimmerskiffer. Vid 
Stekenjokkgruvan har man tidigare brutit koppar, zink och bly (SNA 12:34). Års
medeltemperaturen ligger mellan 0° och -4 °C, och årsmedelnederbörden är mellan 
800 och 1 200 mm/år. Siffrorna är baserade på mätvärden för perioden 1961-90 (SNA 
14:49 och 82). 
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Pig. 8. Kartblad 25P 4-5 c-d, Tärnasjöområdet, del av fjällkartan 

Umfors 25 EPiskalal :100000. Helakartbladetbetraktas som inventerat. 

Med streckad begränsningslinje anges särskilt områden där 

terrängrekognoscering verkligen ägt rum. Godkänd från sekretessynpunkt 
för spridning 2000-06-22. Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande 
M2000/3869. 

Pig. 9. Kartblad 25P 4-5 e-f, Tärnasjöområdet, del av fjällkartan 

Umfors 25 EP i skala 1: 100000. Helakartbladet betraktas som inventerat. 

Med streckad begränsningslinje anges särskilt områden där 

terräng rekognoscering verkligen ägt rum. Godkänd från sekretessynpunkt 

för spridning 2000-06-22. Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande 
M2000/3869. 



2.3.2. Kulturgeografisk karaktär 

2.3.2.1. Tärnasjöområdet 

Tärnasjöområdet är renbetesland för Ubmeje Tjeälddie (Umbyns sameby) och Rans 
sameby. Gränsen mellan samebyarna går mellan Tärnasjön och Över-Urnan (den 
följer kommungränsen mellan Sorsele och Storumans kommuner), jfr fig. 2, 6, 8 och 9. 

Vid Övre Ältsvattnet, ca en mil norr om arbetsområdet, har Rans sameby ett större 
viste som används främst sommartid. I området kring Övre Ältsvattnet sker också 
merparten av sommarens kal vmärkningar. Ran gränsar i norr till Grans sameby. Äldre 
visteplatser är bl.a. Laiva, Tjelon, Åike och Servejaure. Restaurerade kåtor finns vid 
Laiva och Åike. Vid Tjulträsken har flera fjällägenheter tagits upp från 1890-talet 
fram till 1938 (fig. 11). De flesta togs upp av samer och anlades ofta på tidigare 
visteplatser. På dessa platser byggdes små gårdsmiljöer upp, och ett visst jordbruk 
bedrevs i kombination med renskötsel. Vid fjällägenheten Dårraudden fanns även en 
kåtaskola, vilken nu är i förfall. Tjulträsket och dess omgivningar är av riksintresse 
för kulturmiljövården (AC 31 ). Flera hus är renoverade och vårdas numera för att 
kunna bevaras även i framtiden (Flodström och Karlsson 1996). Nulpe är den enda 
gården som fortfarande är bebodd under längre perioder. 

Under sommaren har Ubmeje Tjeälddie renarna både påArtfjället och i det närmast 
alpina Norra Storfjällsmassivet. Kalvmärkning har man bl.a. vid Simmarvallen intill 
Tärnaån. Äldre visten är bl.a. Sotsbäcken, Gausjosjö och Vasksjön. Både vid 
Sotsbäcken och Gausjosjö har byggnader restaurerats. Vid Brandsfjället, norr om 
Vilasund, finns en äldre sydsamisk kulturmiljö med bl.a. härdar, källargropar och 
stalotomter. Denna är av riksintresse för kulturmiljövården (AC 38 a). Ubmeje 
Tjeälddie gränsar i söder till Vapstens sameby. Det är dock endast en mindre del av 
Ubmeje Tjeälddie som ingår i 1999 års arbetsområde. 

De lappskatteland som tidigare fanns i arbetsområdet var enligt en kungörelse från 
1913: Lajvertfjäll, Tärnfjäll, Tjulträsk, Källbäck, Långfjäll och Bransfjäll. Möjligen 
kan arbetsområdet även ha berört Bångfjäll eller ytterligare något lappskatteland; 
gränserna är svåra att dra upp exakt. 

Den enda väg som finns inom arbetsområdet är väg E 12, som går längs Över-U man 
över mot Norge (fig. 2 och 8). Vidare finns flera markerade sommar- och/eller 
vinterleder i området, däribland Kungsleden. Dess sträckning mellan Hemavan och 
Ammarnäs går tvärs igenom området och längs sträckningen har STF anlagt flera 
övernattningsstugor, som är bemannade under högsäsong (fig. 2, 6, 7, 10 och 11). 
Inom området finns även ett antal privata renskötar-, jakt- och fiskestugor, de flesta 
kring Tärnasjön. 

2.3.2.2. Sliktfjällsområdet 

Sliktfjällsområdet är beläget inom Grans sameby, den nordligaste samebyn i Väster
botten. Arbetsområdet utgör vår- och höstland, om sommaren är renarna långt 
västerut mot norska gränsen, kring Vindelälvens källflöden. Inom 1999 års område 
finns flera äldre visteplatser, bl.a. Gupme och Slikte (fig. 12). På båda dessa platser 
finns flera äldre (och nyare) byggnader kvar. Enligt en kungörelse från 1913 var de 
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Fig. JO. Kartblad 25F 2-3 i-j, Tärnasjöområdet, del av fjällkartan 

Umf ors 25 EF i skala I: I 00 000. Hela kartbladet betraktas som inventerat. 
Med streckad begränsningslinje anges särskilt områden där 

terrängrekognoscering verkligen ägt rum. Godkänd från sekretessynpunkt 

för spridning 2000-06-22. Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande 

M2000/3869. 

Fig. 11. Kartblad 25G 2-3 a-b, Tärnasjöområdet, del av fjällkartan 

Ammarnäs 25G i skala 1:100 000. Hela kartbladet betraktas som 

inventerat. Med streckad begränsningslinje anges särskilt områden där 

terrängrekognoscering verkligen ägt rum. Godkänd från sekretessynpunkt 

för spridning 2000-06-22. Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande 

M2000/3869. 



tidigare lappskattelanden inom området åtminstone två, nämligen Vouvesjaur och 
Sliktfjäll. Möjligen är det ytterligare något skatteland som har berörts, gränserna är 
svåra att uttyda. Grans sameby gränsar i norr till Svaipa sameby. 

Inom arbetsområdet finns ingen fast bebyggelse, dock ingår en del av fjällhem
manet Vuovosberg i den södra delen, där själva bebyggelsen ligger ett par km söder 
om områdesgränsen. Inom det aktuella området i övrigt finns uppemot tio jakt- och 
fiskekojor kring Suttsjaure (fig. 12) samt enstaka renvaktarstugor i resten av området. 
Några vägar finns inte, utan en markerad sommar- och vinterled samt ett par 
markerade sommarleder är det man får förlita sig till. 

2.3.2.3. Tärnamo-området 

Hela Tärnamo-området ligger inom Vapstens sameby, och vid tidigare nämnda 
Guoutejaure har man en renvaktarstuga samt en rengärda (fig. 5). Rengärdan används 
främst under sommarens kalvmärkningar. Vapsten gränsar i norr till Ubmeje Tjeälddie 
och i söder till Vilhelmina norra sameby. Det lappskatteland som berörs är Södra 
Storfjäll, enligt kungörelsen från 1913. Det nordöstra hörnet av arbetsområdet 
omfattas dock inte av något skatteland, utan var istället ett s.k. "sprintareland". Det 
var en sorts allmänning där de samer som själva inte hade, eller genom släktskap 
kunde utnyttja något skatteland, hade rätt att vistas (se Pettersson 1979:56). 

En fast bebyggelse finns kring Stor-Björkvattnet och den största byn inom 
arbetsområdet heter Tärnamo (fig. 2 och 5). Byn hör till Ängesdals skifteslag, som 
tillsammans med Rönn bäck är de äldsta insynade nybyggena i Tärna socken (Egerbladh 
1969). Båda nybyggena insynades 1824 av en man vid namn Abraham Pehrson. Man 
säger därför att jordbrukskolonisationen av Tärna socken startade med dessa insyningar, 
även om det sannolikt redan innan 1824 fanns mer eller mindre bofasta samer. Detta 
ledde emellertid till att även många samer insynade nybyggen, ofta i anslutning till 
sina gamla lappskatteland. Ett flertal bedrev sedan en kombinationsnäring, d. v.s. man 
idkade både renskötsel och jordbruk. Detta märktes inte minst i Björkvattsdalen, där 
de flesta bofasta idag har sina rötter i Vapsten. Delar av området är således delvis 
präglat av jordbruk, med lämningar av framförallt slåtter och betesgång. 

Ett vägnät finns kring Björkvattnet och genom områdets nordöstra del går 
förbindelsevägen över till bl.a. Tärnaby. Vid sjön Östra Rödingträsket, i områdets 
norra del, är ett flertal lämningar från militär verksamhet. I samband med andra 
världskriget låg ett beredskapsförband förlagt vid och i närheten av sjön (fig. 5). 

2.3.2.4. Dauneområdet 

Dauneområdet ligger inom Vilhelmina norra sameby. Äldre visteplatser är bl.a. 
Silisen, Sjul-Jons och Ante-Sjuls. Vistena används delvis fortfarande och vid Ante
Sjuls viste finns flera byggnader kvar i ursprungligt skick, bl.a. två kåtor och två 
bodar. Vid Sjul-Jons viste har man genomfört en hel del byggnadsvård, bl.a. så har 
kåtan på vistet renoverats. Vid Gielas har samebyn ett tämligen modernt renslakteri, 
som användes till för några år sedan, då nya EU-regler för slakterier trädde i kraft (fig. 
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Fig. 12. Kartblad 25G 2-3 g-h, Sliktfjällsområdet, del av fjällkartan 

Ammarnäs 25G i skala 1: 100 000. Det område vilket betraktas som 

inventerat, är markerat med heldragen begränsningslinje. Med streckad 

begränsningslinje anges särskilt området där terrängrekognoscering 

verkligen ägt rum. Godkänd från sekretessynpunkt för spridning 2000-

06-22. La.ntmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/3869.
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Fig. 13. Kartblad 25G 2-3 i -j, Sliktfjällsområdet, del av fjällkartan 
Ammarnäs 25G i skala 1:100 000. Det område vilket betraktas som 

inventerat, är markerat med heldragen begränsningslinje. Med streckad 

begränsningslinje anges särskilt området där terrängrekognoscering 

verkligen ägt rum. Godkänd från sekretessynpunkt för spridning 2000-

06-22. Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/3869.



13 och 18). Renslakteriet avvek från de nya reglerna, med den följden att fortsatt slakt 
förbjöds. Vilhelmina norra sameby gränsar i norr till Vapstens sameby och i söder till 
Vilhelmina södra sameby. Tidigare har lappskattelanden Vardofjäll, Ljusfjäll, Kittel
fjäll, Daunefjäll och Marsfjäll berört arbetsområdet (enligt 1913 års kungörelse). De 
två sistnämnda skattelanden har sannolikt varit uppdelade i två delar. Området kan 
även ha berört delar av lappskattelanden Gardfjäll och Grönfjäll, några av gränserna 
är dock svåra att identifiera. 

Bebyggelsen inom arbetsområdet är koncentrerad till stränderna av Fättjarn och 
Borkasjön (fig. 13, 18 och 19). Det äldsta nybygget heter Borka och upptagandet 
beviljades 1861 (Pettersson 1944:236ff). Nybygget delades därefter i tre lika delar 
och därigenom uppstod de tre äldsta gårdsplatserna inom området, Borka, Svalgonäs 
samt Fättjaur (fig. 19). Vid västra delen av Fättjarn bröts sedermerafjällägenheten 
Gielas ut (fig. 18). Kring Borkasjön består bebyggelsen idag till en stor del av 
fritidshus. Som tidigare nämnts ligger även en liten del av den reglerade sjön 
Ransaren inom inventeringsområdet. Kring sjön har flera fjällägenheter upptagits 
och två av dessa berörs av årets område, Ransarudden samt Grundvik (fig. 18). Vägen 
genom Vojmåns dalgång över till Norge kallas för Sagavägen. I övrigt är området 
väglöst, det som finns mellan fjällen är flera markerade sommar- och/eller vinterleder. 

2.3.2.5. Stekenjokksområdet 

Stekenjokksområdet är sommarbetesland för renar tillhörande Vilhelmina norra och 
södra samebyar. Gränsen mellan de båda samebyarna följer Ransarån. Vilhelmina 
södra sameby gränsar i söder till Frostvikens norra sameby. Inom området finns 
åtminstone fem rengärden som används idag, och de flesta vid kalvmärkning, men 
även ibland vid renskiljning. Vidare har man mellan Stekenjokksvägen och Saxån ett 
modernt renslakteri, som uppfyller alla aktuella lagar och regler. Innan samebyarna 
bildades fanns åtminstone tre lappskatteland inom området; Ljusfjäll samt Västra och 
Östra Fjällfjäll ( enligt 1913 års kungörelse). Ljusfjäll var sannolikt uppdelat i två 
delar, och möjligen kan ytterligare något lappskatteland ha berörts. Som tidigare 
nämnts är de gamla gränserna svåra att faställa i efterhand. Äldre visteplatser inom 
området är bl.a. Remdalen (fig. 20 och 21) och Jalketsen. På båda platserna finns kåtor 
och bodar kvar. Byggnaderna i Remdalen har varit föremål för en hel del restaurerings
åtgärder. I övrigt finns enstaka kåtor och renvaktarstugor spridda inom arbetsområdet. 

Både uppe vid själva Stekenjokk och i Remdalen upptäcktes svavelkisförekomster 
av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i slutet av 1910-talet. Dessa inmutades 
av den svenska staten, och blev statsgruvefält 1921. Båda förekomsterna bedömdes 
emellertid som svårexploaterade på grund av de dåliga kommunikationerna. De 
betecknades som framtida reserver (Tegengren 1924). Det dröjde ända till mitten av 
1970-talet innan någon av förekomste ermanent boende. De tre stugorna i Tjåkkola 
(Tjåkkele enl. fjällkartan) är den enda bebyggelsen som finns (fig. 21), förutom 
visteplatserna med bl.a. kåtor samt de enstaka spridda jakt-, fiske- och renvaktar
stugorna. Tjåkkolastugorna ligger intill den s.k. Norgefararleden mellan Kultsjö
dalen och Hattfjelldalsområdet. Stugorna användes för övernattning påhandelsfärde
rna över till Norge. Norgefararleden går från Klimpfjäll genom Durrenskalet, via 
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Tjåkkolastugorna, upp genom Remdalen över till Harvasstua, en övernattningsstuga 

inne i Norge. Därefter fortsätter leden ner genom Susendalen mot Hattfjelldal. 

Närmaste byn är det lilla samhället Klimpfjäll, beläget strax öster om arbetsområ

det. Det första hemmanet på platsen insynades i början av 1830-talet. Den första fasta 

vägförbindelsen till byn blev klar 1957, innan dess användes mest Kultsjön som 

transportmedel. Själva byn Klimpfjäll var naturligtvis som störst under de år som 

Stekenjokksgruvan var i drift. 

3. Tidigare dokumentation

3.1. Dokumentation före 1999 års inventering 

Den första översiktliga inventeringsinsatsen i Västerbottens fjällvärld gjordes av 0. 

P. Pettersson i början av 1910-talet. Han skrev ned resultaten 1913 i en uppsats, vilken

tyvärr aldrig publicerades (ATA D.40). Många av de uppgifter som Gustaf Hallström

lämnar i sina anteckningar, har han hämtat hos Pettersson (jfr Hall ströms handskrifter).

I övrigt har tre regionala, men mycket översiktliga, inventeringsinsatser rörande 

fornlämningar i Västerbottensfjällen ägt rum före den s.k. förstagångsinventeringen 

i området. Den första var Nordiska museets lappmarksinventeringar (jfr Manker 

1957, 1960 och 1961), som också innefattade några arkeologiska utgrävningar (se 

nedan). Därefter har Riksantikvarieämbetet utfört besiktningar av i huvudsak kända 

fornlämningslokaler (bl.a. genom Mankers dokumentation) i samband med fält

arbeten för den topografiska kartan i början av 1970-talet (jfr Jensen 1997:104f). 

Den tredje, översiktliga inventeringsinsatsen genomfördes av Västerbottens mu

seum på uppdrag av Länsstyrelsen i slutet av 1970-talet. Denna var egentligen en 

bebyggelseinventering i fjällen, men även äldre och övergivna visteplatser registre

rades. Materialet bygger på intervjuer, dock har inte alla de omnämnda platserna 

besökts. På topografiska kartor har inprickningar gjorts, vilka kompletterats med 

beskrivningar. Materialet är opublicerat och finns på Västerbottens museum (Wester

dahl 1981). 

Med utgångspunkt i den mycket översiktliga dokumentationen före 1980-talet, har 

intensivinventeringar i avgränsade områden och diverse utgrävningsprojekt ägt rum 

bl.a. i samband med specialstudier av stalotomter (se bl.a. Kjellström 1976). 

I Västerbottens län inleddes Riksantikvarieämbetets riksomfattande fornminnes

inventering för den ekonomiska kartans revidering (andragångsinventeringen) år 

1980. Starten skedde i kustkommunerna (fig. 14 och 15) och pågick i ett första skede 

t.o.m. 1983. Därefter återupptogs andragångsinventeringen i länet 1987-90 samt

1992-97.

Efter att stora delar av kustkommunerna hade reviderats fortsatte andragångs

inventeringen i skogslandet. Bl.a. har ett område kring Lycksele samt ett annat på och 

kring Blaikfjället i Dorotea och Vilhelmina socknar andragångsinventerats 1995-97. 

Dock återstår skogslandet till allra största delen att andragångsinventera. Under 1999 

inventerades ett kartbladkring Tämamo i Tärna socken, vilket förstagångsinventerades 

1982. 
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1980-1985 RAÄ Stockholm, 1987-1995 RAÄ Lleå. 

if'gffl 1996 års arbetsområden.
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1998 års arbetsområden. 

1999 års arbetsområden. 
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Fig. 14. Fornminnesinventerade områden kommunvis i V ästerbottens län 1980-99. Varje ruta i 
rutnätet motsvarar 50 x50 km. Övre delen av Storumans kommun utgörs av Tärna socken. Sorsele och 
Vilhelmina socknar sammanfaller med respektive kommun. Lä.nets övriga kommuner och socknar 
berördes ej av 1999 års inventering. 
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År Kommun Antal Areal Täckningsgrad 
kartblad (km2) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1997 Dorotea, Tärna, 8 i skala 800 3,5 km2/ad 
Vilhelmina 1:20 000 

1998 Sorsele, Tärna, 7 i skala 700 3,5 km2/ad 
Vilhelmina 1:20 000 

Fig.15. Revideringsinventerade och förstagångsinventerade områden i Västerbottens län från 1980 

och framåt. Uppgifter om täckningsgrad anger hur stor, genomsnittlig areal va,je fornminnesinventerare 

har inventerat va,je anställningsdag ( ad), innefattande förutom arbetsdagar även helger, eventuella 

semesterdagar etc. 



Åren 1982-83, 1985 samt 1996-99, d.v.s. delvis parallellt med revideringen, 
utfördes även förstagångsinventering i länet. Denna har haft sin tyngdpunkt i 
fjällområdet, men har också berört delar av det fjällnära skogslandet. 

Täckningsgraden har varierat från 1,4 till 5,9 km2/anställningsdag (ad) sedan 
revideringen startade i länet 1980 (se vidare fig. 15). 

3.1.1. Tärnasjöområdet 

Längs med Över-Urnans stränder har genom åren ett flertal lokaler med förhistoriskt 
fyndmaterial registrerats. Flera olika inventeringar har berört 1999 års arbetsområde. 
Redan i mitten av 1930-talet granskade lektor 0. B. Santesson, Uppsala, ett depåfynd 
i Umasjö bestående av 29 kvartsitspetsar/förarbeten till kvarsitspetsar (fig. 8). Fyndet 
gjordes i samband med ett vägbygge. Vid samma tillfälle noterade Santesson 
ytterligare en plats av stenålderskaraktär vid Mjölkbäcken innehållande bl.a. avslag 
av kvartsit (Santesson 1935). Under 1936 gjordes den första inventeringen vid Över
Uman. Då registrerade pionjären Knut Tinnberg sammanlagt ett tiotal förhistoriska 
boplatser, varav fem av dessa var belägna inom årets område (ATA dnr 4602/36). I 
samband med Över-Urnans reglering gjordes en mer omfattande inventering 1959. 
Samma år undersöktes även två lokaler arkeologiskt, och detta kompletterades med 
ytterligare utgrävningar 1961 (Hvarfner 1960, Biörnstad 1962). Resultaten finns 
sammanfattade i boken "Early Norrland 3" (Meschke 1977). Under 1980-talets första 
hälft bedrev Västerbottens museum ett projekt kallat "Arkeologiska undersökningar 
vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län". Inom ramen för detta berördes 
även Över-Urnan, där både inventeringar och utgrävningar gjordes (se bl.a. Holm 
1983, Holm & Lundberg 1984 och Lundberg 1984). Delvis inom projektet special
inventerade Lena Holm fyra olika områden på fjällen kring Över-Urnan. Resultatet 
av specialinventeringen ingår i hennes doktorsavhandling om fjällens utnyttjande 
mellan 6000 f.Kr. och år 0 (Holm 1991). Endast ett "fyndtomt" delområde enligt Lena 
Holms specialinventering berördes av 1999 års inventering. 

Ernst Manker har naturligtvis också varit verksam i Tärnasjöområdet. 1949 
undersökte han en lokal med tre stalotomter på Brandsfjället, ca 3 km norr om 
Vilasund. Grävningsledare var Gustaf Hallström. Alla tre stalotomterna hade för
sänkta gol vplan, tydliga härdar och i två av tomterna syntes även en stenläggning från 
härden mot ena långsidan. Inga ingångar kunde urskiljas, men däremot hade två av 
stalotomterna rännformiga fördjupningar i sydöstra hörnet. Dessa hade dock sanno
likt bildats naturligt sekundärt. Intill stalotomternanoterade man även två källargropar 
och en härd (Manker 1960:248f). I trakterna kring Tämasjön lämnar Ernst Manker 
uppgifter om en offerplats och en sommargrav i sina böcker om heliga ställen och 
gravar (Manker 1957 och 1961). 

"Rastklippan" är en mycket liten klipp holme i södra delen av Tärnasjön. Den kallas 
så därför att kung Gustav VI Adolf med följe brukade rasta där efter rodden uppefter 
Tärnaån. Vid en av dessa raster hittade man avslag, vilka liknade dem som kommit 
fram vid Kungens stuga i Forsavan lite längre ned efter ån, där utgrävningar inom 
ramen för forskningsprojektet "Nordarkeologi" hade påvisat en härd och kring denna 
ca 20 000 avslag samt bl.a. spetsar från bronsåldern (Christiansson 1969). Några år 
senare gjordes ett schakt igenom sanden på "Rastklippan" och man kunde konstatera 

28 



N 
\0 

Fig. 16. Kartblad 25G 4-5 i-j, Sliktfjällsområdet, del av fjällkartan 

Ammarnäs 25G i skala 1:100 000. Hela kartbladet betraktas som 

inventerat. Med streckad begränsningslinje anges särskilt området där 

terrängrekognoscering verkligen ägt rum. Godkänd från sekretessynpunkt 

för spridning 2000-06-22. Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande 

M2000/3869. 

Fig. 17. Kartblad 23F 6-7 e-f, Dauneområdet, del av fjällkartan 

Fatmomakke 23F i skala 1:100 000. Hela kartbladet betraktas som 

inventerat. Med streckad begränsningslinje anges särskilt områden där 

terrängrekognoscering verkligen ägt rum. Godkänd från sekretessynpunkt 

för spridning 2000-06-22. Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande 

M2000/3869. 



att det rörde sig om en boplats med s.k. mikroliter och snedpilar (Gustafsson 1970). 
En fortsatt undersökning genomfördes 1993, då man hittade en härd, rester från 
redskapstillverkning och ett "golv" av sand, som hade tagits från sjön för att fylla igen 
ojämnheterna på holmen och som hölls på plats av en stenskoning i tre lager 
(Knutsson 1993). Flera kolprover från härden och sandlagret är 14C-daterade och den 
äldsta dateringen pekar mot ca 6 000 f.Kr. Övriga dateringar ligger kring 4 500 f.Kr. 
Analyserna visar också att man endast eldat tall (Knutsson muntl.). Sannolikt tyder 
stenskoningen, "golvet" och härden på att en hydda en gång stått här, kanske för en 
familj som säsongsvis bodde på platsen. 

3.1.2. Sliktfjällsområdet 

Inom Sliktfjällsområdet fanns sedan tidigare inte en enda registrerad fornlämning. De 
enda uppgifter som framkom vid excerperingen var dels ett par offerplatser om
nämnda av ErnstManker ( 1957 :232f), dels den förteckning över visteplatser, rengärdor 
m.m. som Christer Westerdahl upprättat (Vbm dnr 208/81).

En av offerplasterna skall ha legat vid sjön Gastejaure (fig. 12), där en offersten
tillvaratogs i slutet av 1800-talet på uppdrag av en distriktslantmätare vid namn 
Huldt. Offerstenen kallades enligt uppgift för "Gåsstenen", och skänktes av Huldt till 
Nordiska museet och Skansen (Manker 1957:232f). 

3.1.3. Tärnamo-området 

Detta område inventerades första gången av Riksantikvarieämbetet 1982 i samband 
med Lantmäteriverkets produktion av ekonomiska kartor i Västerbottens fjällnära 
områden. Då registrerades bl.a. två gravar, två grupper med stalotomter, en offerplats 
samt flera renvallar, källargropar, härdar och bengömmor (ifr Pettersson 1988). 

Kristoffer Sjulsson berättar i sina minnen både om en av gravarna och en av 
grupperna med stalotomter (Pettersson 1979:58ff). Rolf Kjellströms intensiv
inventeringar i fjällvärlden, i kombination med hans intresse för stalotomter, ledde 
till att en av grupperna med stalotomter undersöktes (RAÄ 212, Tärna socken). Inga 
föremålsfynd gjordes, men kol från härdarna 14C-daterades, och dateringarna tyder på 
en användning runt 950-1050 e.Kr. I den andra gruppen av stalotomter (RAÄ 244, 
Tärna socken) togs 14C-prover från härdarna vid samma tillfälle och de fick en 
liknande datering (Norrman 1976, Kjellström 1983). 

"Vapstensprojektet" var ett dokumentationsprojekt initierat av sameföreningen 
Vadtejen saemiej sijte. Där ingick bl.a. släktforskning, fotodokumentation samt inte 
minst en dokumentation av kulturlämningar ute i markerna. På Tärnamobladet 
bedrev projektet sin inventering främst i den sydöstra delen, längs Stor-Björkvattnet 
och kring det mindre berget Dumpa, men även kring sjön Östra Rödingträsket i den 
norra delen (fig. 5). Kring berget Dumpa registrerade man två kåtatomter, två härdar 
och en bengömma fördelat på fem lokaler. På kartbladet i övrigt hade man registrerat 
ytterligare 16 lokaler, däribland källargropar vid Östra Rödingträsket och en liten 
timmerstuga vid Södra Sandnäs (Stångberg 1996). 
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Fig. 18. Kartblad 23F 8-9 c'-d, Dauneområdet, del av fjällkartan 
Fatmomakke 23F i skala 1:100 000. Hela kartbladet betraktas som 

inventerat. Med streckad begränsnings linje anges särskilt områden där 

terrängrekognoscering verkligen ägt rum. Godkänd från sekretessynpunkt 
för spridning 2000-06-22. Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande 

M2000/3869. 

Fig. 19. Kartblad 23F 8-9 e-f, Dauneområdet, del av fjällkartan 
Fatmomakke 23F i skala 1:100 000. Hela kartbladet betraktas som 

inventerat. Med streckad begränsningslinje anges särskilt områden där 

terrängrekognoscering verkligen ägt rum. Godkänd från sekretessynpunkt 

för spridning 2000-06-22. Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande 
M2000/3869. 



3.1.4. Dauneområdet 

Tidigare har endast punktinsatser och mycket översiktliga inventeringar gjorts inom 
detta arbetsområde. Gustaf Hallström passerade området vid sin resa genom Lapp
land 1909, och dokumenterade en då förfallen kåta norr om Fättjarn. Under sina 
undersökningsresor i Lappland besökte även Knut Tinnberg Vojmåns dalgång. 1934 
registrerade han sammanlagt fyra stenålderslokaler vid Borkasjön och Fättjarn (fig. 
18 och 19). Två av lokalerna var dock av osäker karaktär, stenmaterialet skulle kunna 
vara format av naturen. De två övriga lokalerna klassades dock som boplatser. Den 
ena av dessa undersökte Tinnberg, och där fann han bl.a. fem skrapor, bitar av flinta, 
en slipsten, bearbetade bitar av renben och renhorn samt avslag av kvartsit, bergkris
tall och flinta (ATA, dnr 4580/34). 0. P. Pettersson samlade in en del material om 
området, som han publicerade i sitt verk "Gamla byar i Vilhelmina, del Il" (1944), 
samt i en del manuskript (bl.a. 1913). Ernst Manker gjorde en del uppteckningar i 
området i samband med sina lappmarksinventeringar. Han har bl.a. dokumenterat en 
del byggnader kring Ransaren (fig. 18). 

År 1969 gjorde Stig Anesäter en översiktlig inventering i bl.a. Vojmåns dalgång, 
på uppdrag av Västerbottens museum. Inom detta arbetsområde registrerade han en 
boplats, där sju avslag och en skrapa tillvaratogs, samt en lokal med uppgift om tio 
bortschaktade fångstgropar (Västerbottens museum, dnr 7 58/70). Mellan år 1969 och 
1999 års inventering har ytterligare en mindre inventering gjorts. Denna utfördes av 
Björn Bäverskog i mitten av 1970-talet. Det var en riktad inventering som Riksantik
varieämbetet gjorde på uppdrag av bostadsdepartementet i samband med deras 
utredning "Vattenkraft i norra Norrland". Förutom en översikt över de av Tinnberg 
och Anesäter kända lokalerna noterade Bäverskog även ett par kåtaplatser samt 
lämpliga stränder för boplatser, där dock inga fynd gjordes (ATA, dnr 2691/78). 

3.1.5. Stekenjokksområdet 

Inom Stekenjokksområdet fanns inte en enda lokal registrerad i Fornminnesregistret 
innan årets inventering. Till sitt verk "Gamla byar i Vilhelmina", samlade 0. P. 
Pettersson in uppgifter även om detta område (i del Il). Han berättar bl.a. om en 
gravgrotta på fjället Raines ( 1944:231 ), fig. 20. Eftersom Ernst Manker var verksam 
i hela fjällvärlden, finns även ett fåtal uppgifter från Stekenjokksområdet. I boken 
"Lappmarksgravar" redogör han för tre gravar inom arbetsområdet, den ovannämnda 
gravgrottan, en grav i en blockanhopning vid Dårra samt en grav under ett stort 
stenblock uppe på själva fjället Stikken (1961: 100, 102), fig. 22. 
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Fig. 20. Kartblad 23F 6-7 g-h, Stekenjokksområdet, del av fjällkartan 

Fatmomakke 23F i skala 1:100 000. Det område vilket betraktas som 

inventerat, är markerat med heldragen begränsningslinje. Med streckad 

begränsningslinje anges särskilt områden där terrängrekognoscering 

verkligen ägt rum. Godkänd från sekretessynpunkt för spridning 2000-

06-22. Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/3869.

Fig. 21. Kartblad 23F 6-7 i-j, Stekenjokksområdet, del av fjällkartan 

Fatmomakke 23F i skala 1:100 000. Hela kartbladet betraktas som 

inventerat. Med streckad begränsningslinje anges särskilt området där 
terrängrekognosce ring verkligen ägt rum. Godkänd från sekretessynpunkt 

för spridning 2000-06-22. Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande 

M2000/3869. 



4. 1999 års f ornminnesinventering

4.1. Fältförberedelser 

Den 28 januari hölls det första planeringsmötet, som följdes av ytterligare ett den 12 
mars. Med på mötena fanns representanter för Västerbottens museum, Riksantikva
rieämbetet, Länsstyrelsen, Institutionen för arkeologi och samiska studier vid Umeå 
universitet, Åjtte, Vadtejen Saemiej Sijte, Vueltjere Duodji, Silvermuseet, Tärna 
sameförening samt Fatmomakke sameförening. Syftet med mötena var dels att 
utvärdera 1998 års fältarbeten, dels diskutera och bestämma inriktning och områden 
som skulle omfattas av den fortsatta inventeringen 1999. 

Detaljplaneringen därefter genomfördes i samarbete mellan Västerbottens mu
seum (Anders Karlsson, Åsa Lundberg, Charlotta Sanell och Andreas Stångberg) och 
Riksantikvarieämbetet (Lennart Klang). Förutom excerperings- och informations
frågor innefattade fältförberedelserna planering av basläger, transporter, inventerings
strategier inklusive tidsscheman (veckoprogram) samt säkerhets- och utbildnings
frågor. Vidare skrevs även valda delar av kapitlen två och fyra i denna rapport. 
Excerperingen utfördes vid Antikvariskt-topografiska arkivet (ATA) på Riksantikva
rieämbetet och Nordiska museet i Stockholm, kart- och aktarkivet samt tipsregistret 
vid Västerbottens museum och tipsregistret på Länsstyrelsen. Kontakt togs även med 
lokala amatörforskare och andra intresserade. Därutöver har museets eget bibliotek, 
Universitetsbiblioteket och Stadsbiblioteket i Umeå besökts, och lämplig litteratur 
har gåtts igenom. Huvuddelen av excerperingsarbetet utfördes av Charlotta Sanell 
och Andreas Stångberg, vilka också vid ett tillfälle i juni informerade om fornminnes
inventeringen vid ett informationsmöte i Vilhelmina, då ett 30-tal personer kom för 
att lyssna. Mötet anordnades i samarbete med Vueltjere Duodji. 

I förberedelserna har även ingått inköp av material. Till denna sommar har bl.a. ett 
tält, tre GPS-utrustningar, tre nya jordsonder samt ytterligare fjällkartor och ortofoto
kartor köpts in. Det tält som köptes in är ett riktigt bra fjäll tält, och som ska tåla en hel 
del ruskväder under, förhoppningsvis, ett antal säsonger framöver. 

4.2. Organisation 

Västerbottens museum ansvarade för det utåtriktade arbetet (inklusive kontakter med 
bil-, helikopter-, båt- och fältbostadsuthyrare etc.) och det praktiska arbetet med 
transporter, övernattningar etc., samt svarade för personalfrågor (rekrytering av 
säsongsanställda, bemanningsplan, försäkringar etc.). Inventeringens fältarbete star
tade den 28 juni (v. 26) med utbildningsdagar i Tärnaby, som också innefattade 
exkursioner och fältstudier (en start på inventeringen). I år förlades utbildnings
dagarna utspridda på två veckor, så att även två dagar under vecka 27 (8/7-9/7) 
innefattades. Fältarbetet pågick sedan fram till den 3 september ( d. v.s. ytterligare åtta 
veckor) med avslutning i Klimpfjäll. Därtill kommer dock en extra vecka med 
kompletterande inventering/granskning den 13-17 september. Ansvarig för utbild
ning, samordning och antikvariska bedömningar i fältarbetet var Lennart Klang, 
Riksantikvarieämbetet, som deltog i fält under nio veckor. Från Riksantikvarieämbe-
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Fig. 22. Kartblad 23F 4-5 g-h, Stekenjokksområdet, del av fjällkartan 

Fatmomakke 23F i skala 1:100 000. Det område vilket betraktas som 

inventerat, är markerat med heldragen begränsningslinje. Med streckad 

begränsningslinje anges särskilt området där terrängrekognoscering 

verkligen ägt rum. Godkänd från sekretessynpunktför spridning 2000-
06-22. Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/3869.

Fig. 23. Kartblad 23F 4-5 i-j, Stekenjokksområdet, del av jjällkartan 

Fatmomakke 23F i skala 1:100 000. Det område vilket betraktas som 

inventerat, är markerat med heldragen begränsnings linje. Med streckad 

begränsningslinje anges särskilt områden där terrängrekognoscering 

verkligen ägt rum. Godkänd från sekretessynpunktför spridning 2000-

06-22. Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/3869.



tet deltog även Bosse Jönsson under en vecka (26/7-30/7). I övrigt medverkade fyra 
av museets ordinarie arkeologer i olika orngånger (Anders Huggert 28/6-23/7 och 23/ 
8-3/9, Berit Andersson 29/6-30/6 och 9/8-13/8, Susanne Sundström 29/6-30/6 och
Åsa Lundberg 26/7-30/7 och sex extraanställda arkeologer vid museet (John-Erik
Hansson 28/6-3/9, Dan Kresa 28/6-3/9, Charlotta Sanell 28/6-2/7 och 2/8-3/9, Sten
Gardeströrn 28/6-30/7, Tommy Bergström 28/6-3/9 och 13/9-17/9 samt Andreas
Stångberg 28/6-23/7, 2/8-3/9 och 13/9-17/9). Inger Zachrisson, Statens historiska
museum, medverkade under en inventeringsdag i Tärnamo-området i samband med
utbildningsdagarna. Som extra resurser deltog även Ingemar Söder, Vilhelmina,
16/8-20/8 vid inventeringsarbetet i Dauneornrådet, samt Roland Larsson, Klimpfjäll,
23/8-3/9, under inventeringen i Stekenjokksornrådet.

Fältarbetena planerades utifrån täckningsgraden 3,5 krn2 rekognosceringsyta per 
anställningsdag och museiarkeolog (Inger Zachrissons, Ingemar Söders och Roland 
Larssons extradagar är ej räknade som anställningsdagar). Räknat per arbetsdag har 
varje arkeolog i genomsnitt sökt igenom ett landskapsavsnitt på drygt 5 krn2

•

Eftersom 1999 års inventering hade en något större omfattning än tidigare år, 
delades inventeringsgruppen upp i två grupper, vilka har arbetat parallellt på olika 
kartblad/ornråden. Arbetet i fält har varje vecka inletts med gemensam utfärd för 
vardera gruppen till berört område. Färdsättet har varierat med tillgängligheten. Vid 
långa avstånd från allmän väg till inventeringsområdet har helikopter eller båt
transport nyttjats. Vid dessa tillfällen har övernattningar i fält varit nödvändiga för den 
berörda gruppen. Förutom första och sista veckan, då båda grupperna bodde i stugor, 
har åtminstone en av grupperna övernattat i fält varje vecka. Själva fält
rekognosceringen utfördes vanligtvis i grupper om 2-3 personer. I undantagsfall har 
fältrekognoscering utförts av en ensam person. 

4.3. Fältarbete 

4.3.1. Inriktning 

Fornrninnesinventeringen 1999 fortsatte på den sedan tre år tillbaka inslagna vägen, 
d.v.s. att söka och registrera alla förekommande typer av fornlämningar i fjäll
ornrådet. Erfarenhetsmässigt innebär detta en tyngdpunkt på övergivna lämningar
efter jakt/fiske och den tidiga renskötseln. Ett försök till fokusering på förhistoriska
lämningar i form av boplatser och råvarubrott eftersträvades bl.a. genom de fortsatta
inventeringarna kring Tärnasjön med anknytning till de kända boplatserna Rast
klippan och Kungaudden. Även vid Över-Urnan och i de nya inventeringsområdena
detta år kring bl.a. Stekenjokk och i Vojrnåns dalgång fanns möjligheter att pröva
denna inriktning. Inom temat "heliga platser" var årets ambition även att vidga vårt
teoretiska vetande om samisk religion, och utifrån det ge akt på vissa naturformatio
ner och vilka spår som möjligen kan ha lämnats i landskapet. Ett särskilt seminarium
hölls med anledning av detta, som en del i fältsäsongens introduktionsvecka med
utbildningsdagar. Utöver detta inleddes studier av ytterligare två specialteman,
nämligen bergshistoria och lav dateringar (lichenometri). Detta gjordes med speciella
föreläsningar samt en exkursion. Även i år var avsikten att fördjupa diskussionen om
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fältmetodik, klassificering och beskrivning av lämningar, såsom olika former av 
rösningar, renvallar och stalotomter. Förutom att sträva efter en kvalitativ dokumen
tation och ökad kunskap om variationer i fornlämningsbeståndet var inriktningen 
även i år att bygga upp ytterligare kompetens om fornminnesinventering hos den 
regionala kulturmiljövården. Vidare eftersträvades ett ytterligare intensifierat samar
bete med lokala intressenter för att därigenom skapa förutsättningar för delaktighet 
och kunskapsspridning. 

4.3.2. Resultat 

4.3.2.1. Tärnasjöomrädet 

Allmänt 

I anslutning till 1998 års fem kartblad i Sorsele socken och kommun utvaldes 
ytterligare två kartblad, samtliga i skala 1 :20 000. Ett av de nya kartbladen ligger inom 
Tärna socken och Storumans kommun. Inom områdena motsvarande fyra av 1998 års 
kartblad gjordes kompletterande inventeringar, så att de nu nästintill kan räknas som 
färdiginventerade. Områdena omfattande de två nytillkomna kartbladen inventera
des båda i sin helhet. 

Vår förhoppning att finna stenålderslämningar på holmarna i Tämasjön med 
angränsande uddar och fjällsluttningar infriades endast delvis, men ett viktigt resultat 
här är också att holmarna nu för första gängen blivit föremål för en systematisk 
genomsökning (fig. 6). Det fyndmaterial som kom fram var i hög grad svåridentifierat 
på steniga stränder och i frameroderad mark. Inventeringen tyder därmed på att fler 
holmar med största sannolikhet har ett svårtillgängligt fyndmaterial, som kräver 
särskilda insatser för att identifieras, t.ex. spadning och mycket gott om tid. Vid en 
jämförelse med Över-Urnan kan man dra två slutsatser av intresse, dels att den stora 
mängd synliga stenålderslämningar som identifierats vid Över-Urnan (fig. 8) inte har 
en motsvarighet i Tärnasjön, dels att de stenålderslämningar som ändå troligen finns 
att hitta vid Tärnasjön i samband med en fördjupad dokumentation, kan tyda på att 
sjön nyttjats mera extensivt. Man har då haft tillfälliga uppehållsplatser i motsats till 
intensivt utnyttjade boplatsmiljöer vid Över-Urnan. En orsak till detta kan vara 
Tämasjöns läge på en högre nivå över havet. En annan orsak kan vara att Tämasjön 
ligger mer avsides, även i ett förhistoriskt fångstlandskap, vid en jämförelse med 
Över-Urnans läge utefter Umeälvens vattensystem (fig. 2). Ytterligare en annan 
viktig iakttagelse och jämförelse man kan göra är att kokgropar och liknande saknas 
bland de registrerade lämningarna utmed Tämasjöns stränder, fornlämningar som 
t.ex. registrerats i tämligen riklig omfattning vid nyligen utförda inventeringar kring
fjällsjöarna Rappen och Labbas i Arjeplogs socken. Förekomsten av bl.a. kokgropar
tyder troligen på en aktivitet även under järnåldern (jfr Liedgren 1996). Även dessa
sjöar ligger på lägre nivåer över havet, vilket eventuellt är en avgörande faktor som
förklaring till den nu framinventerade fornlämningsbilden kring Tämasjön.
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.Boplatser 

Vid den tidskrävande inventeringen på holmarna och uddarna i Tärnasjöns södra del 
(fig. 6) påträffades ett förhistoriskt fyndmaterial på två av holmarna. På den ena 
holmen hittades en handtagskärna av ljus kvartsit, sannolikt frän mesolitikum, och 
sparsamt med avslag av ljus kvartsit, varav ett skrapliknande (RAÄ 986, Sorsele 
socken). Fynden låg i det delvis grova stenmaterialet på det ca 2-5 m breda 
strandplanet, på holmens södra sida. På den andra holmen hittades mycket rikligt med 
avslag av ljus kvartsit på dess norra sida, i den lilla slänten ned mot strandplanet (RAÄ 
993, Sorsele socken). Torven i den lilla slänten var delvis bortskavd, sannolikt på 
grund av isrörelser på vintern. Båda holmarna är tämligen små, ca 60 m i diameter, 
och sparsamt beväxta med krokiga fjällbjörkar. 

Kring den del av Över-Urnan som ingick i 1999 års område (fig. 8) gjordes endast 
några fä fältbesiktningar av tidigare registrerade boplatslämningar. Detta dels p.g.a. 
tidsbrist, dels därför att området är väl inventerat sedan tidigare (jfr Holm & Lundberg 
1984). Vissa byråmässiga ändringar gjordes dock vid genomgången av beskrivning
arna. Bl.a. så klassades några boplatslämningar om till lösfynd och statusen på ett par 
av boplatslämningarna ändrades också. 

På Tärnas jöns holmar och uddar registrerades i övrigt bl.a. rester av olika typer av 
förvaringsanläggningar, däri ingår en bodgrund, flera källargropar samt ett förva
ringsutrymme anlagt i ett stenskravel. Även en härd och en renvall registrerades på 
en udde i sjöns norra del. Lite längre ifrån sjön registrerades visteplatser med 
kåtatomter och/eller härdar. På en av kätatomterna ligger en väldigt fin järnkittel kvar. 

På fjällsluttningen öster om Över-Urnan hittades även där visteplatser med härdar 
och källargropar. Vidare registrerades en rengärda och resterna av en kåta med 
klykstängskonstruktion. Kåtan har troligen använts som slåtterkåta av familjen Bals 
i Vilasund. På en av holmarna i Över-Urnan granskades en lokal med en kätatomt och 
två källargropar, funna vid tidigare inventeringar. 

I Tärnasjöomrädet noterades sammanlagt 17 stalotomter på fem lokaler, varav en 
lokal med tre stalotomter var registrerad sedan tidigare (RAÄ 210, Tärna socken, se 
Manker 1960:248). En av de övriga lokalerna, omnämnd av 0. P. Pettersson 
(1913:22), ligger dock precis utanför arbetsområdet, strax norr om Lill-Tjulträsket, 
men har ändå tagits med i statistiken (fig. 11). På sistnämnda lokal registrerades även 
en källargrop. 

Två av lokalerna med stalotomter ligger i området söder om Tjulträsken, i 
Ånkadalens övre del. I detta delområde registrerades även en kätatomt samt ett flertal 
härdar. 
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Offerplatser och gravar 

Inga offerplatser hittades inom detta arbetsområde 1999. Nordväst om Tärnasjön 

finns en tradition om en offerplats, bl.a. omnämnd av Manker (1957). Platsen söktes, 

dock utan resultat. Sannolikt söktes den på fel ställe p.g.a. oklarheter och problem vid 

jämförelsen mellan gamla generalstabskartan och nya fjällkartan. En mer nogrann 
kartanalys kan möjligen ge en mer exakt vägledning till offerplatsen. 

Fig. 24. Hällgrav på kalfjället i närheten av Tärnasjön. Foto: Andreas Stångberg. 

Under sommaren har två nyupptäckta gravar registrerats inom området. Den ena 

är en hällgrav, vilken är närmast oval och 5x3 m stor (fig. 24). Den är, som namnet 

antyder, uppbyggd av ett stort antal stenhällar, så att ett inre utrymme, 3x 1 m stort, har 

bildats. Vidare är den belägen på en bergig avsats uppe på själva kalfjället. Några 

rester av skelett eller t.ex. näver kunde inte iakttas vid inventeringstillfället. Möjligen 

kan detta vara ett av 0. P. Pettersson otnnämnt "stenkummel" (1913:25). Den andra 

graven är anlagd på en av holmarna, intill ett jordfäst block. Den är troligtvis en sten
/hällgrav, 3xl,3 m stor, bestående av en samling ganska löst sammanpackade hällar 

och stenar. I de hålrum som bildats iakttogs dock inget särskilt. Stensamlingen skulle 
därför kunna vara något annat än en grav. Denna lämning är med andra ord 

svårbedömd, ingen tradition kring platsen är känd och kunskapen om det samiska 

gravskicket är inte fullgod ännu. Karaktären är dock ålderdomlig, och lämningen är 
inte naturbildad, så den tolkning som sammantaget ligger närmast till hands är att det 

trots allt är en typ av sten-/hällgrav. 
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I Tärnasjöns södra del fanns det endast en lokal registrerad sedan tidigare, en 
sommargrav på en av holmarna (fig. 6). Inga synliga spår i terrängen hade dock 
angivits i den gamla beskrivningen. Vid besiktning av platsen under sommaren 1999, 
hittades ett naturbildat utrymme me11an två block. Detta kan vara platsen som avsetts 
i den tidigare traditionen om en sommargrav. 

Fångstlämningar 

Längs Servejukke, väster om Li11-Tjulträsket, me11an fjä11en Vuometjåkke och 
Geunjavardo, registrerades sammanlagt45 fångstgropar fördelade på tre fångstgrops
system (fig. 11 ). I det största systemet finns 32 gropar. Ytterligare sex fångstgropar 
på två lokaler hittades i övre delen av Ånkadalen, ca 7-8 km fågelvägen från de tre 
förstnämnda fångstgropssystemen . 

.Bebyggelselämningar 

På Över-Urnans västra sida registrerades två lokaler med bebyggelselämningar (fig. 
8). Den ena lokalen har varit ett nybygge, "Stenmarks", en egen fristående enhet i 
Vilasunds skifteslag. Där registerades ett begränsat område med tre husgrunder 
(sakordet by-/gårdstomt) samt fyra övergivna och trädbevuxna åkerytor (sakordet 
fossil åker oregelbunden). På den andra lokalen," Brakkon", registrerades tre hus i 
förfa11, fem husgrunder, enstaka röjningsrösen och röjda ytor med diken och hak samt 
även två kåtatomter. Detta har inte varit ett regelrätt nybygge, utan mera liknande en 
fjällägenhet, som dock står öde idag. 

Vid Tärnasjön registrerades tre lokaler med sentida husgrunder, vilka samtliga 
sakordades som bebyggelselämning annan. A11a tre husgrunderna har använts i 
kombination med jakt-, fiske- och renskötsel. 

Av dessa bebyggelselämningar har samtliga lämningar efter nybygget väster om 
Över-Urnan bedömts som fast fornlämning. De övriga har tills vidare ej R-markerats. 

Riisningar 

Inom Tärnasjöområdet har sammanlagt 10 rösningar på lika många lokaler tillförts 
fornminnesregistret under sommaren 1999, varav de flesta hittades på holmar och 
uddar i Tärnasjöns södra del (fig.6). De är, nästan utan undantag, bestående av en 
upprest stenhäll, som markerar den bästa vägen att färdas med båt, då Tärnasjöns 
södra del bitvis är väldigt grund och stenig. Ingen av dessa rösningar bedömdes dock 
som fast fornlämning. Man kan säga att båtleden används än idag, även om en del 
stenhällar är något omkullfa11na och överväxta. 
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4.3.2.2. Sliktfjällsområdet 

Allmänt 

Tre kartblad i skala 1 : 20 000 valdes ut i detta område. Kartbladet längst i norr delas 
av ungefär på mitten av läns gränsen mot Norrbotten (fig. 2 och 16). Det var meningen 
att även Norrbottensdelen skulle inventeras samtidigt, men tyvärr hann inte norrbottens
inventerarna med detta under sommaren 1999. 

Boplatser 

På det nordligaste kartbladet, uppe på kalfjället strax söder om Övre Giertsbäcken, 
registrerades ett kvartsitblock, 1,lx0,9 m stort, med spår av bearbetning (fig. 16). 
Intill 40 m från blocket återfanns fem losslagna kvartsitbitar samt fyra avslag. 100 m 
från detta block hittades ytterligare ett kvartsitblock, med spår av bearbetning, dock 
i mindre omfattning. 

I området hittades ett flertal härdar, kåtatomter, förvaringsanläggningar och 
bengömmor. Förvaringsanläggningarna bestod mestadels av källargropar, men även 
av förvaringsutrymmen anlagda i stenskravel samt stolphål efter gamla njallor. 
Sammanlagt sju bengömmor på tre lokaler registrerades, däribland en lokal vid Övre 
Giertsbäcken med fyra bengommor och en härd. Det är ganska många i jämförelse 
med vad som registrerades i Tärnasjöområdet, där det inte registrerades en enda under 
1999 års inventering, men tre vid 1998 års inventering. Tendensen vad gäller 
ben gömmor är annars att de tycks avta ju längre norrut i länet man kommer. Även två 
hornsamlingar hittades, detta i kombination med en kåtatomt, en härd, en bengömma 
samt en renvall. 

Den fornlämningsrikaste lokalen var också den belägen i anknytning till en renvall. 
Där registrerades sammanlagt 20 fornlämningar, fördelade på fyra härdar, två 
bengömmor, ett förvaringsutrymme i stenskravel, ett stolphål efter en njalla och hela 
12 (!) källargropar. 

Offerplatser 

De av Manker omnämnda offerplatserna vid Gastejaure och Suttsjaure (se kap, 
4.2.3.) eftersöktes, dock utan resultat. Inga som helst påtagliga spår av en offerplats 
kunde hittas vid någon av sjöarna. 

Inga gravar registrerades inom området. Ett par av de mera ensamliggande 
förvaringsutrymmena anlagda i stenskravel kan möjligen ha använts vid någon form 
av grav läggning, men med ledning av våra erfarenheter och kunskaper hitills är det 
dock mer troligt att det är förvaringsanläggningar. 
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Fångstlämningar 

På Vallåives sydvästsluttning, en bit öster om Gastejaure, återfanns ett litet fångst

gropssystem med sex fångstgropar (fig. 12). Groparna är belägna strax ovanför 

trädgränsen, och stänger av en tämligen stor avsats på fjällsidan. 

Fig. 25. Välbyggd rösning på toppen av Vallåive (RAÄ 898, Sorsele socken). Foto: Andreas Stångberg. 

Riisningar 

Både på toppen av själva Sliktfjället och toppen av Vallåive observerades rösningar 

med hjälp av kikare (fig. 12, 13 och 25). Vid en besiktning av båda topparna 

konstaterades att det finns två rösningar på vardera fjälltoppen. Två av rösningarna 

är kallmurade och ordentligt vällagda (se fig. 25). De övriga två är anlagda uppe på 

större stenblock. På sluttningen av Vallåive registrerades ytterligare rösningar på 

avsatser nedanför toppen. 

De topprösningar som registrerades är, som tidigare nämnts, välbyggda och skulle 

kunna vara gränsmarkeringar mellan två eller flera lappskatteland. Utifrån de 

lappskattelandsbeskrivningar som finns är det dock svårt att exakt dra upp de gamla 

gränserna, mer efterforskning krävs för att utreda detta. 
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4.3.2.3. Tärnamo-området 

Allmänt 

Det huvudsakliga syftet med valet av detta kartblad var att jämföra inventeringen i 

fjällmiljö 1982 med årets inventering. Viktiga delar av resultatet från 1982 publice

rades av inventeraren, Pia Pettersson (numera Nykvist), i en C-uppsats vid institutio
nen för arkeologi vid Stockholms universitet (Pettersson 1988). Vid en jämförelse 

mellan 1982 års inventeringsresultat och vad vi kunnat tillföra med 1999 års 

Fig. 26. Stalotomt väster om Tärnamo (RAÄ 244, Tärna socken). Exkursionsdeltagare fr. v. Sture 
Östergren, Andreas Stång berg, Charlotta Sanell, Susanne Sundström, Berit Andersson och John-Erik 
Hansson. Foto: Tommy Bergström. 

kunskapsnivå kan man konstatera att inventeringen 1982 var mycket bra, men att 

preciseringar och nyupptäckter kunde göras. Vidare kan man konstatera att den analys 

av s.k. stalotomter som gjordes med ledning av 1982 års inventeringsresultat 

(Pettersson 1988) i många viktiga avseenden överensstämmer med vad de senaste 

årens inventeringar kommit fram till (jfr Klang & Rathje 1998:27f). En viktig skillnad 

mellan de två inventeringstillfällena är att tillämpningen av fornlämningsbegreppet 

förändrats, vilket innebär att härdar, källargropar och bengömmor som registrerades 

1982 då inte bedömdes som fasta fornlämningar och således inte R-markerades på 

den Gula Kartan. Detta innebar vidare att ambitionerna att både hitta och korrekt 

redovisa dessa lämningars utseende och läge i terrängen var lägre än vad den var vid 

redovisningen av otvetydiga fornlämningar enligt den tidens synsätt, t.ex. stalotomter 

och gravar. I dagens läge betraktas härdar, källargropar och bengömmor otvetydigt 

som karaktärsfornlämningar i fjällområdet, varför inventeringens uppläggning nu

mera syftar till att redovisa dessa fornlämningstyper på ett så relevant sätt som 

möjligt. 
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Boplatser 

Det som vi framförallt har kunnat komplettera med, jämfört med tidigare registre
ringar, är härdar. Såväl helt nya lokaler med härdar, som härdar i anslutning till gamla 
lokaler har registrerats. T.ex. hittades tre härdar i direkt anslutning till Bovallen, en 
renvall, i vars närhet inga härdar tidigare varit kända ( fig. 5). Även tidigare oregistrerade 
bengömmor och källargropar har dock hittats, såväl i anslutning till gamla lokaler, 
som på helt nyfunna fornlämningslokaler. En av de nyfunna härdarna (RAÄ 1059, 
Tärna socken) påträffades i närheten av den ena lokalen med tidigare kända stalo
tomter (RAÄ 212, Tärna socken). I övrigt påträffades inga okända fornlämningar i de 
tidigare väldokumenterade stalotomternas omedelbara närhet (se även fig. 26). 

De fornlämningar som "Vapstensprojektet" tidigare hade funnit samt ytterligare 
kompletteringar intill dessa, fördes också in i fornminnesregistret under sommaren. 
Några av projektets sentida kulturlämningar lämnades dock fortfarande utanför, bl.a. 
en sentida husgrund vid Blomstervallen. 

Offe,platser och gravar 

Sedan tidigare var två gravar och en offerplats registrerade. Offerplatsen består av en 
oval stensamling, 2,8x2,2 m stor och 0,2 m hög. Under de översta stenarna syns 
murkna delar av ett stort renhorn samt även enstaka märgkluvna ben. Klassificeringen 
bygger på Kristoffer Sjulssons beskrivning av ett vero, ett renoffer (se Pettersson 
1979:63f). Det kan dock vara svårt att skilja på en offerplats och en bengömma. Det 
finns också gravar från järnåldern, ovanpå vilka man har hittat offrade renhorn (bl.a. 
i Abelvattnet). I detta fall skulle man kunna överväga att alternativt sakorda offer
platsen på Tärnamobladet som "bengömma" i och med att så gjorts för några få 
liknande stensamlingar med renhorn och ben vid föregående års inventeringar i 
samma socken (Klang et al. 1999:25). Att så hittills inte gjorts i detta fall beror på att 
det kan vara tveksamt att ändra det sakord som valdes vid 1982 års inventering ( och 
som publicerades som upplysningsskrift på den Gula Kartan), i synnerhet när 
osäkerheten är stor när det gäller offerplatsbegreppets tillämpning vid fornminnesin
ventering. Sannolikt kan bengömmor eller vissa bengömmor definieras som en sorts 
offerplats, en fråga som givetvis är svår att få fullständig kl?rhet i och som forn
minnesinventeringen, endast genom okulärbesiktningens metodik, ofta kan ha svårt 
att ta ställning till. Frågan om klassificeringen av offerplatser vid fornminnes invente
ring är principiellt intressant och bör diskuteras i ett riksperspektiv snarare än i det 
enskilda fallet. 

Båda gravarna är hällgravar anlagda direkt på marken och med uthuggna urtag i 
gavelhällarna. I dessa urtag har det sannolikt vilat en takås av trä, mot vilken man har 
lutat ett antal stenhällar. Några rester av skelett kunde inte observeras i gravarna ( detta 
har dock inte observerats tidigare heller). Kartlaven på några av hällarna i den enå 
graven (RAÄ 181, Tärna socken) hade en diameter på ca 4 cm vid inventerings
tillfället, vilket preliminärt visar på en ålder av ca 100 år. 

Vid inventeringen 1982 hade man också registrerat en stensättningsliknande 
lämning (RAÄ 245, Tärna socken) i närheten av den högst belägna stalotomts
gruppen. Lokalen R-markerades då med en viss tvekan och man skrev: "Anlägg-
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ningen kan möjligen utgöra en stensättning. Det kan dock ej uteslutas att det rör sig 
om en offerplats eller en bengömma med sekundär källare". Vid 1999 års inventering 
konstaterades att det med allra största sannolikhet är en från början ovanligt välbyggd 
källargrop. 

Fångstlämningar 

Två svårbedömda lokaler med eventuella fångstgropar hade registrerats under 1982 
års inventering. Den ena lokalen är en ensamliggande grop på en liten avsats i en 
björkskogssluttning. Vid granskning av gropen framkom att det ej rör sig om en 
fångstgrop, utan sannolikt om en typ av förvaringsgrop eller sentida provgrop. Den 
andra lokalen består av fyra gropar, där en grop nu efter nogrann sondning kunde 
klassas som fångstgrop. En av de övriga tre groparna är svårbedömd, medan de två 
sista kunde klassas som fornlämningsliknande naturbildningar . 

.Bebyggelselämningar 

På västra sidan av Stor-Björkvattnet, vid Södra Sandnäs, registrerades ett tämligen 
fö1fallet timmerhus. Huset är endast 2,7x2,3 m stort, och beboddes av en tidigare 
"byasnickare" vid namn Pelle Westman. 

I Tärnamo registrerades en kojgrund. Kojgrunden är oregelbunden och ca 3 m i 
diam. Vid provsondning i mitten framkom ganska rikligt med kol. Den är anlagd i en 
något sumpig moränmark, intill en större bäck. Ingen i byn Tärnamo idag känner till 
när grunden byggts eller i vilket syfte den använts. Läget för en bostad är ganska 
märkligt i och med den sumpiga terrängen, så den har möjligen använts i samband 
med rökning (rökkåta) eller kanske kolning (kolmila) . 

.Rösningar 

Sammanlagt sju nyfunna rösningar på sex lokaler registrerades på Tärnamobladet 
under sommaren 1999. Sedan 1982 fanns en rösning noterad, då sakordad som 
gränsmärke. Av de sju nyfunna rösningarna bedömdes fyra som fasta fornlämningar. 
Samtliga dessa föreföll ålderdomliga och välbyggda. De tre övriga rösningarna hade 
en något oklar karaktär, varför de ej R-markerades. Möjliga förklaringar till rösning
arna är dels gräns för lappskattelandet Storfjäll, dels skulle det kunna vara gamla 
fastighetsgränser för hemmanet Ängesdal nr 1. Även andra förklaringar skulle dock 
vara möjliga, t.ex. skulle det kunna vara referenspunkter i terrängen eller platser 
förknippade med särskilda minnen eller händelser. 
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4.3.2.4. Dauneområdet 

Allmänt 

I anslutning till det kartblad som påbörjades 1998, utvaldes ytterligare två kartblad i 
Vojmåns dalgång, samtliga i skala 1 :20 000. I och med valet av detta knöts 1996 års 
Tärnaområde ihop med 1998 års Marsfjällsområde. 

Boplatser 

Eftersom Vojmåns övre delar är oreglerade var en av förhoppningarna att hitta 
förhistorisktffindmatenal efter tidigare okända och orörda boplatser. Tinnberg hade 
registrerat fyra stenålderslokaler på 1930-talet, m,en vid granskning av dessa lokaler 
1999 gjordes inga säkra fynd. I Fättjams nordvästra del hittades två avslag av kvartsit 
och ett avslag av kvarts på stranden, utspridda på en sträcka av ca 100 m. Ett av 
avslagen var dock möjligen något svallat. Detta var det närmaste en boplats av 
förhistorisk karaktär som vi kom under sommarens inventering i detta delområde. 

I delområdet mellan Gielas och Ransarn registrerades däremot två boplatsgropar 
på två olika lokaler (fig. 18). Den ena gropen ligger i närheten av Ransams 
dämningsområde, och intill en traktorväg nära en stor täktgrop. Detta gör att man kan 
känna en viss tveksamhet inför gropens ålder, men den har ställ vis en tydlig vall kring 
kanten, och vid provstick med sond i vall och bottenplan framkom blekjordsbildning. 
Blekjorden tyder på att gropen inte är sentida såsom täktgropen, utan att den kan vara 
förhistorisk. Den andra boplatsgropen ligger ganska nära Gielas, strax intill den 
traktorväg som leder till Ransam. Även här kan man känna en viss tveksamhet inför 
gropen som sådan, vall och bottenplan är dock anlagda, och vid provstick med sond 
framkom en dubbel markyta i vallen samt rikligt med blekjord i bottenplanet. Båda 
groparna bedömdes som fasta fornlämningar. 

De finaste miljöerna med härdar, kåtatomter, källargropar, bengömmor och renvallar 
hittades kring det gamla vistet vid Silisen, norr om gården Fättjaur (fig. 19), samt i 
området norr om sjön Voukere (V ökarn), nordöst om det äldre vistet Suksase. I 
området kring Silisen registrerades även fem hornsamlingar på en lokal, intill en äldre 
rengärda. 

På en nordlig utlöpare av fjället Daune, uppe vid trädgränsen strax söder om 
Fättjam, hittades en bodgrund med virkesrester kvar efter en stolpbod (fig. 19). 
Bodgrunden är belägen på en liten torr kulle omgiven av högre moränkullar och 
moränryggar. Detta har medfört att boden har stått ganska väl dold, man har inte 
kunnat se den på håll. Ingen kåtatomt eller härd hittades omedelbart i närheten och 
ingen av de äldre personerna i gården Fättjaur kände till att det skulle ha stått någon 
bod på den platsen. Således tyder placeringen av boden på att man sannolikt har velat 
dölja den. 

I en fjälldal på kalfjället söder om högsta toppen av Daune, registrerades en lokal 
med två källargropar. Några härdar kunde dock inte hittas i närheten. 
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Fångstlämningar 

I sin inventering från 1969 hade Stig Anesäter en uppgift om en lokal med 10 
fångstgropar, vilka skulle ha blivit förstörda i samband med ett grustag. Vid 
inventeringstillfället 1999 kunde inga spår av några fångstgropar hittas. 

Ytterligare några fångstgropar, i området sydväst om Gielas, omtalades av ortsbor 
under sommarens inventeringsarbete. Dessa kunde dock ej återfinnas. 

Fig. 27. Timrad stolpbod på det gamla vistet Silisen. Boden är upprustad. Foto: Berit Andersson. 

Bebyggelselämningar 

I västra delen av Fättjarn, på den södra stranden, finns lämningar efter någon sorts 
nybygge (fig. 18). På platsen finns en spismursrest, en fossil åkeryta, en kåtatomt samt 
en renvall. Enligt en uppgift har platsen bebotts av Axel Thomasson, där han skall ha 
haft ett skattehemman. Detta har dock inte kunnat bekräftas med hjälp av litteratur
och arkivstudier. Det verkar dock som det har varit ett äldre viste från början, där man 
så småningom har börjat odla och blivit mer bofast. 

.Ri/sningar 

Fyra rösningar på lika många lokaler återfanns inom området. En av rösningarna 
uppfattades som mycket ålderdomlig, och bedömdes därmed som fast fornlämning. 
Övriga tre rösningar befanns vara av något oklar karaktär, och bedömdes därför som 
bevakningsobjekt. 
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Övrigt 

I närheten av SJon Silisen registrerades en kallkälla intill en kåtatomt och en 
restaurerad kåta. På platsen finns även en timrad stolpbod och ytterligare en timmer

bod (fig. 27). 

4.3.2.5. Stekenjokksområdet 

Allmänt 

Sammanlagt fyra kartblad i skala 1 :20 000 excerperades och påbörjades. Normalt 

innebär fyra kartblad en yta av 40 km2
, men eftersom riksgränsen mot Norge och 

länsgränsen mot Jämtland utgör arbetsområdets begränsning i väster och söder, blir 

områdets yta något mindre. Alla fyra kartbladen påbörjades, men endast ett kartblad 

slutfördes helt. Vissa kompletteringar bör göras på de övriga tre kartbladen. 

Fig. 28. Dan Kresa med upphittad järnkittel. Kitteln tillvaratogs ej, 

utan ligger kvar på samma plats där den hittades. Foto: Tommy 

Bergström. 
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Fig. 29. Kartblad 25E 4-5 a-b, del av 1997 års område, Artfjällsområdet, 

del av fiällkartan Umfors 25 EF i skala 1:100 000. Med streckad 

begränsningslinje anges de områden där punktinsatser gjordes 1999. 

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning 2000-06-22. 

Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/3869. 

Fig. 30. Kartblad 24E 6-7 i -j, del av 1997 års område, Atofjället

Skalmodals-området, del av fjällkartan Tärnaby 24 EF i skala 1:100 

000. Medstreckadbegränsningslinje angesdetområdedär punktinsatser

gjordes 1999. Godkänd från sekretessynpunkt för spridning 2000-06-22.

Lantmäteriverket Gävle 2000. Medgivande M2000/3869.



Boplatser 

I västra delen av det s.k. Durrenskalet, en smal och trång fjäll dal mellan fjäll massiven 
Östra och Västra Fjällfjällen, finns sju fina lokaler med sammanlagt 30 härdar, tre 
förvaringsanläggningar och fyra renvallar (fig. 23). Intill en av renvallarna registre
rades 17 fornlämningar, fördelade på 12 ovala härdar, tre oregelbundna härdar samt 
två förvaringsanläggningar anlagda i stenskravel. 

På en liten avsats i sydöstsluttningen av gränsfjället Raines hittades en kåtatomt på 
860 meters höjd (fig. 20). Sannolikt har det stått en tältkåta på platsen, eftersom den 
yttre begränsningen inte utgörs av en torvvall, utan istället av sex stödstenar. Platsen 
är belägen långt ifrån fjällbjörkskogen, och det enda som finns att elda är spridda 
bestånd av vide. 

I Jalketsen, norr om renslakteriet vid Stekenjokksvägen, finns en kåtatomt omedel
bart intill en sentida kåta (fig. 23). Ägarna till kåtan känner inte till något om 
kåtatomtens ursprung, men de var noga med att inte sätta upp den senare kåtan precis 
på kåtatomten. 

På en lokal 100 m väster om Ransarån registrerades tre kåtatomter, två härdar och 
tre bengömmor. Det anmärkningsvärda med den här lokalen är att en av bengöm
morna är anlagd i en jättegryta, utsvarvad av vattnet i ett av Ransaråns tidigare flöden. 
En ensamliggande bengömma i arbetsområdets östra del är ovanligt välbyggd av 
0,3-1 m stora stenhällar. Den är 5xl ,5 m stor och anlagd intill ett jordfäst block. Under 
hällarna syns enstaka märgkluvna ben. 

Utmed trädgränsen på den svaga nordvästsluttningen av Jalketsåive hittades en 
lokal med fem stalotomter och en härd (fig. 23). Stalotomterna är ovala och 6-9x4,5-
7 m stora.Vid provsondning i stalotomternas vallar framkom kraftig blekjords
bildning i den minsta stalotomten, svag blekjordsbildning i en annan samt ingen 
blekjord i de övriga tre. I den minsta stalotomten framkom kraftig blekjordsbildning 
även ovanpå härden. 

I närheten av Ransarån gjordes ett ovanligt fynd, 150-200 m från ett par renvallar 
hittades en delvis överväxt gjuten järnkittel (fig. 28). Kitteln är 0,3 m i diameter och 
0,2 m hög. Den enda synliga defekten är ett hål i botten. Någon härd eller kåtatomt 
registrerades inte i närheten. 

Gravar 

Uppe på kalfjället, norr om Saxån, återfanns den grav i en blockanhopning, som 
omnämndes och fotograferades av Manker (1961 :102, nr 201). Graven är ett kluvet, 
jordfäst stenblock, 4x2,5 m. Över sprickan har lagts flera stenar och hällar för att på 
så sätt skapa ett skyddat utrymme. Några skelettrester eller rester av trä samt näver 
hittades dock inte i det skyddade utrymmet vid inventeringstillfället. I sydväst 
registrerades ytterligare en liknande anläggning, vilken också tolkades som en grav. 
Till lokalen hörde även en närmast rund förvaringsanläggning i ett stenskravel. 

Den av 0. P. Pettersson omtalade gravgrottan på fjället Raines eftersöktes av två 
personer under en hel eftermiddag, utan att återfinnas. En eftermiddag var trots allt 
för lite för att genomsöka en stor, stenig fjällsluttning. 
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Bebyggelselämningar 

Strax öster om Ransarån, ca 500 m sydöst om Tjåkkolastugoma, registrerades en 
rektangulär husgrund, 7x6 m stor (fig. 21). På lokalen finns också två runda 
kåtatomter, 4,5 resp. 5 m i diameter. Husgrundens ursprung är tills vidare okänt, men 
läget intill två kåtatomter kan tyda på att det är en typ av förvaringsanläggning. 

Industrilämningar 

I slutet av 1910-talet och i början av 1920-talet gjordes flera inmutningar i Remdalen 
med anledning av förekomsten av svavelkis. 1921 införlivades samtliga inmutningar 
i Remdalens statsgruvefält. Någon större brytning har dock inte gjorts, utan endast 
mindre prospekteringar. Som ett resultat av detta kunde en skärpning registreras 
under sommarens inventering. Ytterligare spår av schaktning iakttogs, men de var 
alltför diffusa för att kunna sakordas för sig . 

.Riisningar 

I Stekenjokksområdet registrerades tre rösningar på tre lokaler, varav en av rösning
arna bedömdes som fast fornlämning. Den R-markerade rösningen är belägen i en 
liten blocksänka på den södra sidan av sjön Bije-Ransam (fig. 20) . Placeringen i en 
sänka kan tyckas lite märklig, och syftet med rösningen är något oklart, men den gav 
ändå ett sådant ålderdomligt intryck att det motiverar en R-markering. 

4.3.2.6. Kompletteringar inom 1997 års områden i Tärna socken 

Artfjällsområdet: På östra sidan av en mindre bäck, belägen strax öster om den större 
Sotbäcken, granskades två källargropar, som registrerades av Västerbottens museum 
1982 (Holm & Lundberg 1984). Vid granskningen visade det sig att källargroparna 
har en sentida karaktär, och de bedömdes därför som bevakningsobjekt (fig. 29). 

Atofjället-Skalmodalsområdet: I samband meden exkursion till det gamla gruvområdet 
strax nordväst om Autjejaure (RAÄ 941, Tärna socken), registrerades ytterligare ett 
gruvhål. På väg upp till gruvområdet hittades även två tidigare okända härdar (tig. 30). 

Vid exkursionen, och med hjälp av skriftliga källor, excerperade ur Bergsstatens 
arkiv i Luleå av Kenneth Awebro, fick vi även klarhet i att vissa rösningar kring 
gruvområdet är övergivna utmålsmarkeringar. Det förefaller viktigt att gå vidare och 
ta reda på om motsvarande klarhet kan erhållas beträffande fler registrerade rösningar 
i bl.a. Atoklintsområdet. Här kommer det att bli aktuellt att göra smärre ändringar i 
inventeringsböckema, vilket i någon män kommer att innebära smärre förändringar 
i den upprättade statistikens tabell 3 från tidigare år. Ändringarna kommer att beröra 
valt sakord, men inte vare sig beskrivningar eller fornlämningsstatus, och således inte 
heller tabellerna 1 och 2 i den upprättade statistiken. 
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4.4. Utåtriktad verksamhet 

4.4.1. Utbildning 

Den numera gällande organisationen i länet, att Västerbottens museum administrerar 
och utför inventeringen med stöd av Riksantikvarieämbetet som står för övergripande 
ansvar och ledning, och att museet ges möjligheter att bygga upp kompetens och 
kunskap inom inventeringens område, gör att utbildningsfrågor får en kontinuerlig 
betydelse för inventeringsarbetets uppläggning och genomförande. De utbildnings
strategier som diskuterats i länet syftar sålunda till kompetensuppbyggnad för både 
ordinarie och extraanställda arkeologer vid museet. Detta gäller samtliga moment i 
inventeringsprocessen, d.v.s. även förberedelsearbete och efterarbete, men har av 
naturliga skäl en tyngdpunkt i fältarbetet, det mest omfattande och tidskrävande 
delmomentet i inventeringsarbetet. Ansvarig för utbildningen är Lennart Klang, 
Riksantikvarieämbetet. 

Även under 1999 har granskning och fältutbildning samordnats med sedvanlig 
inriktning på fältarbetets och granskningens olika delmoment, såsom landskaps
analys, rekognosceringsinriktning, fomlämningsidentifiering, inprickning på foto
kartor, beskrivning, strukturering, klassificering enligt den s.k. sakordslistan, status
bedömning utifrån tillämpningen av fomlämningsbegreppet, redigering etc. 

Fältarbetets inledande utbildningsdagar innefattade en genomgång av årets orga
nisation, ansvarsfördelning och samarbetsfrågor. Här ingick också en genomgång av 
säkerhetsfrågor och adminstrativa frågor. Vidare presenterades excerperingsläget för 
årets inventeringsområden och kunskapsuppbyggnadsstrategier kring fornlämningar 
och inventeringsproblem. Nytt för i år var att minst en GPS-utrustning skulle ingå i 
varje grupp. Därför har även en GPS-utbildning genomförts under utbildnings
dagarna. 

Till årets utbildning inbjöds Inger Zachrisson, Statens historiska museum, Kenneth 
Awebro, Luleå tekniska universitet och Noel Broadbent, Umeå universitet, forskare 
med direkt anknytning till 1999 års specialteman och sådana kunskapsfrågor som 
inventeringen behöver tillägna sig. Broadbents deltagande var en uppföljning av ett 
seminarium som anordnades den 1 juni vid Institutionen för arkeologi och samiska 
studier, Umeå universitet, med temat "Inför årets fomminnesinventering i Västerbott
ens län". Vid seminariet presenterade Lennart Klang förutsättningarna inför det 
aktuella inventeringsarbetet, varefter Olavi Korhonen, Umeå universitet, diskuterade 
"Samiska ortnamn och barktäkter" och Noel Broadbent "Lavdatering av historiska 
och förhistoriska lämningar". Därtill presenterade Broadbent ett diskussionsunderlag 
kring "Etiska regler och arkeologi", en fråga med anknytning till bl.a. arkeologiska 
undersökningar av heliga platser som t.ex. gravar och offerplatser. Vid seminariet 
deltog flertalet av de arkeologer som senare utförde inventeringsarbetet. 

På temadagen "heliga platser i det samiska landskapet" den 29/6 presenterade 
Zachrisson sin forskning inom det sydsamiska området i allmänhet, och Västerbotten 
i synnerhet, där hon bl.a. har undersökt bengömmor, en björngrav samt det arkeolo
giska materialet från det s.k. Mörtträskfyndet (se bl.a. Zachrisson 1984). Under 
temadagen presenterades även fomminnesinventeringens erfarenheter i ämnet och 
Anders Huggerts dokumentation kring två eventuella offerplatser i Västerbottens 
skogsland med stenformationer och intressanta ortnamn i omgivningarna. Lennart 
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Klang redogjorde kortfattat för sin excerpering ur Nordiska museets frågelista nr 120 
"Seitar och heliga ställen". 

Under en exkursionsdag och en efterföljande seminariedag (8/7-9/7) diskuterades 
bergshistoria och lavdatering. Kenneth Awebro redogjorde för sin forskning kring 
äldre bergshistoria i fjällmiljö. Han har tidigare mest sysslat med Norrbottens 
fjäll värld (se t.ex. Awebro 1983 ), men han visade hur man med bl.a. arkivstudier kan 
gå vidare med denna fråga i Västerbotten. Vid fältmätningar av kartlav visade 
Broadbent bl.a. att kartlav med en diameter på 35-40 mm preliminärt motsvarar en 
ålder på 100-115 år. Metodiken kring lav datering diskuterades i syfte att prövas under 
sommarens fortsatta inventeringsarbete. 

4.4.2. Information 

Inf ormationsinsatser av olika slag om inventeringen och dess resultat har fortlöpande 
ägt rum såväl i samband med fältförberedelserna (se kapitel 2.4.) som under och efter 
fältarbetet. 

Före fältarbetet skrevs artiklar i tidskriften "Västerbotten" (Sanell & Sundström 
1999) samt i tidningen "Samefolket" (nr 5/99). Förutom det tidigare nämnda mötet 
i Vilhelmina (se kapitel 2.4.), hölls även ett informationsmöte på "Fjällvindens hus" 
i Tämaby under utbildningsdagarna , där ett tiotal ortsbor kom för att lyssna på 
resultaten av tidigare års inventeringar, samt för att få en inblick i strategin för 1999 
års inventering. Det gavs även tillfälle att diskutera sommarens arbete med alla 
deltagande inventerare. Under fältarbetet anordnades därefter inga särskilda 
informationsmöten, men inriktningen var att individuellt informera ortsbor under 
arbetets gång. I slutet av fältsäsongen anordnades ett särskilt platsledarmöte i Tämaby 
med ett 20-tal deltagare, främst från Riksantikvarieämbetet, men deltog gjorde även 
representanter från Åjtte, Silvermuseet, Västerbottens museum och Länsstyrelsen i 
Västerbotten, för att bl.a. informeras om inventeringsarbetets resultat i de olika länen. 

Efter fältarbetet har resultaten presenterats i en serie inf ormationsmöten, vilka 
anordnades av Åjtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, i samband med deras 
informationsturne genom det samiska verksamhetsområdet. Informationerna var 
upplagda så att Lennart Nordqvist, Åjtte, berättade om dokumentation av samiska 
byggnader, medan Andreas Stångberg, Västerbottens museum, redogjorde för 
fornminnesinventeringen i Västerbottensfjällen. De orter som besöktes var Lycksele, 
Vilhelmina och Saxnäs. Vidare har inventeringsresultaten även presenterats under ett 
möte med Västerbottens museums samiska referensgrupp. 

4.4.3. Samråd 

Flertalet möten och kontakter i samband med fältförberedelserna och under själva 
fältarbetet har haft samrådskaraktär. Detta gäller bl.a. de diskussioner som fördes på 
de inledande planeringsmötena, där t.ex. de olika sameföreningarna hade ett viktigt 
inflytande över valet av årets inventeringsområden. 
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Inför årets fortsatta inriktning på stenålder i fjällmiljö kontaktades Lars Liedgren, 
Silvermuseet, och Lena Holm, Institutionen för arkeologi och samiska studier, för 
ytterligare diskussioner kring strategier för att hitta mer stenålder (Lena Holm har 
engagerats tidigare, detta i samband med inventeringen i Artfjällsområdet 1997). 

Denna sommar har även flera privatpersoner kontaktats, detta för att tips och råd 
om hur olika områden skall angripas. T.ex. när det gäller området kring Tärnasjön 
kom Sven Hermansson, Norra Fjällnäs, med många värdefulla tips och ideer. Sture 
Östergren, Tämaby, var kunnig ciceron vid vår exkursion på Tämamobladet, och 
Roland Larsson, Klimpfjäll, värdefull guide i området kring Stekenjokk. Andra 
personer som i övrigt på olika sätt deltog i inventeringen var: Christina Ericsson, 
Ammarnäs, Britta-Karin Fjällström, Kittelfjäll, Paul Klemetsson, Dikanäs, Oskar 
Mårtensson, Vilasund och Elsa Kristoffersson, Lövberg. 

Samtal fördes naturligtvis också med årets inbjudna föreläsare Inger Zachrisson, 
Kenneth Awebro och Noel Broadbent. 

5. Utvärdering

Den viktigaste nyordningen som prövades 1999, jämfört med de två tidigare säsong
erna, var att utöka inventeringsarbetet, så att två grupper parallellt fick inventera var 
sitt delområde. Tanken var att grupperna skulle bestå av fyra respektive två 
museiarkeologer och att platsledaren från Riksantikvarieämbetet skulle alternera 
mellan de två grupperna veckovis. Syftet med breddningen, att kunna fördela 
inventeringsarbetet till flera fjällområden, att öka erfarenheten av inventeringsarbete 
hos något fler arkeologer och i samband därmed utveckla "spetskompetens" i 
inventeringsgruppen, samt att skapa en något mer flexibel organisation, uppnåddes 
delvis. Mest positivt var att inventeringen berörde ett flertal delområden, i vilka 
samarbetet med informanter och ortsbor mestadels fungerade mycket bra, och att 
fältarbetet fungerade stabilt enligt planerna utan oväntade problem. Kompetens
utvecklingen fungerade också i huvudsak tillfredsställande med de förutsättningar 
som gällde, även om fälttiden var i kortaste laget och att andra viktiga arkeologiska 
åtaganden vid Västerbottens museum, t.ex. inventeringar inför den planerade Botnia
banan, komplicerade planeringen. Flexibiliteten, t.ex. att handledning och gransk
ning kunde behovsanpassas mer och att inventeringsstrategierna kunde göras mer 
varierade, hade sina fördelar, men motverkades något av den korta tid som 
inventeringsarbetet skulle utföras på per ytenhet ( den s.k. täckningsgraden) och av en 
del praktiska frågor kring transporter etc. 

Viktigt var också att tidigare års erfarenheter och rutiner i mångt och mycket 
bibehölls under året. T.ex. tycks helhetsupplägget, med utvärderings- och planerings
möten under januari till april, excerperingsskede delvis parallellt härmed, men med 
utsträckning in i fältarbetet, fältarbetsperiod under "barmarksperioden" och rapport
arbete med redigering och registerarbete därefter, fungera väl. Likaså var de särskilda 
utbildningsdagama kring utvalda teman med inbjudna forskare återigen mycket 
stimulerande och framåtsyftande för det fortsatta inventeringsarbetet. 

Det förefaller vidare nu som att kulturmiljövården har fått ett bra grepp om 
fornlämningsbildens variationer och karaktärsdrag i Västerbottens fjällområde. Vad 
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som nu bl.a. återstår inventeringsmässigt är att få bättre kunskap om frekvensen 

fornlämningar. Genom den låga täckningsgrad som arbetet bedrivits med, och med 

hänsyn till fornlämningarnas föga monumentala och därmed svåridentifierade karak

tär, råder det trots allt en viss osäkerhet kring hur många fornlämningar som har 

identifierats i relation till hur många som verkligen finns. Inom vissa delområden, 

t.ex. Tärnasjön med dess insjöarkipelag, har emellertid en bättre täckningsgrad

prövats med intressanta resultat, vilka pekar på att vi med tiden också kan komma att

erhålla en ännu mer relevant fornlämningsbild i fjällområdet.

Inom vissa kunskapsområden, t.ex. bergshistoria (gruvdrift) och äldre 

gränsläggningar (lappskatteland etc.), behövs mer utvecklingsarbete för invente

ringen (både intensivare fältarbete och analys av skriftliga källor). Efter sommarens 

diskussioner framstår t.ex. Atoklintsområdet som en miljö, där mer inventering och 

analys skulle kunna ge intressanta resultat ur denna synvinkel. Fler områden kan 

pekas ut, som skulle kunna ge intressanta resultat om man återvände dit för fördjupade 

inventeringsinsatser. 

Sammantaget pekar en utvärdering av inventeringsarbetet hittills på att fyra 

inriktningar bör övervägas framöver, om verksamheten ytterligare skall utvecklas 

och göra så mycket nytta som möjligt för kulturmiljövården: 

- längre fältsäsonger för att öka inventeringserf arenheten hos arkeologerna

-fortsatta yttäckande inventeringar i fjällområdet för bättre underlag till kulturmiljö-

vården och för att bibehålla kontiniutet och kompetens i verksamheten

- specialinriktade inventeringsinsatser för ökad kvalitet i arbetet

- vidga inventeringsperspektivet till att också innefatta vissa delar av skogslandet,

bl.a. för att gå vidare med registreringen av fornlämningar efter skogssamiska visten

utifrån de erfarenheter som nu erhållits i fjällområdet.

Därtill kommer att det framstår som mer och mer angeläget att planera för en samlad 

redovisning av vilka resultat och erfarenheter som inventeringen i fjällområdet har 

uppnått. Ursprungligen var inventeringen i fjällområdet planerad till 2002, men även 

om den kommer att fortsätta därefter kan man nu konstatera att det vid lämplig 

tidpunkt vore angeläget att göra en sammanfattning av det aktuella kunskapsläget i 

kontrast till vad vi visste innan denna inventeringsinriktning startade. En sådan 

sammanfattning skulle kunna läggas upp så att den blir intressant i såväl ett 

allmänhistoriskt som ett kulturturistiskt perspektiv. 
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5.1. Fältförberedelser 

Som ovan nämnts fungerade fältförberedelserna bra, i synnerhet excerperingen, 
kontakterna med ortsbor och planeringen av 1999 års inriktning med utgångspunkt 
i tidigare säsongers resultat och erfarenheter. Som en särskild styrka framstår 
möjligheten att år frän år förena en kontinuerlig inventeringsverksamhet i fjäll
området med nya aspekter som har anknytning till aktuella forskningsinriktningar. De 
kunskapsfrågor vilka sattes i fokus som förberedelser 1999 parallellt med sedvanlig 
excerpering, d.v.s. heliga samiska platser, bergshistoria, metodiken kring datering 
med hjålp av lichenometri samt forskningsläget kring barktäkter och samiska 
ortnamn, innebar viktiga steg framåt för inventeringens utveckling. Detta gäller såväl 
i fjällområdet som i skogslandet, vid en utökning av inventeringen till lämpliga delar 
av skogslandet. 

5.2. Organisation 

Efter 1999 års erfarenheter av att vidga fältarbetets omfattning till två parallellt 
arbetande grupper i fjällområdet finns det anledning att, med hänsyn till de ekono
miska medel som planerats för fortsättningen, överväga att framöver arbeta med 
endats en inventeringsgrupp, med uppgift att specialisera sig ännu merpåinventerings
arbetets alla moment från fältförberedelser till färdig rapport. En sådan specialisering 
skulle kunna leda till längre fältsäsonger, vilket skulle kunna göra det möjligt för 
inventeringsgruppen att kombinera en fortsatt inriktning på fjällområdet under 
sommaren med en ny inriktning på lämpliga delar av skogslandet under försommar 
och höst. En sådan utveckling av inventeringsarbetet skulle kunna innebära att de 
viktiga kontakterna med sagesmän och ideella föreningar i fjällområdet kunde 
fortsätta samtidigt som nya nätverk kunde byggas upp i skogslandet. En sådan 
fortsättning på inventeringsarbetet skulle ligga i linje med de ambitioner som 
formulerades när fomminnesinventeringens resurser planerades i länet för perioden 
1995-2002. Förutom en inriktning på fjällområdet framhölls då att även skogslandet 
i länet behöver en ny inventering som komplement till de insatser som gjordes fram 
t.o.m. 1970-talet (jfr Jensen 1997:104ff).

Samspelet mellan Riksantikvarieämbetet, Västerbottens museum, andra museer i
regionen, Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion, forskningsinstitutioner, sameföreningar 
och andra intressenter förefaller fungera bra i regionen även om man alltid kan 
fördjupa samarbetet ytterligare. Ett av inventeringens specialteman under sommaren 
1999 var forskningen kring bergshistoria i Västerbottensfjällen, och detta har lett till 
att ett särskilt symposium i ämnet anordnas i Luleå i slutet av mars 2000. Avsikten med 
symposiet är att diskutera förutsättningarna att genomföra ett särskilt forskningspro
jekt med avseende på äldre bergshistoria och gruvdrift. En stärkt forsknings
anknytning bör kunna leda till en ökad kvalitet på inventeringsarbetet, något som 
förefaller angeläget med hänsyn till rådande täckningsgrad vid inventeringen (jfr 
Klang & Skålberg 1997b:18, Klang & Rathje 1998:31, Klang, Sanell & Stångberg 
1999:48 och ovan kapitel 2.5. och 5.). 
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5.3. Fältarbete 

5.3.1. Inriktning 

Med den något större omfattningen inventeringen hade i fjällområdet 1999 var det 
möjligt att ha flera parallella inriktningar, vilket var bra för inventeringens helhets

resultat. Ett lämpligt utgångsläge för att både kunna gå vidare med tidigare säsongers 

inriktningar och därtill även pröva nya är givetvis att det finns kontinuitet i inventerings

gruppen, vilket delvis var fallet detta år. Inriktningen att försöka fånga upp informanter 

och fördjupa samarbetet med lokala intressenter samt att under sommaren ha 

verksamhet i flera olika delar av fjällvärlden fungerade bra och kan helt klart få 

betydelse även för ett fortsatt inventeringsarbete de närmaste åren. Inriktningarna att 

söka stenålder, heliga platser, lokaler med äldre gruvdrift etc. är viktiga, även om vi 

erfarenhetsmässigt vet att dessa lämningar är svårfunna och uppenbarligen inte så 

frekventa som t.ex. alla lämningar efter samiska vistemiljöer. Den inriktning som 

innebär fördjupade diskussioner kring fältarbetets metodik, klassificering och rele

vanta beskrivningar av lämningar var den som detta år inte blev särskilt intensifierad, 

vilket dels berodde på att dessa frågor varit centrala tidigare säsonger, dels att 

upplägget med två parallella inventerings grupper och några relativt korta säsongsan

ställningar för arkeologerna ledde till färre tillfällen för den sortens diskussioner i 

samband med platsledarens granskningsinsatser. 

Areal enligt 
Antal forn- och 

Antal forn- och Antal 

År rapporterna 
kulturlämningar 

kulturlämningar fornlämningar 

(km2) per km2 per kartblad 

1996 600 291+?=? ? 49 

1997 800 372+143=486 0,61 47 

1998 700 424+ 115=539 0,77 61 

1999 1350 500+168=668 0,50 37 

Fig. 31. Tabell över antalet registrerade forn- och kulturlämningar i Västerbottensfjällen under åren 
1996-99. 

5.3.2. Resultat och kvarstående kompletteringsbehov 

Enligt den upprättade statistiken registrerades exakt 500 fornlämningar och ytterli

gare 140 andra kulturlämningar vid 1999 års fältarbeten. Därtill kommer ytterligare 

sex preliminärt registrerade lokaler som behöver en slutgranskning innan de kan tas 

med i statistiken. På dessa sex lokaler har sammanlagt 28 objekt hittills påträffats, 

vilkas fornlämnings status är oklar före slutgranskningen. De har alltså ännu inte förts 

in i tabellerna 1-3 i denna rapport (se bilaga), men har tagits med i fig. 31 över 

jämförande resultat åren 1996-99. Där har de tills vidare redovisats som "andra 

kulturlämningar" men kommer sannolikt att i vissa fall bedömas som fornlämningar 

vid den återstående granskningen. I tabell 1-3 i bilagan kommer de således att föras 
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in efter slutgranskningen, som har planerats in till sommaren är 2000. 
Vid en jämförelse mellan antalet registrerade fornlämningar och övriga kultur

lämningar vid inventeringar i Västerbottensfjällen sedan 1996, och om siffrorna 
relateras till den areal som ärligen inventerats, framträder följande siffror enligt fig. 31. 

Tabellen visar att antalet fornlämningar, och andra registrerade kulturlämningar, 
1999 var färre per inventerad ytenhet jämfört med tidigare säsonger. Orsakerna härtill 
kan vara många. Landskapets karaktär är en grundläggande faktor och vi vet att vissa 
delområden är mer fornlämningstäta än andra. En viktig faktor kan vara att invente
ringen 1999 i större utsträckning än tidigare år sökt igenom svårinventerade miljöer 
och där ordentligt gått igenom terrängen för att ta reda på om det finns glesa 
förekomster av t.ex. stenåldersboplatser. Där så har skett finns en kvalitativ aspekt i 
inventeringsresultatet som inte ryms i den kvantitiva redovisningen. Den tidskrä
vande, men viktiga, genomgången av alla småholmar och uddar i Tärnasjön som 
utfördes är ett bra exempel på att endast ett fåtal fornlämningar kan vara ett mycket 
intressant inventeringsresultat med viktiga kvalitativa inslag. Här hade de kända 
förhistoriska lokalerna "Kungaudden" och "Rastklippan" lett till hypotesen att 
väldigt många holmar borde ha nyttjats i ett förhistoriskt bosättningssystem och att 
en noggrann inventering därmed skulle komma att resultera i väldigt många liknande 
stenålderslokaler (jfr Knutsson 1993). Inventeringsresultatet här ger en annan bild av 
hur det förhistoriska bosättningssystemet kring Tärnasjön såg ut under förhistorisk 
tid, vilket är ett viktigt bidrag till den pågående stenåldersforskningen i fjällområdet. 

Ett annat intressant resultat, som inte syns i statistiken, är att vi under fältsäsongen 
gjorde uppmätningar av kartlav på ett antal fornlämningar. Här återstår att göra en 
sammanställning över detta och att fortsätta diskussionen kring metodens tillförlitlig
het och tillämplighet vid fomminnesinventering. 

Även om den kvantitativa redovisningen inte ger en helt rättvisande bild av 
kvalitetsaspekterna i inventeringsresultatet finns det givetvis anledning att ytterligare 
analysera varför färre fornlämningar registrerades per arbetsdag 1999 jämfört med 
tidigare. Sannolikt finns även andra förklaringar än de skiftande förutsättningarna i 
olika terrängavsnitt, d. v.s. sådana faktorer som berör inventeringens uppläggning och 
genomförande att göra. Inför kommande säsonger måste den frågan analyseras 
ordentligt. 

Siffrorna kan möjligen sägas tyda på att kompletteringsbehovet är större i de 
områden som inventerades 1999 än i tidigare års områden, även om vi erfarenhets
mässigt vet att kompletteringar även bör göras där. En viktig aspekt i denna fråga är 
att tidigare års kompletteringsbehov var en följd av både låg täckningsgrad och 
bristande kunskaper om vissa fornlämningstyper, men efter hand som inventeringen 
framskridit och särskilda utbildningsinsatser gjorts, bör bristande erfarenheter och 
kunskaper få lägre förklaringstyngd till varför inventeringsluckor uppstår. 
Kompletterings behovet inom vissa av 1999 års områden bör således inte i första hand 
beröra vissa fornlämningstyper, utan bör mer ha att göra med täckningsgraden och 
inventeringens organisation. Ett kompletterande och uppföljande fältarbete inom 
1999 års arbetsområden bör i första hand utföras så att de ogranskade lokalerna blir 
granskade, men också så att man vid planeringen av detta möjligen också utför någon 
kompletterande inventering i anslutning till detta. Därutöver är det angeläget att 
fortsätta och inventera färdigt påbörjade kartblad i enlighet med den ursprungliga 
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planeringen. Detta, och eventuella kompletteringar i 1999 års områden, bör planeras 
i ett sammanhang. 

5.3.3. Särskilt bevarandevärda lokaler och miljöer 

Genomgående har miljöerna med fornlämningar i 1999 års inventeringsområde högt 
bevarandevärde genom att landskapet är välbevarat och fornlämningarna därmed kan 
ses i miljöer som inte påverkats påtagligt av senare tiders verksamhet. Bevarande
värdet bör lyftas fram genom speciella åtgärder också för att stora delar av inventer
ingsområdena ingår i naturreservat och berör områden av riksintresse för kulturmiljö
vården. 

Bland de objekt som särskilt kan lyftas fram från 1999 års fältarbeten kan nämnas 
de fångstgropssystem som registrerades väster om Tjulträsken. Fångstgropar är 
förvisso inte ovanliga i Västerbottens inland, men sällsynta i sådan fjällmiljö som 
finns här. Dessutom passerar Kungsleden detta stråk med fångstgropar, vilket många 
fjällvandrare säkerligen skulle uppskatta att få information om. 

En annan miljö av särskilt intresse, som bör omnämnas här, är en lokal med sentida 

bebyggelselämningar, belägen väster om Över-Urnan. Tärna socken brukar omtalas 
som den sist koloniserade socknen i Sverige när man talar om fast bebyggelse baserad 
på jordbruk (Isaksson 197 5). Här, väster om Över-Urnan, har vi kanske ett av landets 
sist upptagna nybyggen, vilket redan övergivits och troligen utgör ett av landets mest 
kortvariga nybyggen och därmed kanske är landets yngsta exempel påen fornlämnings
miljö av detta slag. Något kuriosabetonat kan man tycka, men just därför ett lämpligt 
studieobjekt utifrån t.ex. vad äldre lantmäterikartor kan förtälja. 

När det gäller fornlämningar efter samiska vistemiljöer finns åtskilliga som är 
sevärda och intressanta. Stråket från Bovallen och västerut mot de kända stalo
tomterna på Tärnamobladet innehåller en stor fornlämningsvariation, lämplig för 
speciella utflykter. Sådana brukar också arrangeras i bl.a. Skytteanska skolans regi 
varje år. En särskild broschyr med en karta över den nu aktuella fornlämningsbilden 
skulle vara till stor vägledning, i synnerhet som en sådan också skulle kunna innehålla 
en del resultat från tidigare utgrävningar i några av stalotomterna. Det vore viktigt och 
lämpligt att i det sammanhanget också informera om det skydd som fornlämningarna 
åtnjuter i lagstiftningen. En väl utformad information om fornlämningsmiljöerna här 
skulle också kunna läsas med stor behållning även av den som inte besöker lokalerna 
ute i fält. 

Den samiska miljön kring det upprustade vistet i närheten av sjön Silisen är en 
annan fin miljö värd att framhålla. Vistet består av en kåta och två timmerbodar, och 
i anslutning till detta finns bra exempel på lämningar efter äldre samiska visten. 

5.3.4. Skador och hotbilder 

Skador på fornlämningarna inom 1999 års inventeringsområden är sällsynta och 
sällan av allvarligare karaktär. Största skadeproblemet synes ha med vattenregle
ringar och således med strandbundna fornlämningar att göra, t.ex. kring Över-Urnan, 
ett sedan tidigare välkänt förhållande för kulturmiljövården. 
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5.4. Utåtriktad verksamhet 

Som ovan nämnts har den utåtriktade versamheten funnit väl fungerande former. Som 

också ovan har nämnts vore det önskvärt att planera för en sammanfattande publice

ring av inventeringsarbetets resultat i fjäll området. Därutöver vore det också önskvärt 

med en fördjupad vetenskaplig bearbetning kring vissa speciella frågor, t.ex. den 

gruvdrift som funnits i Västerbottensfjällen, den fornlämningsbild som nu framträder 

kring Tärnasjön samt rösningars rumsliga förhållande till lappskattelandens gamla 

gränser. Sådana planeras också, och skulle kunna publiceras i lämpliga tidsskrifter. 
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Bilaga 

Tabellerna 1-3c 



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

1999 T 1999 T 1999 T 1999 T 1999 T 1999 T 

Sorsele/Sorsele 226/81 - 9/7 - (57/6) - - - 29/28 1/l 264/106 1/1 263/105 

Tärna/Storuman 112/55 19/11 11/9 8/7 (5/1) (4/4) (1/1) (2/2) 49/39 57/48 172/95 84/65 88/30 

Vilhelmina/Vilhelmina 162/72 - 13/13 - - - - - 29/27 1/2 204/96 1/2 203/94 

Summa 500/208 19/11 33/29 8/7 - - - - 107/94 59/51 640/297 86/68 554/229 

Tabell 1. Antikvarisk bedömning och antalet registrerade lämningar/lokaler vid fornminnes inventeringen 1999 respektive tidigare, äldre inventeringar (T), redovisade 
sockenvis. "Inpr.ej "i kolumnen "Fast fornlämning" betyder att fornlämningen ej skall redovisas på tryckt karta. "lnpr.ej" i kolumnen "Övrigt" avser lämning som ej 
är klassad som fast fornlämning. Siffror inom parentes är inräknade i kolumnerna Fast fornlämning eller Övrigt. 

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

Sorsele 159/69 2/2 - 57/6 8/6 - - 226/81 

Tärna 98/45 2/2 1/1 1/1 4/4 1/1 5/1 112/55 

Vilhelmina 155/70 2/1 - - 2/2 - - 162/72 

Summa 412/184 6/5 1/1 58/7 14/12 1/1 5/1 500/208 

Tabell 2. Kategori- och sockenvis redovisning av antalet fasta fornlämningar (anläggningar/lokaler) vidfornminnesinventeringen 1999. 



Tabell 3a. Sorsele socken i Västerbottens län, Tärnasjöområdet och Sliktff ällsområdet. Antalet registrerade 
lämningar/lokaler, redovisade efter kategorier och sakord. Antalet lokaler i specificeringen och kategori
sammanställningen, samt totalsumman skiljer sig åt eftersom flera lämningar av olika typer kan förekomma på 
en och samma lokal. De räknas vid summeringen endast en gång. "lnpr.ej" i kolumnen "Fastfornl." betyder 
att vissa fornlämningar ej skall markeras på tryckt karta. I kolumnen "övrigt" avser "lnpr.ej" att lämningen 
ej är klassad som fast fornlämning. • = innehåller även lokaler utanför 1999 års område. 

Kategorier 1999 års inventering Tidigare inventeringar 
ochsakord 

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

Boplatser o.dyl. 159/69 5/4 13/12 - - -

Boplatslämning 2/2 1/1 - - - -

Härd• 68/38 2/2 - - - -

Härd oval• 33/19 1/1 - - - -

Härd rektangulär • 27/22 - - - - -

Härd oregelbunden 4/4 1/1 - - - -

Härd kvadratisk 3/2 - - - - -

Härd rund 1/1 - - - - -

Förvaringsanläggning • 46/21 2/2 2/2 - - -

Kåta/kåtatomt • 20/17 - 3/3 - - -

Stalotomt • 14/4 - - - - -

Bengömma 7/3 - - - - -

Hornsamling 2/1 - - - - -

Renvall - - 8/8 - - -

Fångstlämningar 57/6 - - - - -

Fångstgrop 57/6 - - - - -

Gravar 2/2 1/1 1/1 - - 1/1 
Grav och gravplats 2/2 1/1 1/1 - - 1/1 

Offerplatser - - 3/3 - - -

Offerplats - - 3/3 - - -

Bebyggelselämn. - - 3/3 - - -

Bebyggelselämn. annan - - 3/3 - - -

Övrigt 8/6 3/2 9/9 - - -

''Rösning" 8/6 3/2 9/9 - - -

Summa 226/81 9/7 29/28 - - 1/1 



Tabell 3b. Tärna socken i Västerbottens län, Tärnamo-området och del av Tärnasjöområdet m.m. Antalet 
registrerade lämningar/lokaler, redovisade efter kategorier och sa/cord. Antalet lokaler i specificeringen och 
kategorisammanställningen, samt totalsumman skiljer sig åt eftersom flera lämningar av olika typer kan 
förekomma på en och samma lokal. De räknas vid summeringen endast en gång. "Inpr.ej" i kolumnen "Fast 
forn!." betyder att vissa fornlämningar ej skall markeras på tryckt karta. I kolumnen "ÖVrigt" avser "Inpr.ej" 
att lämningen ej är klassad som fast fornlämning. * = innehåller även kompletteringar från 1997 års område. 

Kategorier 1999 års inventering Tidigare inventeringar 
och sak:ord 

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

Boplatser o.dyl. 98/45 6/4 37/33 15/7 8/7 50/44 
Boplatslämning 7/7 - 4/4 4/4 - 10/10

Kokgrop - - 1/1 - - -

Härd* 34/17 2/2 1/1 - 1/1 5/5

Härd oval 17/11 1/1 - - - -

Härd rektangulär* 13/10 - - - - -

Härd oregelbunden 2/2 1/1 - - - -

Härd rund 2/1 - - - 1/1 1/1 
Härd okänd form - - 1/1 - - 4/4 

F örvaringsanläggning 35/19 3/2 2/1 - - 17/10 

K.åta/kåtatomt 5/4 1/1 3/3 - 1/1 2/2 

Stalotomt 11/3 - - 11/3 - -

Bengömma 5/4 - - - 2/1 -

Rengärda - - 1/1 - - -

Renvall - - 4/4 - - 5/5 

Depåfynd - - 1/1 - - 1/1 

Lösfynd - - 20/20 - 4/4 10/10 

''Härd/källargrop" 1/1 - - - - -

Gravar 2/2 - - 3/3 - -

Grav och gravplats 2/2 - - 2/2 - -

Stensättningslikn. lämn. - - - 1/1 - -

Offerplatser 1/1 - - 1/1 - -

Offerplats 1/1 - - 1/1 - -

Fångstlämningar 1/1 1/1 - - - 2/2 
Fångstgrop 1/1 1/1 - - - 2/2 

Bebyggelselämn. 1/1 2/2 1/1 - - -

By/gårdstomt 1/1 1/1 - - - -

Bebyggelselämn. annan - 1/1 1/1 - - -

Industrilämningar 1/1 - - - - -

Gruvhål* 1/1 - - - - -

Övrigt 8/5 2/2 8/6 - - 5/3 
''R.ösning" 4/4 1/1 3/2 - - -

''Kallkälla" - - 1/1 - - -

"Grop" - 1/1 - - - -

Terrassering - - 1/1 - - -

Fossil åker oreg. 4/1 - - - - -

F ornlämn.likn. bildn. - - 3/2 - - -

Fomlämn.likn. lämn. - - - - - 4/2

Gränsmärke - - - - - 1/1

Summa 112/55 11/9 49/39 19/11 8/7 57/48 



Tabell 3c. Vilhelmina socken i Västerbottens län, Stekenjokksområdet och Dauneområdet. Antalet registrerade 
lämningar/lokaler, redovisade efter kategorier och sakord. Antalet lokaler i specificeringen och 
kategorisammanställningen, samt totalsumman, skiljer sig åt eftersom flera lämningar av olika typer kan 
förekomma på en och samma lokal. De räknas vid summeringen endast en gång. "lnpr.ej" i kolumnen "Fast 
foml." betyder att vissa fornlämningar ej skall markeras på tryckt karta. I kolumnen "Övrigt" avser "Jnpr.ej" 
att lämningen ej är klassad som fast fornlämning. • = innehåller även lokaler utanför 1999 års område. 

Kategorier 1999 års inventering Tidigare inventeringar 
och sakord 

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

Boplatser o.dyl. 155/70 7/7 26/23 - - 1/1 

Boplatslämning - 3/3 1/1 - - -

Boplats grop 2/2 - - - - -

Skärvstensförekomst - 1/1 - - - 1/1 
Härd 70/32 2/2 - - - -

Härd oval 39/16 - - - - -

Härd rektangulär 20/15 1/1 - - - -

Härd oregelbunden 10/6 1/1 - - - -

Härd kvadratisk 1/1 - - - - -

Förvaringsanläggning• 26/22 1/1 3/3 - - -

Kåta/kåtatomt• 23/17 - 1/1 - - -

Stalotomt 5/1 - - - - -

Bengömma 17/12 - - - - -

Renvall - - 12/11 - - -

Rengärda - - 6/6 - - -

Hornsamling 12/4 - - - - -

Sameviste - - 1/1 - - -

Lösfynd - - 2/2 - - -

Fångstlämningarl - - 0/1 - - 0/1 
Fångstgrop I - - 0/1 - - 0/1 

Gravar 2/1 - 1/1 - - -

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

Bebyggeleselämn. 2/2 - - - - -

Bebyggelselämn. annan 2/2 - - - - -

Industrilämningar - - 1/1 - - -

Skärpning - - 1/1 - - -

Övrigt 3/3 6/6 2/2 - - -

"Rösning" 2/2 4/4 1/1 - - -

''Kallkälla" - - 1/1 - - -

"Stensamling" - 1/1 - - - -

Fossil åker oreg. 1/1 - - - - -

Fornlämn.likn. bildn. - 1/1 - - - -

Summa 162/72 13/13 29/27 - - 1/2 

1) Med 0 lämningar på 1 lokal avses en lokal vid Fättjarn, där det enligt uppgift skall finnas/har funnits 10
f'angstgropar. På den aktuella platsen är idag ett grustag, och vid inventeringstillfället återfanns inga f'angstgropar.


