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RAPPORT 

Dokumentation av det samiska traditionslandskapet, Lycksele kommun, 

etapp 1 och 2. 

Bakgrund 

Det samiska kulturen har avsatt lämningar i skogslandet, både från skogssamer och fjällsarner. 

Skogsmuseet har under åren fått tips och registrerat mängder med härdar men även mer spekta

kulära kulturspår. Dessa lämningar har inte studerats i relation till muntlig tradition, hävdade 

vinterleder, kartmaterial och skrivna källor. 

Lycksele sameförening undersökte, 1998-99, tillsammans med Skogsmuseet en av kåtagrundema 

på Gammplatsen. Resultatet visade att en timrad kåta uppförts på samma plats vid flera tillfällen. 

Lycksele sameförening ville gå vidare tillsammans med museet för att synliggöra den skogs

samiska kulturen i länets skogsland. 

1999 beviljades 75.000:- från länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Genom de källstudier och den 

inventering som då genomfördes, undersöktes tre härdar och tre sarnevisten kunde skyltas. Arbetet 

utfördes ideellt av Lycksele sameförening. 

Resultatet från 1999 gav fler frågor och vi anade ett samband med tidigare inventerade rösen 

och Hans Geddas karta över Ume lappmark 1671. På kartan är åbolanden utritade och det finns en 

god beskrivning över varje land. Till sommaren 2000 beviljades 110.000:- från länsstyrelsen 

för inventering och skyltning. 

Syfte 

Lycksele sameförening och Skogsmuseet önskade synliggöra speciellt den skogssamiska kulturen 

i länets inland, företrädesvis skogslandet. Genom inventeringar, intervjuer och studier av kartma

terial ville vi söka svar på ett flertal spörsmål och öka kunskapen. Kan vissa visten, nu utan 

tradition, knytas till Jonas Geddas karta 1671 och kan vi i fält spåra skattelandens gränsmarke

ringar? Kan vissa udda lämningar, vilka inte härör från sentida skogsbruk, tolkas såsom samiska? Kan 

vi med C-14 dateringar föra härdarnas utformning till ol*a tidsskeden? 
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Åboland- skatteland och Jonas Geddas karta 1671 
Hela Samie-eatneme(Lappland) har varit indelat i så kallade skatteland. Dessa hade klart marke
rade gränser mot varandra och var en gammal indelning. Troligen har den sprungit ur det gamla 
siita-systemet, samernas sammanhållning av några familjer inom ett brukningsområde. Skattelanden 
markerades dels med rösen och dels av mer framträdande konturer i landskapet, såsom bergsknallar, 
sjöar och vattendrag (Manker 1968). De olika familjerna hade uteslutande av andra ensam nyttjanderätt 
till sitt land och de betalade skatt för detta (Vtl<lund l 901 ). 

Före år 1673 hade inte svenskar tillåtelse att bosätta sig inom landskapet Lappland. Däremot hade 
bönder från kusten sedan länge kunnat idka "fjällfiske" i de många träsken. "Lappmarcksplakatet" 1673 
erbjöd nu svenskar och samer att upprätta nybyggen i lappmarken. Det föregicks av en mycket nog
grann inventering av Ume lappmark, upprättad av Anders Olofson Holm. I denna redogörs 
för tänkbara platser för nybyggen, oftast på skogssamernas visten. De var frodigt bevuxna pga av 
renskötseln. Varje åbo land beskrivs noga och i någon mån var de gränsar till varandra. 
Den tillhörande kartan upprättad av Jonas Gedda, är både beundransvärd detaljerad och i stora drag 
schematisk Förhållande mellan avstånd, riktning och nummerangivelser är inte helt att lita på Dubbel
numrering och fel hänvisning i beskrivningen har väckt tveksamheter. Kartan och beskrivningen blev 
ändå i huvudsak vår utgångspunkt för att söka skattelandens rårångar. 

Genomförande, etapp 1 (1999) 

Gunveig och Bernhard Israelsson 

tillsammans med Tommy Sjulsson 

jämför Geddas karta med dagens 

topografiska karta. 

Med de tänkta informationstavlorna i baktankarna besökte vi redan kända och lätttillgängliga forn
lämningar. Dessa omfattade uteslutande äldre visten Eftersom tillgängligheten vägde tungt, försökte vi fä 
en spridning över Lycksele kommun. Vid dessa utflykter lärde sig deltagarna känna igen lämningarna och 
deras läge i terrängen, samtidigt som de gav Skogsmuseet värdefull information om livet i kåtan och 
renskötseln. Lycksele sameförenings medlemmar utsåg Bernhard Israelsson och Tommy Sjttlsson att 
arbeta med material till skyltarna 

Stöttinglandh 
karta sid 13 

Skattelandet, som breder ut sig söder om Öreälven och förbi Råberg mot Vilhelminagränsen, valdes ut 
pga att här fanns flera tidigare registrerade samevisten. På Geddas karta är tre visten markerade. 
På södra sidan Öreälven, där Granån rinner ut och mittemot Bratten, finns en tallhed som kallas Lass
Mass heden. 
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Båtlänningstjärn/Lillsmaltjärn 

Ungefär en kilometer nedströms Kvarnbäcken ligger Lillsmaltjäm ochBåtlänningstjärn, omgivna av en 
mycket flack hed. Tjärnarna har i öster branta brinkar ner till vattenytan. 1984 registrerades här 
ett femtontal härdar, samtliga ovanför brinken. Området är intressant då det även finns ett fångstgrops
system, två små tjärdalar och ett översilningsområde i södra änden av Lillsmaltjärn. Till de samiska 
spåren hör även tre bengömmor, kraftiga koncentrationer under rester av trävirke. 

När vi nu återkom femton år senare, var samtliga härdar så gott som övervuxna. Vi återfann en av de tre 
bengömmorna. På heden växer ett 25-30 årigt tallbestånd. Området awerkades med motorsåg och 
virket kördes ut med häst eller mindre traktor. De många högstubbarna fick stå kvar. Vi gick igenom 
den närmaste hedens alla stubbar. Flera, även av grövre dimension, har fällts med yxa Troligen har 
samerna vid flera tillfällen utfodrat renarna med hänglav. Även spår av samisk barktäkt, syns i några 
fall, varav en helt säker sådan, stående intill Lillsmaltjäm 

Rest av barktäkt på 

högstubbe vid tjärnens 

södra ände. Små 

knivspår syns i stubben. 

Av sentida skogbruket syns en äldre basväg ner mot Kvarnbäcken samt en kojtomt och kolmilebotten. 

Vi beslöt att sätta upp en informationstavla, trots att området inte är det lätttillgängligaste. 
Hedens rikedom på samisk tradition gör att platsen bör uppmärksammas.Detta viste är inte speciellt 
utsatt på Geddas karta, men kan gott höra till någon av de namngivna innehavarna Gunnar Andersson 
eller Pedher Tomasson. Denna norra del av skattelandet nyttjades av Vapstens sameby så sent som in 
på 1940-talet. Axel Fjällström, Vilhelmina, minns att hans farfar hade sitt vinterbete vid Kvarnbäcken. 

Stigen mellan det första vistet, raä nr 646, och det stora komplexet på heden, är märkt upp med 
blå färg. Intill skogsbilvägen, som löper genom renhägnet, sitter en blå hänvisningsskylt. 
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SAMISKA HARDAR 
Spår av samisk kultur 

Den samiska kulturen har lämnat vaga 
spår. Här på heden ligger fem eldstäder -
rester av ett mycket gammalt viste. Det 
finns inget namn på denna plats. I samiskt 
språkbruk fick platserna namn efter natu
rens karaktär. Denna låga tallhed vid 
bäcken kan ha haft dessa sydsamiska ord i 
namnet; 

tallhed - bietsegohpen 

mindre myr -jiegke 

bäck -Juhke 

Livet i skogslandet 
Skogssamerna levde i stor utsträckning 

av fiske och renskötsel. Renarna hölls 
halvtama för mjölkens skull samt för drag
och bärhjälp. Under året flyttade man mel
lan flera visten inom sitt land. De samer 
som levde här, upptogs med tiden i de 
nybyggar- och fjällsamiska grupper som 
kom att dominera området. Detta var 
Umbyns vinterbetesmarker i slutet av 
1800-talet och in på 1900-talet. 

• härd, hearth Q tjärdal, pil fur producing tar 

- information, information C:::) hänvisningsskylt, this way 

Skattelandet Mårdberg 
Detta viste ligger på ett så kallat 

åboland eller skatteland. Hela Lapp
land, Samie-eatneme, har varit indelat 
i skatteland. De hade klart markerade 
gränser mot varandra och familjerna 
hade ensam nyttjanderätt till var sitt 
land. Mårdberg, sträckte sig från 
Granåns utlopp och nedströms till att 
omfatta Örträsk. 

The samie-people of the 

woodlands 
The vague traces of the five hearths in 

this area, are typical of the ancient samie
culture. Each cottage had one hearth. The 
families lived mainly by fishing. They also 
kept semidomestic reindeers for the milk, 
the furs and the meat. The county of 
Lapland, Samie-eatneme, was earlier 
divided into !arge areas, each possessed by 
av group of few families. Their nomadic life 
demanded several settlements in this area. 

Den bio markeringen leder till ett stort viste vid U!!smaltjäm, en 

kilometer ,·andring. Blue signs are !eading to a !arg.er se/1/ement, one 

kilometer ahead. 

/,ycksele samejörening och Skogsmuseet 2000. 












