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Rapport 

Dokumentation av det samiska traditionslandskapet, etapp 3 

Under två säsonger, 1999-2000, har Lycksele sameförening tillsammans med Skogsmuseet 
i Lycksele inventerat skoglandet inom Lycksele kommun. Inventeringen har främst sökt 
lämningar av samisk karaktär. De två tidigare säsongerna har resulterat i speciella lämningar, 
såsom bengömmor och barktäkter. C14-dateringar visar att flera av de större visteplatserna 
har en ansenlig ålder. Sex av de mest lättillgängliga lämningarna har fått hänvisnings- och 
informationsskyltar. 

Under vintern studerade Lycksele sameförening samiska namn i landskapet och nya tips om 
visten lämnades till Skogsmuseet. Det fanns en önska11 att fortsätta inventeringen och då även 
besiktiga de platser som inte kunnat nås förra säsongen pga högt vattenstånd i markerna. 

Kulturmiljö, Länststyrelsen i Västerbottens län beviljade Skogsmuseets ansökan om 107.000:
för inventering och produktion av informationsskyltar. Bernhard lsraelsson, Lycksele 
sameförening, anställdes tre månader, 2000-06-01--08-31, då han utfört de två tidigare 
inventeringarna. 

Syfte 
Tyngdpunkten är lagd på de mindre vattendragen, där samerna enligt uppgift haft sina visten. 
Dessa vidsträckta områden med goda betesmyrar, har högst sporadiskt omfattats av 
inventering. 

* 

* 

* 

* 
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Resultat 

Längs Lycksbäcken har flera samiska namn i landskapet bevarats. 
Den övre delen av bäcken är ej inventerad. 

Fortsättning inom området för Norråns övre <lcl(Öreälv systemet). 
Fön-a året var vattenståndet för högt för att besiktiga tipsen. 

skattelandet Staggowari. Detta skatteland löper längs Vindelälvens 
norra sida från Vormsele till Mårdseleforsen. Något större viste vid 
älven är ej påträffats vid Riksantikvarieämbetets genomgång 1975/76 
och 1995. Med kunskap om läget för visten i landskapet kring 
Öreälven borde liknande komplex kunna påtäffas vid myrmarkerna 
längre in på skattelandet. 

Fortsatt inventering av gränsrösen för skattelanden. Under vintern har 
uppgifter från ortsbor inkommit. 

Information på skyltar vid de bäst tillgängliga lämningarna. 

Med erfarenhet av de två tidigare säsongerna så verkar de stora visteplatserna snarare ligga 
nära vidsträckta och goda myrstråk än vid, de i gamla källor omskrivna, fisketräsken. 
De visten vid träsken som undgått inverka11 från nybyggarodlingen, utgörs av en eller ett par 
härdar. Årets resultat utgörs av enstaka lämningar. Stora inventeringsområden har utgjorts av 



myrmarker och i några fall har båt använts. Varje lämning har markerats med blå snitzel samt 
med den av Skogsvårdsstyrelsen använda snitzel markerad fornlämning. 

22 platser med härd eller några härdar i grnpp 
7 fångstgropar i två system 
l pottaskeugn, trolig
I förvaringsanläggning
I röse
I stenmur
I sommargrav
3 tjärdalar
I bosättning upptagen av same
I sameviste som förstörts vid markberedning(Riksantikvarieämbetets nr 257, Lycksele sn)

Därtill har 9 platser som inventerats l 984-86 koordinatbestämts med GPS. Dessa nio 
besiktigades i syfte att kunna ge någon av dem en informationsskylt. 

P.g.a. det höga vattenståndet i slutet av sommaren kunde tre rösen vid södra stranden av
Mösupbäckens utlopp i Åtjärn inte besiktigas.

I år upptäcktes tre lämningar med osäker funktion och innebörd. Ett stenröse på Storliden vid 
Vargträsk har av Riksantikvarieämbetet inprickats men ej besökts. Röset skall enligt tradition 
vara uppfört av två bröder och "den som gör åverkan på röset skall drabbas av olycka". 
Cirka 100 meter norr därom går den gamla stigen mellan Örträsk och bosättningarna vid 
Vargträsk. Röset är lågt och det kan inte helt säkert föras till ett gränsröse även om det ligger i 
linjen för skattelandet Mårdberghs sydgräns. 
En U-formad stenmur vid Mösupbäcken har inte fått någon förklaring. Stenmuren omsluter 
ett litet utrymme, för en person i liggande ställning. Alldeles utanför den norra armen är 
marken under torven kolbemängd inom 1 meter stort område. 
På Stöttingfjället, strax utanför byn Norrbäck, finns en liten stenkista, uppmurad med flata 
mindre hällar. 

Det är inte säkert att de enstaka härdarna som påträffats tillhör den samiska kulturen. 
Formen är oval eller rektangulär och läget i terrängen ger ändå intrycket av att de flesta är 
spår av samisk livsstil. Endast en härd skiljer sig markant. Den är större och slarvigt 
uppbyggd av stenar, till synes på måfå inom en glest rundad stenkrets. Den ligger nära en 
karaktäristisk, oval härd. Läget, nära stranden av det öppna Lillnackträsket, passar inte in i 
mönstret för de övriga. Det skulle kunna tänkas vara spåren från en av de bönder nedom 
lappmarksgränsen, som säsongsfiskade inom lappskattelandet Staggowari. 

Flera av årets visteplatser har skadats genom markberedning. Skogsbilvägar har röjt undan en 
fångsgrop och några sedan tidigare kända härdar. Där vi fum1it att avverkning/markberedning 
planerats har vi delgivit den ansvarige läget med koordinater och hänvisat till snitzlarna. 

Informationsskyltar 

Dessvärre ligger kulturlämningar och fornlämningar sällan lättillgängligt för allmänheten. 
Årets skyltar sätts alla upp vid samiska visteplatser. I byn Norrbäck finns ett naturrum och 
lägerskoleverksamhet i föreningen Norreks regi. Föreningen har lagt ut vandringsleder och 
vid en av dessa har en härd i myrlandskapet skyltats. 
Den atypiska härden vid Lillnackträsket är på kort gångavstånd från en bra trafikerad 
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skogsbilväg. Denna lämning skyltas då den fårberätta något om kustböndernas "fjäll "fiske på 
de samiska skattelanden. 
Ett tidigare inventerat, större komplex av härdar kring två i;må tjärnar har fått en skylt. Byn 
Knaften har här inrättat en fisketjärn för röding. Flera buer och skyltar finns redan. 

Lycksele 12 nove 
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Tabell över inventerade objekt inom Lycksele kommun, år 2001 
Där inget anges är objekten belägna inom Lycksele socken 

Sakord Koordinater E/N Måttangivelse i m Kommentar 

Härd 1615936/7146084 0,8xl,l Oval, enstaka sten 
Mjölkgrop 1615942/7145936 0,4 X 0,4 Rundad, intill en sten 

Härd 1588063/7180530 0,7;!): Oval, Ö-N riktn., 8 m 
syd om Långtj. 

Härd 1588073/7180526 0,8xl,0 " " , 38 m 
syd om Långtj. 

Härd 1588104/7180486 0,8xl,0 " , SSO-NNV riktn.
Långtjärn, Norrbäck 

Härd 1586355/7183063 1,0xl,0 Rund, NNO-SSV riktn 
Storbacken, Norrbäck 

Härd 1586881/7182610 0,8xl,2 Oval, VNV-ÖSÖ riktn. 
Norrbäck byaskog 

Härd ]586731/7182635 0,8xl,l Oval, N-S riktn., 
Norrbäck byaskog 

Härd 1586729/7182620 0,7x0,7 Rund, Norrbäck 
byaskog 

Härd ]595103/7161934 0,8xl,l Oval, 100 111 fr Norrån 

Härd 1651388/7194161 1,lxl,3 rund, oregelb. lagd 

Härd 1651487/7194166 0,8x 1, 1 oval, NO-SV riktn. 
100 111 fr Lillnacktr. 

Härd 1606919/7173361 0,8xl ,3 oval, N-S riktn., 

Härd 1606921/7173369 0,8xl,1 oval, Ö-V riktn, 

Härd 1606923/7173 3 72 0,8xl,0 oval, N-S riktn., en tall 
i härden 

Härd 1659937/7192172 0,7x0,7 K vadr, på stenig mark, 
30 m S om sjön Ajaur 

I -lärd 1661680/7190695 0,7xl,2 Oval, Ö-V riktn., 
ås SV om Ajaur 
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Tabell över inventerade objekt inom Lycksele kommun, år 2001, forts. 

Sakord Koordinater Måttangivelse i m Kommentar 

Härd 1658430/7194429 0,7x0,9 Oval, NÖ-SV riktn., 

Härd 1658355/7194957 0,7xl,l oval, NO-SV riktn., 20 
m N omAjaur 

Härd 1658354/7194936 delvis sönderkörd, ca 
30 m V om Ajaur 

Härd 1658538/7194493 0,8xl,0 Oval, NO-SV riktn., 5 
m Vom Ajaur 

Härd 1637352/7144052 0,8xl,0 Oval, hälft i rastgård. 

Härd 1637011/7144395 0,9xl,2 Oval, NO-SV riktn., 
rågångstall i härden 

Härd 1607339/720745 I 0,8x 1,3 Oval med stora stenar, 
delvis sönderkörd 

llärd 16072647207344 0,8x 1,3 Oval med stora stenar, 
tall i härden 

Härd 1607375/7207605 0,7xl,1 Oval, 8 m norr om 
Sto1ijärn 

Härd I 6 I 1867 /7203100 0,8x 1,3 Oval, stora stenar, 3 
ungtallar i härden 

Härd I 640593/7139280 0,7x0,7 Rund, ofylld, 40 m till 
Örån 

Stenmur 1627363/7201076 2 111 lång U-form, kolbemängd 
yta lxl m intill och 
utanför norra murarm 

Fångstgrop 1628264/7203573 6 111 i diam tillägg till Raä nr 162 

Fångstgrop 1628782/7203156 7 m i diam tillägg till Raä nr 162 

Fångstgrop 1628830/7203 I 52 8.5 m i <;laiam tillägg till Raä nr 162 

Fångstgrop 1629050/7203217 7 m i diam tillägg till Raä nr I 62 
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Tabell över inventerade objekt inom Lycksele kommun, år 2001, forts.

Sakord Koordinater Måttangivelse i m Kommentar 

Odlingsyta 1646222/7186340 15 X 30 ID tillhör nybygge 

Bågaträskheden 

Tjärdal 1646249/7186344 3 m i diam 
" 

Husgrund 1646258/7186402 4x4m 
" 

" 164623 5/7186408 3 x3 m 
" 

Sommargrav 1621675/7142724 2,2X0,9111 N-S riktn.,
Laduholmen

Tjärdal 1656493/7191705 10 m i diam I kraftigt sluttande ås 

Fångstgrop 1656169/7191725 7 m i diam 1,0 m dj, 45 m V om 

Fångstgrop 1656213/7191711 6 m i diam 1,0 m dj, 35 m V om 

Fångstgrop 1656238/7191721 6 m i diam 0,9 111 dj, vall skadad 

Tjärdal 1620304/7161575 5 111 i diam 4 täktgropar 

Röse 1639547/7124969 2,5 X 4,3 enligt trad. Grav 

Pottaskeugn? 1588212/7181430 1,6 X 1,1 en täckhäll 1 0 m däri-

från 

Förvaringsanl. 1588109/7182041 0,6 X 0,7 med 0,45 x 0,5 111 

innermått 
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Pottaskeugn? på häll.mark, Norrbäck, Stöttingfjället, Lycksele 
socken 

Föivaringsanläggningpå udde intill myr, Norrbäck. Stöttingfjället, 
Lycksele socken. 

Ensamliggande, oval härd intill stort myrstråk.Norrbäck. 



Lågt röse intill stenblock. Enlig tradition en grav. Storliden, Vargträsk 

Miljö med viste där tre härdar är synliga. Nyhem, Lycksele socken 



VISTE VID FISKETRÄSKET 
Viktiga fisketräsk 

Skogssamerna i södra Lappland 
levde i hög grad av fisk. Under året 
flyttade de mellan flera träsk. Vid dessa 
träsk stod timrade kåtor eller andra 
fasta kåtor av näver eller torv. 

Lappskatteland 
Det livsrum som en samefamilj 

behövde var stort. Området kunde 
täcka ända upp till 10 kvadratmil. 
Samen betalade skatt för detta land, 
det så kallade lappskattelandet. Skatten 
erlades i pälsverk och torkad gädda. 
Hela Lapp land var förr indelat i sådana 
skatteland. 

Lillnackträsket, Nackjauri, ligger 
inom skattelandet Staggowari. Under 
slutet av 1600-talet innehades det av 
samen Ture Turesson. 

Böndernas fjällfiske 
Bönderna i kustbyarna kunde med 

samens medgivande få säsongsfiska på 
hans vatten. Äldre skrivna källor berät
tar hus bönderna uppförde enla små 
kojor. Ibland uppstod konflikter. Ture 
Turessonklagade ofta inför tinget. Den 
runda av dessa härdar kan vara spår av 
något fiskarfånge under 1500- eller 
1600-talet. 

The samie-people of the 

woodlands 
The oval shaped hearth is the 

remains ofthe samie-cottage, while the 
other one is probably from peasants, 
who were allowed to fish in this lake. 
The county of Lapland, Samie

eatneme, was earlier divided in !arge 
areas, each possessed by a family. 
During the year, the family alternated 
between several settlements in their 
own area. 
Lycksele swn�f?jrning och Skogsmuseet 2001. 
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SAMISKT VISTE 

Spår av samisk kultur 
Samerna har lämnat vaga spår i 

landskapet. Denna härd, aernie, är det 
enda spåret efter kåtan. De låga åsarna 
i myrmarkerna var utmärkta för bosätt
ning. De halvtama små renhjordarna 
hade gbtt om bete på Stöttingfjällets 
vidsträckta myrar. 

Lappskatteland 
Varje familj hade tillgång till stora 

arealer, ett så kallade lappskatteland. 
Området kunde omfatta flera kvadrat
mil. Samerna betalade skatt för dessa 
marker. Den utgjordes av pälsverk och 
torkad gädda. Denna kåtatomt ligger 

inom skattelandet Vuoddem även kallat 
övre Stöttinglandet. I slutet av 1600-
talet nyttjade samen Jöns Swänsson 
med sin familj dessa marker. 

f Mf,f,sr,int_.r Jul ta 
Ar�h-Ji',;med cor 

Var person på sin plats 
Alla typer av kåtor är indelade i 

"rum". Vmje familjemedlem hade sin 
plats. Längst upp mot köket satt man
nen, sedan hustrun och därefter de 
mindre barnen . På motsatt sida fanns 
äldste sonen sedan en evenuell dräng 
och piga. Gästen satt intill ingången 
innan han blev bjuden till en bättre 
sittplats. 

The samie-people of the 

woodlands 
The vague traces of this hearth, 

aernie, is typical ofthe ancient culture. 
The hearth probably belongs to a 
moveable cottage. The samie families 
lived mainly by fishing and huntuing. 
They kept a small herd ofsemi
domestic reindeers. 

The county ofLapland was earlier 
divided in !arge areas, each possessed 
by a family. During the year, they 

alternated between several settlements 
in ther own area. 
Lycksele sameförening och Skogsmuseet 2001 



SAMISKT VISTE 

Spår från många sekler 
Landskapet runt dessa tjärnar har 

i alla tider varit attraktivt för fiske och 
renbete. Eldstäderna är det enda som 
minner om kåtorna. Markerna på södra 
sidan Örån har ovanligt många och 
stora visteplatser, från Blåtjärn ned till 
Lomfors. 

Skatteland 
Hela Lappland, Samie-eatneme, 

var indelat i stora landområden som 
varje samefamilj betalade skatt för. 
F amiljema hade ensam nyttjanderätt till 
var sitt land. Dessa härdar ligger inom 
skattelandet Nedre Stöttingland. I 
slutet av 1600-talet innehades det av 
samen Lars Mattsson. Den södra grän
sen för det tio kvadratmil stora landet 
går tvärs igenom B låtj äm. 

• lw,i.;,<','''' 

Tillvaron i skogslandet 
Skogssamerna förde ett nomadliv, 

där de flyttade mellan olika fiskevatten. 
Det var i lika hög grad fisket som ren
betet som bestämde var man slog sig 
ned. De återkom till de stora vistena. 
Familjen höll en liten halvtam renhjord 
för mjölkens skull. 

The samie-people of the 

woodlands 
Around these pools there are 

vague traces ofthe ancient samie
culture. The hearths belonged to 
squared-shaped wooden cottages. The 
samie families lived mainly by fishing 
and hunting. They kept semi-domestic 
reindeers. The county ofLapland, 
Samie-eatneme, was earlier divided in 
\arge areas, each possessed by a 
family 

Lycksele sameförening och Skogsmuseet 2001 





-- ------�-- · 1r'.lO"-

7 8 158 0 ___ Jl.1 _ 

I----��---!�� -.c'""'7ö-o---'---R-'-�,cL7-'---"--

86 __ _

,., 7 

88 1590 92 9/, _9_§ __ 

- J ___ ,1
o 

I ..L-�,-"b--_J___8C--�3s1�,-----'-

--::_"'!3_'.:��-=----�-







'1:..'' 

,_)8 

6(5 

.l� 

Bf-

-�-

-,--.,...----• 



\ 

9 

8 

I 
' 

n: c I 

7 ,,,, <' 

nT 



ii 
Il 
i' 

L_ __ L_ _ __. __ _c ___ .. ! __ 
66 2 68 

--�r Kompassens missvisning 1976-1986, 
\ __ J_ meddelad av Sveriges goologiska un
-- r domökning enligt vidstående översikt 
'--..\- Mlnvtsnlngeni ot&UelbUndo�'het be<ilttlg11r till 1"l1,1lv11ndo 

end,ut p4 o�• eller 1 o - n!r 
I U,kah1 oregelbundMh9ler lönkomrn"- KAndo m11onet,skn 

,, ,} ;:::l�g��I)_ anQlVM med sy11rt st1acknlno pi!. övo,-

Skalan 1 : 100 000 

2 3 4 5 6 J __ �_\l_ __ J, __ _t_ __ ;__ _ ___, __ _L--�---,- _,_ ___ 

Lutning sskala 

1D;�� 

__ -�.:.::'.:±�--�-:.:::� 20r�--. 
I 



\ 

-· -

i 

·. \ t: 




