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Rapport 

över dokumentation av samiska härdar, Bäsksele 1: 19, 4:5, 

utan fornlämnings-nr, Vilhelmina socken och kommun, Västerbottens län. 

Bakgrund 
Ingemar Söder, Sameföreningen Vueltjere Duodji, Vilhelmina, hade redan 1997 och 1998 
påträffat härdarna. Dessa ligger i två grupper och i närheten av förhistoriska boplatsrester. 
De tt:å grupperingarna ligger på var sin flack hedmark med olika höjd. Avståndet mellan 
dem :år 400 meter. De fyra norra härdarna har fick 1997 raä nr 1601 och 1602 för Vilhelmina 
socken(fig I). 

M�dlemrnarna ville utröna om härdarna i södra delen tillhör en sammanJ1ållen boplats och hur 
läJ;,ge den har använts. Föreningen sökte medel för kartering och C-14 datering av härdarna från 
län1styrelsens kulturmiljöenhet. Tillstånd och bidrag, 20.000:-, beviljades i augusti 2000 
(LstrJ! 223-4344-2000). 

Undersökningen 
Undersökningen genomfördes den 7-8 september. Fösta dagen, med ihärdigt regn, var Ingemar 
Söder behjälplig och andra dagen var, förutom han, även Jan Olov Almqvist och Axel Fjällströrn 
med. Tea Viklund, Lycksele sameförening hade följt med Gunhild Rydström från Lycksele andra 
dagen. 

Kaneringen hade i st01i redan genomförts av Ingemar och uppgifterna skulle kompletteras 
med data över varje härd. Förutom härdarna hade Ingemar noterat två eventuella kokgroper 
intill(fig 2). 

Vi hade medel till tre C 14-dateringar och tänkte fördela dem på två härdar och en av 
de eventuella kokgroparna. 

Härdarna i södra delen ligger på rad vid botten av den smala lugna avan. De ligger i klunga 
om tre och mellan de båda klungorna är avståndet bara 50 meter. Samtliga är retakngulära eller 
ovala. med längdsidan övervägande i öst-västlig riktning. Endast härd 9808 kan sägas följa en 
nord-syd linje. 

Härd 9801 
Vi valde den sydligaste, 980 I. då den hade en skarp rektangulär fom1 av kantstenar men 
utan fyllnadssten så som det verkade innan avtorvning. Den skulle jämföras med en av 
de som hade fyllnadssten. Om vi inte skulle kunna få vistets användningstid så kanske vi 
skulle kunna få ett bidrag till diskussionen om härdformers tidsbundenhet. 

En. nin lades i längdriktningen och efter avtorvningen syntes endast några fler stenar 
i nordvästra hörnet(fig 3 ). Härden var inte skodd runt om utan stenar saknades i sydväst. 
l profil syntes ett kollager alldeles under torven. Därunder kom en kraftig rödfärgning
av sanden. Det intressanta var en tidigare eldstad/grop som låg under härden. Den gick
tvärs under den övre. Det fanns bra kol i bägge härdarna till datering.



Vi tog även av torven från härden och ut mot kåtatomten där köket, båassjoe, borde 

ligga för att se om vi fann några markeringar av det. Varken det eller kåtatomten begränsning 

syntes något av i den torra och grovmoiga heden. Torven lades genast tillbaka. 

Förmodad kokgrop 

Den låg trettio meter norr om den grävda härden, 9801. Gropen var mer oval i botten 

än vad de gängse brukar uppvisa. Vi lade ett snitt tvärs över längdriktningen och kunde 

med 0.35 m grävning se att det rörde sig om en rotvälta. I terrängen fanns flera av dess minpre 

oc;h avlånga gropar - alla förmodligen rotvältor - även den andra tidigare förmodade kokgropen. 

Den grävda härden krävde två Cl4-dateringar pga av sin underliggande konstruktion. 

Det gällde att välja ut nästa härd av de fem för att få svar både på samtidighet i området 

o<tl) datering av olika härdformer. Vi hade bara ett dateringsprov kvar att tillgå. 

Av äldre källor som beskriver skogsamiska visten ser vi att kåtorna kan ligga tätt. En undersök

ning av den närmsta härden ger inte ett säkrare svar på samtidighet än de som ligger längre bort. 

Vi valde därför efter eldstädernas form och fann att härd 9808 var väl fylld med sten. 

,pe utvalda härdarna kom att ligga i var sin ände av området med ca 140 meters avstånd. 
(· i;. 

Härd 9808

låg, liksom.den första härden, bara ett tiotal meter innanför brinken ned till avan.

Ett snitt lades längs med härdens mittlinje och södra hälften undersöktes. Direkt efter

avtorvningen syntes en mycket tät packning innanför kantstenarna. Stenarna i packningen

var jämnstora och mycket skörbrända. I norra delen hade stenflisorna genom frost och

rötter glidit något isär.

Under packJ1ingen framkom ett tunt kollager och kolprovet togs intill och strax under en

av kantstenarna. I östra halvan och innanför kantstenarna fanns ett 8 cm tjockt lager med

röµbränd fin sand(fig 4).

Förhistoriska boplatslämningar

I samband med karteringen fann Ingemar Söder två ställen med enstaka skörbränd sten invid

avans nuvarande strandhak. Dessvärre gick vattnet så högt att vi ej kom till.förekoms/en (a)

som låg intill de samiska härdarna. Den nedre, södra förekomsten låg i det igenvuxna strand

brinken, vid udden med husgrund(b)(fig I).

Förekomsten b uppvisade enstaka skärvsten på en 110 meters sträcka längs no1Ta sidan av en

flack, glesbevuxen udde. Längst ut på udden var en husgrund kring vilken markvegetationen

var avbränd. I det området syntes inga spår. I vattenbrynet hittades två avslag i grå kvartsit och

enstaka skärvsten, vilka fick ligga kvar. Andra änden av förekomsten, som går upp mot rågången,

låg i ett 0.6 meter högt strandhak. Skärvstenen var sparsam och ett större avslag i grå kvansit

påträffades.



Sammanfattning 

Förutom karteringen så önskade vi se om härdarna i södra delen är samtida med varandra. Det 
skyddade läget och de många härdarnas täta placering, liknar_många andra övergivna visteplatser 
i skogslandet. Det är få visten som undersökt och som givit en datering. Här i södra delen av 
heden uppträder bägge typerna av härd, den ofyllda och den med tät stenpackning i hela anlägg
ningen. Vi w1dersökte häften av vardera två olika härdtyper. På heden förekommer flera mindre 
runda försäkningar, av vilka några kunde antas vara härdgropar. Genom jordsondering visade sig 
de alla vara rotvältor. 

I 

Det mest intressanta är de två eldstäderna som framkom ovanpå varandra och där den undre 
ligger på tvärs jämfört med den övre. Den undre hade inga som helst stenar och i snittet 
som grävdes syntes heller inga spår av sådana. Denna var som en flack härdgrop fylld med 
rödfätgad sand. Kollagret löpte längs med botten. Tidsskillnaden mellan de båda eldstäderna kan 
konuna att vara stor. En nyligen undersökt härd på den övergivna marknadsplatsen i Lycksele, 
Gammplatsen hade två skikt varav det undre daterades till 1000-talet e Kr och det övre till 1700-
tal(Johansson, H, 1998).Under senare år har många samiska härdar undersökts med dateringar 
fd½1 600-tal till 1700-tal. Det publicerade materialet är uteslutande från Nonbotten( Mulk .. 1995). 

t ... r 

Inga �Maria Mulk har undersökt ett 30-tal härdar, alla daterade. Hon ser en indelning i äldre 
större stenfyllda härdar i skogslandet och yngre, of·yllda med endast en kantkedja av sten. 
De senare påträffas främst i fjäll- och förfjällsregionen. Hennes undersökningar är utförda 
i Stora Lule älvdaL Även hon har påträffat en härdgrop i anslut11ing till en ordinarie härd men 
den överlagrades ej av härden. Dessutom hade den kantstenar lagda runt om. Mulk tolkar den 
som en grop för matlagning(Mulk 1995, sid 149). 

Här i Bäsksele ligger bägge härdtyperna sida vid sida. De stora, kraftiga och välbyggda härdarna 
som ofta påträffas i skogslandet tyder på en försiktighet med öppen eld i en länge använd 
timm�rkåta. Petrus Leastadius besöker och beskriver en skogssamisk kåta 1827. 
"Laskos svärfader var här också med sin hustru och bodde i samma kåta som sin måg. Han hade 
besittningsrätt till ena halvan af kåtan samt halfva eldstaden. Den sistnämnda var avlång för att 
vara tillräcklig för twänne grytor. När det endast är ett hushåll i kåtan, och följaktligen blott en 
g1yta - och flera begangnas aldrig av ett folk, som ej tillagar mera än en rätt - så är eldstaden 
rund."(Laestadius, 1831, sid 445). 
I sina journaler skriver Laestadius inget om stenfyllda eldstäder. Stenarna borde utgöra väm1e
magasin i kåtan. 

Att gå vidare 

Ingemars samtal med bybor och samer visar att man tidigare under vinterflyttningen stannat uppe 
på norra delen av tallheden. De senaste flyttningarna har gjorts av fjällsan1er. I det norra partiet är 
härdarna ofyllda och ligger två och två. De har en annan karaktär än de i söder. I mannaminne har 
man ingen vetskap om visteplatsen intill innersta delen av avan. Sameföreningen behöver fler 
intervjuer med ortsborha och de samer som nu använder renbetesområdet. Äldre kartor skall 
studeras för att där kanske finna visteplatserna utmärkta. 

Vi fann inget spår ovan markskiktet av en kåtas begränsning. Inte heller framkom några föremål 
intill de undersökta härdarna. En noggrannare undersökning av de grävda härdarna utifrån C 14 -
analyserna kan kanske ge tydligare kunskap om detta är ett skogsamiskt viste. äldre än de härdar 
soom ligger i norra! delen. 



llärdanw i södr:.i delen ger samma imryck av att tillhöra ett skogss;1rni:,J1 viste sasom kMa
tom1crna är placerade i äldre uppteckningar av skogssamernas visten(bl a Manker 1968 och där 
anförd litteratur). 

C 14-dateringarna beräknas vara klara i slutet av april 2001. 

Lycksele 30 december 2000 

ec-�--�� 
Gunhild Rydström 
... 
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D{1 kolrestcn13 i hJrd 9801 inte rJck1c f'ör en datering. åierkom \ i somnwrcn ::!001. Föru1om ny 
insamling sä gjordes en nwrkemisk provtagning i\ver område! 111l..'d de 1rc siklra härdanw. Doktnr
andcn Nina Karlsson. ins1iw1ionen for arkeologi och samiska swdicr vid Umcä Unih:rsi1cL 
önskade se vad analvser a\ ckw.1 sia!!_ kan Qe för information innan en uturti\ ninu. 

\ 
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Resultatet visar att värden är höga intill eldstäderna men att de1 även finns koncentrationer a\· 
höga värden mellan k.åtatomterna. Detta tyder pä någon akti\ itct på platsen. En undersökning av 
en hel Utatomt och ett område uwnför denna iir tänkt att genomforas sjsongcn 2002. 

Kolproverna sändes till C 14 -laboratoriet. Helsingfors uniwrsi1cr. 1-1/irdarna är betydligt äldre än 
de som daterats 1idigare i Västerbottens läns inland. Inga-Maria Mulk rcdm isar härdar frän 
Norrbotten av lika hög ålder. 

Härd 
Härd grop 
lfard 

9801:1 480-:-708.P. 
980 l :2 ::!<i-"10,(J0 B.P .  
9808 1020+ 70 B.P. 

1390 - 1490 efter Jr 0 
740 - 620 före .'.ir 0 
860 - 1000 efter är() 

Kalibrerade \·ärden .
. 
givna i {1r räknat från 1950 A.D. (efter år 0) 



Kartering av härdarna vid Majtasbäcken, Bäsksele, Vilhelmina socken 

2000-09-07 

9801 

x1550362 yl 7172250 

Härd, rektangulär, 0.8 x 1.15 m. NNV-SSO riktning. Ett 15-tal stenar synliga, vilka utgör 
begränsningen. Stenarna 0.13 - 0.3 m stora. 
Östra,halvan undersökt, undersökningsdelen igenfylld, C 14 daterad 

9802 

xl550361 yl 7172288 

Härd.rr.ektanglulär, 0.85 x 1.1 m. NNV - SSO riktning. Kantstenar, ett tiotal synliga i ytan. 
Stenarna 0.1 - 0.2 m stora. Härden fylld med sten. 

9803 

xl550374 yl 7172303 

Hä!;d, oval, 0.8 x 1.2 m. OSO - VNV riktning. tolv stycken kantstenar synliga i ytan. 
0. 1' � Q.2 m stora. Fylld med jämnstora stenar. 
9804 ·: 

Härd, oval, 0.8. x 0. 9 m, 0 -V riktning. Begränsningen/kanten var inte markerad helt med sten. 
Ett fåtal decimeterstora stenar i östra begränsningen och detsamma inne i härden. 

9805 

Härd, rektangulär, 0. 7 x 1.0 m, SSO - NNV riktning, Kantkedjan var bruten. stenarna som 
var 0.15 - 0.25 m stora. låg tätast i norr. Enstaka stenar inne i härden. 

9808 

Härd,_rektangulär, 0.85 x 1.25 m, 0 - V riktning, (vid karteringen syntes härden vara oval), 
Kantkedjan var lagd av ett tiotal 0.15 m stora stenar. lnne i härden var en kompakt stenfyllning, 
väl synlig vid karteringen. 
Härdens södra halva är undersökt. Undersökt del är igenfylld. Cl4 daterad. 
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Fig 1 Dokumentationsområdet kring Ma_jtasbäcken 
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HELSINGFORS UNIVERSITET 
Laboratoriet för radioaktiv datering 
POB 64, (Nils Hasselblomsgatan 2) 
00014 Helsingfors universitet 
Tlf. 09-191 50740 

Gl'.mhild Rydström 
Skogsmuseet i Lycksele 
Box 176 
SE-921 23 Vilhelmina 

s.j: 
( .  

"-·· 

La_b. nr. Prov 

DATERINGSRESULTAT 

Hel-4536 Bäsksele 9801 :1 

Re,sultatet är givet i år räknat från 1950 AD. 

Helsingfors 26.6.2001 

tf O 1 · ___,_,, _) ._..__,.._( ~· � 
Högne Jungner 

Ålder (BP) 

- 23.5 480 ± 70 



800BP 

600BP 

400BP 

... 200BP 
►.-,. 

:-

0BP 

'/ 

Atmosphcric data fn>n StuiYCrct al. Radiocamon 40 1041-111!3 (1998); OxCal v3.3 Bmnk Ramscy (1999); cuh r.4 sd:12 pmb usp(chmnl 

Hel-4536 ! 480±70BP 

68.2% confidence 

1320AD ( 6.4%) 1350AD 

1390AD (61.8%) 1490AD 

95.4% confidence 

1300AD (14.3%) 1370AD 

1380AD (71.3%) 1530AD 

1560AD ( 9.9%) 1630AD 

I 200Ca!AD I 400Ca!AD I 600Ca!AD l 800CaIAD 2000CalAD 

Calibrated date 



HELSINGFORS UNIVERSITET 
Laboratoriet för radioaktiv datering 
POB 64, (Nils Hasselblomsgatan 2) 
00014 Helsingfors universitet 
Tlf. 09-191 507 40 

Gunhild Rydström 
Skogsmuseet i Lycksele 
Box· 176 
SE-921 23 Vilhelmina 
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Lab-1 nr. Prov 

DATERINGSRESULTAT 

Hel-4541 
Hel-4542 

Bäsksele 9801 :2 
Bäsksele 9808 

Resultatet är givet i år räknat från 1950 AD. 

Helsingfors 1.11.2001 

Högne Jungner 

- 25.8
-25.7

Ålder (BP) 

2630 ± 60 
1020 ± 70 



, Kåtatomt 9801 sedd från norr, till höger i bild bakom tallen. Till vänster anas brinken ned 
till avan. 

Kåtatomt 980i sedd från nordost. Härden syns vid granen. Stubben står i kåtatomtens 
nordöstra hörn. 



Härd 9801 med underliggande härdgrop. Kolskiktet följer härdgropens begränsning mitt 
under härden. 

Kåtatomt 9808 sedd från väster med avans innersta del i bakgrunden. Härden är grävd 
till hälften. 



:Härd 9 808 från söder. Hitre halvan bortgrävd. Eldstaden var mycket tätt packad med sten 

Härd 9 808, profilen sedd från söder. Endast under östra halvan är marken brandpåverkad 




