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Bakgrund 
 
Det har inom fjällområdet i olika omgångar förekommit inventeringar av forn- och 
kulturhistoriska lämningar, upprustningsarbeten av skyddsvärda byggnadsobjekt och 
miljöer samt annan kunskapsinsamling av mer etnologisk karaktär. I de flesta fallen 
har dessa aktiviteter och åtgärder dock skett var för sig utan samordning med 
varandra.  
 
En dokumentationsinsats i fjällområdet som spände över fler ämnesområden var den 
bebyggelse- och etnologiska inventering som utfördes av Christer Westerdahl i slutet 
av 1970-talet. Arbetet som utfördes under två säsonger omfattade fältinventering och 
intervjuer med äldre renskötare och nybyggare. Arbetet renderade i intressanta 
uppgifter kring visteplatser och andra miljöer som översiktligt markerades ut på 
topografisk karta. Vissa uppgifter har vid senare inventeringar följts upp och 
registrerats, men huvuddelen av uppgifterna har aldrig varit föremål för uppföljning.  
 
Fortfarande är dock stora delar av fjällområdena i Västerbottens län aldrig 
systematiskt inventerade vad gäller forn- och kulturlämningar, varför i stort sett alla 
dess delområden är intressanta i samband med uppbyggnad och spridning av nya 
kunskaper om fornlämningar, förhistorien och länets tidiga historia. 

Inventeringshistorik 

Dokumentationer inom Västerbotten 
Den första översiktliga dokumentationen av fornlämningar i Västerbottens fjällvärld 
gjordes av folkskolläraren O.P. Pettersson i början av 1910-talet. Med sig på sina resor 
hade han bland andra samen Lars Gotthard Klementsson som informant och 
vägvisare. Pettersson skrev ned sina intryck år 1913 i en uppsats (ATA D.40). Även 
arkeologen Gustaf Hallström intresserade sig för fjällvärlden vid denna tid. Många av 
de uppgifter som Hallström lämnar i sina anteckningar har han hämtat hos 
Pettersson (jfr Hallströms handskrifter). 
 
I övrigt har mycket översiktliga inventeringar rörande fornlämningar i Västerbottens 
fjällvärld ägt rum. Den första var Nordiska museets s k lappmarksinventeringar, då 
även några arkeologiska utgrävningar utfördes. Med utgångspunkt från dessa 
inventeringar (enkätsvar, egna fältstudier och tidigare uppteckningar) publicerade 
etnologen Ernst Manker flera monografier och några mindre uppsatser om samernas 
äldre kultur (jfr Manker 1957, 1960 och 1961). Både Gustaf Hallström och Ernst 
Manker utförde även mindre undersökningar på några få platser i samband med sina 
inventeringar.  
 
Mankers uppgifter var grunden för Riksantikvarieämbetets bedömningar i samband 
med den topografiska kartans utgivning under 1970-talet. De R-markeringar som då 
infördes på kartan hade dock många gånger inte kontrollerats ute i fält (jfr Jensen 
1997:104f). 
 
En annan översiktlig inventering i fjällområdet genomfördes av Västerbottens 
museum på uppdrag av länsstyrelsen i slutet av 1970-talet (Westerdahl 1981). 
Egentligen var det en bebyggelseinventering, men även äldre och övergivna 
visteplatser antecknades. Materialet bygger på intervjuer, dock har inte alla de 
omnämnda platserna besökts. Inprickningarna är gjorda på topografiska kartor, vilka 
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kompletterats med beskrivningar. Materialet är opublicerat och finns i Västerbottens 
museums arkiv. 
 
I Västerbottens län inledde Riksantikvarieämbetet en riksomfattande fornminnes-
inventering för den ekonomiska kartans revidering (andragångsinventeringen) år 
1980. Revideringsinventeringarna togs sin början i kustkommunerna och pågick i ett 
första skede t o m 1983. Därefter återupptogs andragångsinventeringen i länet 1987-
1990 samt 1992-1997. Åren 1996-2001 utfördes förstagångsinventering i områden 
som saknar ekonomisk karta. Inventeringen har haft sin tyngdpunkt i fjällområdet, 
men har också berört delar av det fjällnära skogslandet. 
 

 
Fig. 1 . De kartblad som inventerades under åren 1996 – 2001 är markerade med röd färg och årets 
inventeringsområden är markerade med blå färg. 

Inriktning 
Vid den fornminnesinventering i fjällen som genomfördes under åren 1996 – 2001 i 
Västerbottens län (fig. 1) registrerades en stor mängd lämningar främst samiska 
lämningar men även förhistoriska lämningar. Inventeringsområdena utvaldes i 
samråd med länets samebyar och sameföreningar samt länsstyrelsen vilket medförde 
att områden där kända visten fanns samt Riksintresseområden för kulturmiljövården 
prioriterades.  
 
Årets fjällinventering omfattade två delar, dels ett urval och uppföljning av den 
inventering av samiska miljöer som genomfördes på uppdrag av länsstyrelsen i 
Västerbotten 1978 – 1980, i området väster om odlingsgränsen av Christer 
Westerdahl, (dokumentationsinsats A). Arbetet bestod av en fältinventering inom 
utvalda områden i syfte att lokalisera, registrera och beskriva kulturmiljön. I de 
områden som valdes har ingen fjällinventering bedrivits (se fig. 1) och det fanns 
tidigare få registreringar i FMIS. Vid inventeringen har även angränsande tips från 
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Västerbottens museums tipsregister kontrollerats. Eftersom tidigare inventeringar 
främst berört kalfjäll samt Umeälvens dalgång lades tonvikten på området runt 
Boksjön samt fjällområdet väster om den. 
 
Den andra delen utgjordes av inventering runt en kulturmiljö som tidigare varit 
föremål för byggnadsvårdsinsatser, men där ingen fornminnesinventering tidigare 
skett. Förutom inventering runt en utvald miljö utvärderades även 
byggnadsvårdsinsatserna. Dessutom utfördes intervjuer med sagesmän som har eller 
har haft anknytning till kulturmiljön (dokumentationsinsats B). 

2007 års arbetsområden 

Dokumentationsinsats A 
 
Den byggnadsinventering som genomfördes under åren 1978 – 80 av Christer 
Westerdahl omfattade hela länet väster om odlingsgränsen. Vid årets inventering har 
områden i Sorsele och Tärna socknar inventerats, med en tonvikt på Tärna socken. 
 

 
Fig. 2. Översiktskarta med årets inventeringsområden markerade med blå färg. De områden som ligger inom 
Sorsele och Tärna socknar inventerades inom insats A och de delar som ligger inom Vilhelmina socken 
inventerades vid insats B. 

Fältarbete 
Fältarbetet har genomförts under augusti – oktober av Dan Kresa, Jans Heinerud,  
samt Erik Sandén. Dan Kresa har arbetat under 2007-08-13 – 2007-10-12 med 
inventering inom dokumentationsinsats A i Tärna och Sorsele socken samt inom 
projektet Skogens kulturarv i renbeteslandet i Storumans kommun. Jans Heinerud 
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arbetade under veckorna 34 och 38 med dokumentationsinsats A och Erik Sandén 
arbetade under vecka 37 med dokumentationsinsats A.  

Sorsele sn 
I Sorsele socken har två mindre områden inventerats. Nordöst om Matsorliden (24G 
7j) fanns en uppgift från Christer Westerdahl (fortsättningsvis benämnd CW) om 
visten från 1925 samt en slåtterkoja. Inget av detta kunde återfinnas vid årets 
inventering. 
 
Vid Abborrsjön (24G 5j) nordöst om Fjosoken fanns en uppgift från CW om ett 
visteområde. Vid årets inventering kunde inga sådana lämningar återfinnas. 

Tärna sn 
I Tärna socken har sex områden inventerats; Vilasund (25F 5c), Norra Storfjällets 
östra sida (25F 0g, 25F 1f & 25F 1g), Suojal öster om Nedre Boksjön (24G 6c & 24G 
6d), Fjällsjönäs och Nedre Boksjön (24G 4c & 24G 5c), Stor-Stalofjällets södra sida 
(24F 4i & 24F 4j) samt vid Nedre Vapstsjön (24E 1j, 24F 1a & 24F 1b). 
 
Vid Vilasund kontrollerades ett tips om fångstgropar och en boplats. På platsen fanns 
idag en grop som ej är en fångstgrop och platsen för boplatsen har förstörts vid 
bygge. Tipset avfört. 
 
På Norra Storfjället östra sida fanns uppgifter från CW om en offerplats i form av en 
liggande höna, denna kunde ej återfinnas. I inventeringen fanns även en uppgift om 
en byggnad kallad ”Kronstugan”, vilken fortfarande finns kvar i välbevarat skick. Vid 
inventeringen nyregistrerades en härd, en bengömma (bild 1) och en fångstgrop. 
 

 
Bild 1. Norra Storfjället, Östra Syterbäcken, bengömma. Mellan stenarna kan man iaktta ett flertal märgkluvna 
ben och kotor. Foto: Dan Kresa 
 
I området vid fjället Suojal fanns en uppgift från CW om ett visteområde som även 
beskrivits av Manker. Detta viste fanns kvar med stående kåtor. I anslutning till 
kåtorna registrerades ett område med avvikande vegetation och björkar med 
barktäkter som en möjlig rengärda. Inom inventeringsområdet registrerades 
ytterligare en möjlig rengärda, ett fångstgropssystem med fem gropar, en rösning 
samt en källargrop. 
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Bild 2. Laukasjön, traditionell förvaringsanläggning. Foto: Dan Kresa. 

 
Runt Fjällsjönäs och Nedre Boksjön fanns en uppgift från CW om en äldre samisk 
bosättning vid Glångsen. Där påträffades och registrerades ett område med tre små 
husgrunder samt en källargrop. Vid Nedre Boksjöns utlopp registrerades en 
stenåldersboplats och vid Atjeken en plats för bortschaktad en stalotomt efter tips 
från lokalbefolkningen. 
 
På Stor-Stalofjällets södra sida fanns två uppgifter från CW om en förfallen kåta samt 
ett viste. Inget av dessa kunde dock återfinnas. Inom inventeringsområdet 
registrerades en offerplats, en källargrop, en kåtatomt ( bild 3) samt rester av en lada. 
 

 
Bild 3. Kåtatomt vid Stor-Stalofjället. Foto: Dan Kresa 

 
Vid utloppet av Nedre Vapstsjön fanns en uppgift från CW om ett visteområde, detta 
kunde ej återfinnas. Vid besöket kontrollerades även ett tips i Västerbottens 
museums tipsregister om källargropar vilka ej kunde återfinnas. Mellan Övre och 
Nedre Vapstsjön fanns ett tips om en grav i Västerbottens museums tipsregister. Med 
hjälp av en informant kunde graven lokaliseras och registreras (bild 4). 
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Bild 4. Klippgrav med ackja vid Vapstsjön. Foto: Dan Kresa 

 
Område 
 

Kartblad 
 

Lämningstyp 
 

Antal
 

Status 
 

CW nr 
Vbm dnr 

Norra 
Storfjället 

25F 0g 
 

Härd 
 

1 
 

Fast fornlämning  

 25F 0g Fångstgrop 1 Fast fornlämning  
 25F 1g Bengömma 1 Fast fornlämning  
Suojal 24G 6c Rengärda 1 Övr kulturhistorisk lämning  
 24G 6c Rengärda 1 Övr kulturhistorisk lämning 24G /12 
 24G 6c Förvaringsanläggning 1 Fast fornlämning  
 24G 6d Fångstgrop 5 Fast fornlämning  
 24G 6d Rösning 1 Övr kulturhistorisk lämning  
Nedre 
Boksjön 

24G 5c Viste 1 Övr kulturhistorisk lämning 24G /13 

 24G 4c Boplats 1 Fast fornlämning  
 24G 4d Stalotomt 1 Plats för  
Stor-
Stalofjället 

24F 4i Offerplats 1 Fast fornlämning  

 24F 4i Förvaringsanläggning 1 Fast fornlämning  
 24F 4i Kåta 1 Fast fornlämning  
 24F 4i Husgrund historisk tid 1 Övr kulturhistorisk lämning  
Nedre 
Vapstsjön 

24F 1b 
 

Begravningsplats 
enstaka 

1 
 

Fast fornlämning 323 / 99 
 

Tabell 1. Tabell över registrerade lämningar inom insats A. 

 
Område Kartblad Lämningstyp CW_Vbm dnr Kommentar 
Matsorliden  24G 7j Viste, slåtterkoja 24G / 33 Ej återfunnen 
Abborrsjön 24G 5j Visteområde 24G / 31 Ej återfunnen 
Vilasund 25F 5c Fångstgrop, boplats 514 / 99 Troligen förstörd 
Norra Storfjället 25F 1f Liggande höna 25E-F / 82 Ej återfunnen 
 25F 1g Kronstugan 25E-F / 84 Stående byggnad 
Stor-Stalofjället 24F 4i Visteplats 24E-F / 18 Ej återfunnen 
 24F 4j Kåta, förfallen 24E-F / 19 Ej återfunnen 
Nedre Vapstsjön 24E 1j Visteområde 24E-F / 40 Ej återfunnen 
 24E 1j Källargropar 228 / 98 Ej återfunnen    

 Tabell 2.  Tabell över ej återfunna och förstörda lämningar samt kvarstående byggnader. 
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Dokumentationsinsats B 

Fältarbete 
Berit Andersson och Erik Sandén arbetade i Vilhelmina socken med dokumentations- 
insats B under vecka 33. Under två dagar deltog även Susanna Kristoffersson, lärare i 
Dikanäs. 

Vilhelmina sn 
Klitvallen ligger i Södra Gardfjällets östra del. Markerade leder finns från Grönfjäll 
och österut, leden delar sig vid vistet Klitvallen och en nordlig del går över fjället till 
Södra Matsdal och en östlig del via Klitvallstugan till vägen mellan Matsdal och 
Dikanäs. Området avvattnas av Norra Klitvallsbäcken som rinner ut i Dalsån samt 
Östra- och Västra Klitvallsbäcken som rinner söderut och mynnar i Bergsjöån (fig. 3). 
 

 
Fig. 3. Översiktskarta med inventeringsområdet markerat med blå färg. Sydväst om området ligger Grönfjäll och 
i nordväst ligger byn Matsdal. Den röda punkten inom inventeringsområdet är en tidigare registrerad kåtatomt, 
RAÄ 1187, Vilhelmins sn. Klitvallens viste ligger vid vandringsledens delning. 

 
Området ingår i Vilhelmina Norra samebys betesområde. Enligt Nordiska Museets 
Lappmarksinventering (1945) nyttjades området av Vardofjällsitan och Klitvallen var 
höst- och vårviste för familjerna Gorek, Jonsson, Johansson och Baer fram till slutet 
av 1940-talet. Den flyttled som nämns i Nordiska Museets Lappmarksinventering 
(Manker 1945) går från Darbmosjön (juli – augusti) till Fättjaure (augusti – 
september) och till Klitvallen. På våren återvände man till Klitvallen i början av maj 
och stannade till slutet av juni – början av juli. De sista åren bodde familjen Gorek 
kvar på vistet året runt (muntlig uppg. Peder Dahlström & Karl-Evert Anundsson). 
Därefter började byggnaderna förfalla. År 1998 renoverades två kåtor och två timrade 
bodar med fötter av gåsfotstyp med hjälp av statliga byggnadsvårdsmedel( bild 5 & 7). 
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Bild 5. Nyrenoverad kåta samt bod 1998. Foto från DikaLink. 

 

 
Bild 6. Kåtan och boden år 2007. Foto: Berit Andersson 

 

      
Bild 7. Nyrenoverad bod 1998. Foto från DikaLink         Bild 8. Samma bod 2007. Foto: Berit Andersson 
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Vid den inventering som genomfördes i fjällen mellan åren 1996 – 2001 berördes 
inte området vid Klitvallen. År 2000 genomfördes fornminnesinventering norr om 
Klitvallen på Norra Gardfjället vid Haukansjöarna och Farroken (24F 0-1 i-j). Då 
registrerades två härdar, två förvaringsanläggningar, tre hornsamlingar, fem 
stalotomter samt en bengömma.  
 
Inom området runt Klitvallen fanns tidigare endast en kåtatomt registrerad, RAÄ 
1187 Vilhelmins sn, vilken besöktes vid årets inventering (23G 8a). I kåtatomten 
ligger bågstängerna kvar. Inga ytterligare lämningar kunde registreras i närheten av 
kåtatomten. Inventeringen försvårades och arbetet fick avbrytas p g a dimma. Vid 
Klitvallens viste registrerades en förfallen kåta (bild 11), en getkåta, en rest av bod (bild 
13 & 14), en hornsamling (bild 9 & 10) samt en husgrund historisk tid (bild 12). Enligt 
uppgift från Karl-Evert Anundsson, Grönfjäll har boden flyttats till Girisjön och han 
nämner även att man hade en getkåta (telefonintervju 071210). Uppe på kalfjället 
norr om vistet registrerades en rösning (23F 8j). På en äldre generalstabskarta som 
påträffats i museets arkiv var en symbol för kåta inritad för hand vid den vandringsled 
som utgår från Södra Matsdal. Den eftersöktes vid inventeringen men kunde ej 
återfinnas (23G 9a).  
 

    
Bild 9. Hornsamling registrerad vid inventering 2007    Bild 10. Fastvuxet renhorn. Foton: Erik Sandén 

 

  
Bild 11. Förfallen kåta. Foto: Berit Andersson    Bild 12.  Rester av lada . Foto: Berit Andersson 
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Bild 13. Kvarliggande gåsfötter vid bodgrund                 Bild 14. Gåsfötter och plåt vid bodgrund. Foton: Erik              

Sandén 
Under arbetet med inventeringen kontaktades vi av en lärare från Dikanäs skola som 
var mycket intresserad. Hon deltog i inventeringsarbetet under två dagar bl a vid 
inventering runt Grapsan samt vid ett besök vid Skansnäsån, efter tips från 
lokalbefolkningen om fångstgropar. Inga nya fångstgropar påträffades men fem 
husgrunder historisk tid registrerades (23G 8c). I samband med inventering efter 
fångstgropar vid sammanflödet Skansnäsån och Dalsån registrerades även en 
flottningslämning samt ett kvartsitblock med slagspår (brott/täkt). För att sprida 
kunskapen om traktens fornlämningar gjordes även ett besök vid de fångstgropar 
som registrerats vid Dalsåns utlopp och de boplatser som finns i närheten vid 
Dikasjön, där ytterligare en stenåldersboplats registrerades (23G 7c). 
 

 
Bild 15. Läraren Susanna Kristoffersson vid  Grapsans topp. Foto: Erik Sandén 

   
Område Kartblad Lämningstyp Antal Status 
Klitvallen 23F 8j Kåta 2 Övrig kulturhistorisk lämning 

  Husgrund historisk tid 2 Övrig kulturhistorisk lämning 

  Hornsamling 1 Övrig kulturhistorisk lämning 

  Rösning 1 Övrig kulturhistorisk lämning 

Skansnäsån 23G 8c Husgrund historisk tid 5 Övrig kulturhistorisk lämning 

 23G 7c Flottningslämning 1 Övrig kulturhistorisk lämning 

  Brott/täkt 1 Övrig kulturhistorisk lämning 

Dikasjön 23G 7c Boplats 1 Fast fornlämning 

Tabell 3. Tabell över registrerade lämningar inom insats B. 
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Beskrivning av renoverade byggnader 
 
Vid Klitvallen renoverades två grupper med en kåta och bod vardera 1998. 
Renoveringen av den västra gruppens kåta (kåta 1) utgjordes av byte av ruttnande 
delar av kåtavirket, byte av fönster och spis samt komplettering av golv. Vid årets 
besök kunde inga skador eller andra förändringar på kåtan konstateras. Dörr och 
fönster var intakta och stegen finns kvar (bild 16 & 17). En viss hopsjunkning av 
torven på kåtans topp har skett och i torven växer främst mjölkört men enstaka 
småbjörkar. Inne i kåtan var det renoverade golvet välbevarat och även spisen (bild 18) 
och inga skador av läckage kunde ses. På vallen växer främst gräs och örter med 
enstaka småbjörkar. Vid en björk är äldre bågstänger uppresta( bild 19). 
 

    
Bild 16. Kåta 1 och bod 1    Bild 17. Fönster på kåta 1 

     
Bild 18. Golv och spis i kåta 1                  Bild 19.  Kåtastänger mot en björk vid kåta 1 
 
Vid renoveringen av boden i anslutning till kåta 1 (bod 1) lades nytt rote av klovar i 
granvirke och en justering av stommen och fötterna genomfördes. Vid årets besök 
kunde inga skador på boden konstateras. På nävret under torven på taket är en viss 
mosstillväxt (bild 21). Taket och dörren var intakt och gåsfötterna var raka (bild 22). 
Inne i boden kunde inga skador av läckage ses (bild 24 & 25). På bodens framsida 
finns en mängd inristningar som verkar ha tillkommit under en längre period (bild 
26). Framför boden är en sentida grillplats (bild 20). 
 
I anslutning till bod 1 finns en ihoprasad timmerbyggnad vilken enligt Karl-Evert 
Anundsson, Grönfjäll har varit en lada (telefonintervju 071210). 
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Bild 20. Bod 1     Bild 21.  Nävertak på bod 1 
 
 

    
Bild 22. Liten gåsfot på bod 1.    Bild 23. Utskjutande del av tak på bod 1. 
 
 

     
Bild 24. Tak inne i bod 1.     Bild 25.  Vägg på insidan av bod 1. 
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Bild 26. Ristade namn och initialer på utsidan av bod 1. 

 
Vid renoveringen 1998 av den östra gruppens kåta (kåta 2) byttes större delen av 
kåtavirket ut, stenringen kompletterades och spisen ersattes med en härd. Vid årets 
besök kunde inga skador på kåtan konstateras. Dörr och fönster var intakta och inga 
skador av läckage kunde ses (bild 27). På kåtans torvtäckning växer främst mjölkört 
samt enstaka små björkar. I anslutning till kåtan är en sentida grillplats. På vallen 
växer främst gräs och örter med enstaka småbjörkar. 
 
Vid renoveringen av den östra gruppen bod (bod 2) byttes vissa stockar i vägg och tak 
och en justering av fötterna genomfördes. Vid årets besök kunde inga skador på 
boden konstateras (bild 28). Taket och dörren var intakt och gåsfötterna var raka.   
 

    
Bild 27. Kåta 2 (renoverad 1998).                                  Bild 28. Bod 2 (renoverad 1998). 

 
Enligt Karl-Evert Anundsson, Grönfjäll så hade familjen Gorek som bodde i denna 
kåta även kor under de sista åren de bebodde platsen. Då fanns ingen skog mellan de 
olika kåtorna utan hela området var betat och slaget (telefonintervju 071210). 
 
Området mellan den östra kåtan och de ej restaurerade byggnaderna har röjts under 
de senaste åren (bild 29). Platser där riset bränts syns tydligt och enstaka rishögar 
ligger kvar under presenningar (bild 30). Röjningen av området bidrar till att den 
östra kåtan nu syns från vandringsleden.  
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Bild 29. Området mellan kåtorna är numera röjd.             Bild 30.  Vandringsleden med en ej renoverad byggnad  
     samt rishögar från röjning till vänster i bild. 
    

Utvärdering 

Dokumentationsinsats A 
Insats A innebar en uppföljning av några av de kulturmiljöer som nämns i Christer 
Westerdahls inventering från 1978 – 80. Många av lokalerna ligger i väglöst land och 
i utpräglad fjällmiljö medan andra ligger mera lättillgängliga. Som framgått av texten 
ovan har endast ett fåtal av de CW - lokaler som eftersökts kunnat återfinnas, de flesta 
registrerade lämningarna är nyregistreringar som har påträffats på väg till och ifrån 
en CW – lokal (tab. 1). Åtta av de CW -lokaler som besöktes kunde ej återfinnas och 
en var en byggnad som fortfarande stod kvar (tab. 2). Två CW -lokaler, en rengärda 
och ett viste, kunde återfinnas vid årets inventering. Den offerplats som registrerats 
påträffades efter tips från en lokal informant och den grav som registrerats hade inte 
återfunnits utan hjälp från en annan informant som visade platsen.  Sammantaget 
kan det konstateras att inventering efter tips, som i vissa fall kanske är 50 år gamla, 
ger blygsamma resultat och är tidskrävande, särskilt i fjällmiljö. Trots 
helikoptertransport till vissa områden så är avstånden stora och man hinner inte 
undersöka större arealer. 

Dokumentationsinsats B 
Insats B innebar att försöka få en helhetsbild över en kulturmiljö som tidigare varit 
föremål för vissa kulturmiljövårdande insatser men där ingen fornminnesinventering 
skett under senare år. Det objekt som utvaldes var Klitvallens viste där två kåtor och 
två bodar renoverats 1998 och där ingen fornminnesinventering genomfördes vid 
fjällinventeringen 1996 – 2001. Ursprungstanken var att den rustade miljön skulle 
besökas både av en byggnadsantikvarie samt arkeologer men platsen besöktes endast 
av arkeologer. I anslutning till vistet registrerades två kåtor, en hornsamling samt två 
husgrunder historisk tid (en bodgrund och en lada) (tab. 3). Uppe på kalfjället 
registrerades en rösning. Enligt uppgift från Susanna Kristofferssons morbror har 
kalfjället norr om Klitvallens viste inte nyttjats för sommarbete utan endast passerats 
vid vår- och höstflyttningarna. Det kan vara en förklaring till att så få lämningar 
påträffades vid årets inventering. Inventeringen i anslutning till den tidigare 
registrerade kåtatomten (RAÄ 1187, Vilhelmina sn) fick tyvärr avbrytas p g a dimma 
(bild 32).  
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Bild 31. RAÄ 1187,  kåtatomt med kåtastänger. Bild 32. Dimma i gränsen mellan björkskogen och      

kalfjället. 
 
Den kåta som eftersöktes i områdets nordöstra del i närheten av Södra Matsdal var 
även känd av lokalbefolkningen, men kunde trots det inte återfinnas. Inventeringen 
på kalfjället runt Grapsan gav tyvärr inga säkra lämningar. Till Västerbottens 
museum har inlämnats ett block av finkornig, grå kvartsit som kommer från toppen 
av Grapsan, men vid årets besök kunde inget säkert brott eller slagplats konstateras 
trots fynd av likartat material. Platsen borde annars vara utmärkt som spaningsplats 
under alla tider. Den boplats som registrerats vid den lilla sjön i Matsdal tyder på att 
området utnyttjats även under stenålder. 
 

 
                      Bild 33. Utsikt från Grapsans topp över Matsdal. Vid den lilla sjön är en boplats registrerad. 
 
Besöken vid Skansnäsån och Dikasjön under en förmiddag gjordes tillsammans med 
läraren Susanna Kristoffersson i syfte att föra ut kunskapen om traktens forn- och 
kulturlämningar. De lämningar som registrerades kan räknas som bonus. 
 
Uppföljningen av den byggnadsvård som genomförts på de båda kåtorna och bodarna 
hade troligen kunnat genomföras på ett mera kompetent sätt av en 
byggnadsantikvarie. Dock lyckades vi ej engagera en byggnadsantikvarie vid 
inventeringstillfället. Förhoppningsvis framgår byggnadernas tillstånd av 
beskrivningar och fotodokumentation. Intressant att notera är att det finns rester av 
två lador, en vid den östra kåtan och en vid den kåta som ej renoverats samt rester av 
en getkåta. 
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