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Sammanfattning 
Projektet Fjällens natur- och kulturvärden har belysts genom ett tvådelat 
projekt. En del har bestått av fornminnesinventering i tätortsnära miljöer i 
fjällområdet och i den andra delen har miljöer från äldre fotografier 
återfotograferats.  
 
Fornminnesinventeringen har berört delar av 13 kartblad, skala 1:10 000, där 
25 FMI-enheter har registrerats. 28% (7 st) utgörs av fasta fornlämningar, 1 
har bedömts som bevakas och 17 utgörs av övriga kulturhistoriska 
lämningar. Antalet forn- och kulturlämningar som registrerats är 
förhållandevis litet. Anledningen till detta är sannolikt att de platser som idag 
bebyggs ligger i andra lägen än de som föredrogs under äldre tid. I dag är det 
en vacker utsikt eller närhet till en skidanläggning som är attraktiva lägen. 
En stor del av dagens, och den planerade, fritidsbebyggelsen är belägen i 
sank och brant terräng som inte varit möjlig att bebo under äldre tid.  

 
Återfotograferingen av miljöer från äldre foton har till viss del genomförts 
inom samma områden som fornminnesinventerats, men även i ett flertal 
byar längs Vindelälven. I föreliggande rapport redovisas 53 av de fotografier 
och miljöer som valts ut för återfotografering. Denna metod gör att 
landskapets förändring blir väldigt tydlig. Landskapets förbuskning blir 
uppenbar när man jämför andelen lövsly på de olika fotografierna. Många 
företeelser i det äldre jordbrukslandskapet har nästan helt försvunnit t ex alla 
hägnader av trä.  

Inledning 

Bakgrund 
Inom ramen för Riksantikvarieämbetets kulturmiljövårdsbidrag 28:25 har 
Länsstyrelsen gett Västerbottens museum i uppdrag att utföra en 
fornminnesinventering och en fotodokumentation inom kategorin Fjällens 
kultur- och naturvärden.  Projektet var tvådelat. Syftet med 
fornminnesinventeringen var att bygga upp ett tillförlitligt kunskapsunderlag 
för områden nära tätorter och vandringsleder. Anledningen till detta är det 
ökade exploateringstrycket inom fjällens turistorter, bland annat genom av 
byggandet av större turistanläggningar och fritidshus. Eftersom tidigare 
fornminnesinventeringar i fjällområdena (1996-2001) sällan eller aldrig har 
berört tätorterna, fanns det ett stort behov av en systematisk inventering 
inom dessa områden. Inventeringen 2008 har även berört områden i 
närheten av exempelvis sjöstränder och vandringsleder som också berörs vid 
exploateringarna.  
 
I syfte att studera, illustrera och dokumentera förändringarna i kultur- och 
naturlandskapet i Västerbottens län, främst fjällvärlden, utförde 
Västerbottens museum en fotodokumentationsinsats inom flera utvalda 
områden. Äldre fotografier av landskap och byggnader har jämförts med nya 
fotografier, tagna under 2008 på samma plats som de äldre bilderna. 
 
De båda delprojekten har i möjligaste mån genomförts inom samma 
områden för att optimera dokumentationsinsatsen. De områden som valts ut 
är Hemavan/Tärnaby, Kittelfjäll samt Borgafjäll. Fotograferingsinsatsen har 
även omfattat ett flertal byar längs Vindelälven.  
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Fornminnesinventering i Tätortsnära Miljöer 

Förberedelser 
Excerperingsarbetet inför inventeringen 2008, omfattade studier av kart- och 
aktarkivet, tipsregistret vid Västerbottens museum samt litteratur av Ernst 
Manker (1959, 1960, 1961). Excerperingen utfördes under våren (april-maj) 
med en del kompletteringar under fältarbetet som började i september.  

Områden 
Inventeringen inom projektet Fjällens Kultur- och Naturvärden, omfattade 
områden kring Borgafjäll i Dorotea socken, Kittelfjäll i Vilhelmina socken, 
Hemavan och Solberg i Tärna socken.  

Borgafjäll 
I Borgafjäll har vistena Sutme, Storviken, Matt-Jons och Jon-Anders 
inventerats. Dessa visten ligger alla vid vandringsleder och har rustats upp 
med byggnadsvårdsmedel. Inventeringarna omfattade även ett område intill 
Korpån, där den flyter in och genom Borgafjäll. Exploateringstrycket i detta 
område har varit, och kommer även fortsättningsvis att vara högt. De 
kartblad som berörs av dessa områden är 22F 9a och 9b, 22F 8c och 8d. 
Inom kartblad 22F 6f och 7f kontrollerades även tips om kulturlämningar. 
Registreringar gjordes endast inom kartblad 22F 6f där lämningarna ligger 
intill Korpån mellan Lövsjön och Mevattnet cirka 15 km sydöst om Borgafjäll. 
(se karta 1) 

Kittelfjäll 
I Kittelfjäll inventerades områdena intill vandringsleder på norra sidan 
(Björnkullen) och södra sidan om Kittelfjäll och även stränderna vid sydöstra 
spetsen av Borkasjön. Inventeringen berörde kartbladen 23F 7g, 23F 7g och 
23F 8h. Ett tips på fångstgropar inom kartblad 23G 7c, på östra sidan om 
Dikanäs, kontrollerades men dessa kunde inte återfinnas vid inventerings-
tillfället. (se karta 2) 

Hemavan/Tärna 
I Hemavan och Solberg inventerades områdena intill Kvarnbäcken, Krokfors, 
vandringsleden mot Gurkfjället och strandområdet intill östra delen av Stor-
Laisan där en stor mängd fritidshus uppförts under senare år. Inventeringen 
berörde kartbladen 25F 0d, 24F 9d, 24F 8f och 24F 9f. Ett tips om 
fornlämningar kontrollerades och registrerades även på kartbladet 23G 9h 
utanför Strömsund, Stensele socken. (se karta 3&4) 
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Karta 1. Kartblad som berörts av fornminnesinventering i Borgafjäll. 
  
 

 
 

Karta 2. Kartblad som berörts av fornminnesinventering i Kittelfjäll. 
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Karta 3. Kartblad som berörts av fornminnesinventering i Hemavan och Solberg. 

 

 
 

Karta 4. Kartblad, kontroll av tips i Strömsund. 
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Tabell 1. Registrerade lämningar i tätortsnära miljöer i fjällen, 2008. 

Inventering och registrering 
Fältarbetet inom inventeringsområdena påbörjades och avslutades i 
september 2008. Totalt har fyra arkeologer från Västerbottens museum 
deltagit i fältarbetet och 40 arbetsdagar har nyttjats i fält. Fältutrustningen 
har bestått av handdatorer med digitalt ortofoto, FältGIS, GPS och 
jordsonder. Fyra tips från allmänheten kontrollerades och ett fornvårdsobjekt 
besöktes och registrerades. Sammanlagt registrerades 25 lämningar varav 7 
är fasta fornlämningar och en är ett bevakningsobjekt.  
 
Borgafjäll, Dorotea Socken 
De fyra visten som har besökts under inventeringen 2008, Sutme, Storviken, 
Matt-Jons och Jon-Anders, ligger alla i Borgafjällsområdet. De renoverades i 
mitten av 1990-talet och utgör besöksmål för allmänheten, då de ligger vid 
markerade vandringsleder. Inom de tidigare registrerade fornlämnings-
områdena Jon-Anders (Dorotea 272:1) och Matt-Jons visten (Dorotea 189:1) 
har två husgrunder koordinatsatts och beskrivits. Den tidigare registreringen 
på Jon-Anders viste kommer att utökas för att även omfatta en av 
husgrunderna. Ytterligare två kompletteringar har gjorts av lämningar som 
inte finns omnämnda i det tidigare registrerade fornlämningsområdet på 
Matt-Jons viste, en bro och en förrådsgrop. Totalt har 8 nya registreringar 
gjorts på de fyra besökta vistena. (se karta 1) 
 

Lämningstyp 
Fast 

fornlämning
Övrig kulturhistorisk 

lämning 
Bevakas Summa 

Bro   1   1 
Förvaringsanläggning 2     2 
Husgrund historisk tid   3   3 
Härd 1     1 
Kåta 1     1 
Naturföremål/-bildning 
med tradition   3   3 
Övrigt   1   1 
Summa 4 8   12 
 
Tabell 2. Lämningar registrerade inom Dorotea socken. 

Lämningstyp 
Fast 

fornlämning 
Övrig kulturhistorisk 

lämning Bevakas Summa 

Boplats 1     1 
Bro   1   1 
Brytningsyta 1     1 
Dammvall  1  1 
Dike/ränna   1   1 
Fornlämningsliknande 
lämning     1 1 
Fyndplats   1   1 
Förvaringsanläggning 2     2 
Husgrund historisk tid   5   5 
Hägnad   1   1 
Härd 2     2 
Kåta 1     1 
Naturföremål/-bildning 
med tradition   6   6 
Övrigt   1   1 
Summa 7 17 1  25 
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Bild 1. Restaurerade vattenrännor för slipstenar i Hemavan. Vbm DB 237: 1 
 

Solberg och Hemavan, Tärna Socken 
I Hemavan finns sedan tidigare en plats för en kvarn och vattendrivna 
slipstenar, som är del av fornvårdsprogrammet i Västerbottens län, men som 
ej varit registrerad i FMIS. Platsen är skyltad av Länsstyrelsen i Västerbotten. 
Kvarnen, som har stått på platsen, togs ur bruk på 1890-talet och av den 
finns inga synliga rester kvar. Slipstenarna användes ända in på 1950-talet. 
Fem av nio slipstenar har återuppförts tillsammans med rännor, bockar och 
vattenhjul (Länsstyrelsen i Västerbotten 1999). Området med slipstenar 
registrerades som dike/ränna. Ett område uppströms bäcken inventerades 
och här registrerades en dammvall. Vid Krokfors inventerades ett mindre 
område i anslutning till ett nytt fritidshusområde. Här registrerades två 
husgrunder från historisk tid. I området omkring Solberg i de strandnära 
områdena på norra sidan av Stor-Laisans östra del, registrerades en 
brytningsyta för kvartsit, en fyndplats för kvarts- och kvartsitavslag och en 
bläcka i en björk för att skapa yxskaftämne (naturbildning med tradition). 
Här eftersöktes även ett tips om viste, vilket ej återfanns. I området omkring 
Solberg registrerades även en hägnad vid en vandringsled och en härd i 
närheten av en stig mot Gurkfjället. (se karta 3) 
 

Lämningstyp 
Fast 

fornlämning
Övrig kulturhistorisk 

lämning Bevakas Summa 

Brytningsyta 1     1 
Dammvall  1  1 
Dike/ränna   1   1 
Fyndplats   1   1 
Husgrund historisk tid  2  2 
Hägnad   1   1 
Härd 1     1 
Naturföremål/-bildning 
med tradition   1   1 
Summa 2 4   9 
 

Tabell 3. Registrerade lämningar inom Tärna socken. 
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Kittelfjäll, Vilhelmina socken 
I Kittelfjäll inventerades ett område vid Bergsjöån som iordningställts för 
fisketurismen med grillplatser och broar. Längre nedströms ån besöktes ett 
tidigare registrerat fiskeläge, Vilhelmina RAÄ 1087:1, som består av en 
samling båthus som fortfarande är i bruk. Fiskeläget bedöms därmed inte 
vara övergivet och bör utgå ur FMIS. Ett område som endast utgjorde 
avstyckade tomter på fastighetskartan besöktes, men där var alla tomter nu 
bebyggda. Den första delen av vandringsleden som löper mellan Kittelfjäll 
och Grönfjäll samt den led som viker av från denna och går västerut under 
Kittelfjället inventerades. I Borkasjöns södra del är ett antal fritidshus samt 
markerade stigar, vid utloppet registrerades en boplats. (se karta 2) 
 
 

Lämningstyp 
Fast 

fornlämning 
Övrig kulturhistorisk 

lämning Bevakas Summa 

Boplats 1     1 
Summa 1 0 0 1 
 

Tabell 4. Registrerade lämningar inom Vilhelmina socken. 
 
Strömsund, Stensele socken 
Ett tips rörande stenhögar kontrollerades i Strömsund, Storumans kommun, 
och registrerades som fornlämningsliknande lämning som bör bevakas. 
Stenhögarna kan möjligen vara samiska gravar, men det finns ingen sådan 
tradition. I samband med kontrollen registrerades även två barktäkter. (se 
karta 4) 
 

Lämningstyp 
Fast 

fornlämning 
Övrig kulturhistorisk 

lämning Bevakas Summa 

Fornlämningsliknande 
lämning     1 1 
Naturföremål/-
bildning med tradition   2   2 

Summa 0 2 1  3 
 

Tabell 4. Registrerade lämningar inom Stensele socken. 
 
 

Utvärdering 
De prioriterade områdena för denna inventering var tätortsnära områden 
som står under ett högt exploateringstryck. Antalet forn- och 
kulturlämningar som registrerats är förhållandevis litet. Anledningen till 
detta är sannolikt att de platser som idag prioriteras för bebyggelse ligger i 
andra lägen än de som föredrogs under äldre tid. I dag är det vacker utsikt 
eller närhet till en skidanläggning som är attraktivt. Det finns i dag helt 
andra möjligheter att schakta ut och/eller fylla ut de markområden som 
bebyggs. En stor del av dagens, och den planerade, fritidsbebyggelsen är 
belägen i sank och brant terräng som inte varit attraktiv för bosättning under 
äldre tid.  
 
Fornminnesinventeringen och återfotograferingen har till viss del 
genomförts i samma eller angränsande område, vilket varit positivt då en 
getkåta på fotografiet från Storvikens viste kunde återfinnas och registreras. 
(se bild R1) 
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Administrativa uppgifter 
  

Vbm Dnr 721/07 
Lst Dnr  426-16524-2007 
Fältarbetsperiod 2008-09-01 – 09-24 
Inventerade kartblad 22F 6f, 22F 9a, 22F 9b, 22F 8c, 22F 8d, 23F 7g, 23F 

7h, 23F 8h, 23G 9h, 25F 0d, 24F 9d, 24F 8f & 24F 9f 
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Fotodokumentation genom återfotografering  
Syftet med den kultur- och naturhistoriska metodstudien var att illustrera 
förändringar i natur, odlingslandskap och bebyggelse. Ett stort antal äldre 
fotografier valdes ut från Västerbottens Museums fotoarkiv samt från 
Vilhelmina kommuns hemsida. Bland dessa bilder valdes sedan fotografier 
ut, med motiv som kunde identifieras idag. Målet var att identifiera rätt plats 
samt ta ett nytt foto ur samma vinkel som det äldre fotografiet. 

Resultat 
Framgången med detta har varit varierande. Med viss lokalkännedom bland 
arkeologerna och med hjälp från invånare har motiven från de flesta 
fotografier som valts ut, kunnat återfinnas. Förändringar i landskapet, främst 
på grund av vegetation och exploateringar, har ibland försvårat möjligheten 
att ta ett nytt foto från samma vinkel som det ursprungliga fotografiet. Även 
den moderna kameran och kameralinsen har förändrat förutsättningarna för 
att kunna återskapa fotografierna. En del av de äldre bilderna som använts 
som förlagor, består av ett montage av två eller tre bilder, vid sådana tillfällen 
har endast en ny bild tagits. Både de gamla och de nya fotografierna har 
ibland ändrats vad det gäller ljus, kontrast och storlek, i ett försök att göra 
bilderna tydligare. Fotodokumentationen utfördes under september 2008. 
 

 
 

Karta 5. Översiktskarta. Rosa punkter markerar platser där återfotografering genomförts. Röda stora punkter markerar 
kommunernas huvudorter. 
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Rusksele 
A1) Den röda ladugården till höger står fortfarande på samma plats som 1954 
då det svartvita fotot togs av Evert Larsson. Av det vita kapellet kan man se 
gaveln och toppen på taket bakom äldreboendet Blåklockan som tillkommit i 
bilden från 2008. Foto: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 

 

 
Foto nr: Vbm A 11675. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 2 
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A2) Det svartvita fotot är ett vykort taget ca 1930, fotograf okänd. Huset till 
höger i bild finns fortfarande kvar men har flyttats längre från vägen och 
syns inte i bilden från 2008. Huset till vänster står kvar på samma plats, 
men exteriören har förändrats lite. Foto: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm BR 16292. 
 

 
Foto nr:  Vbm DB 237: 3 
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A3) Det svartvita fotot är taget av Evert Larsson 1954 och färgbilden 2008. På 
huset till vänster har takets utformning förändrats och det har tillkommit en 
flaggstång på gården. Foto: Nina Granholm. (se karta 5, sid. 8) 
 

  
Foto nr: Vbm A 12361.  
 

 
Foto nr:  Vbm DB 237: 4 
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A4) Riktmärke i dessa bilder är ladugården som fortfarande står på samma 
plats. Det svartvita fotot har tagits före 1929 då byggnaden till höger i bild 
brann ned, fotograf okänd. Ett nytt hus byggdes upp men inte på exakt 
samma plats som det första, på grund av vegetation kan man inte se huset på 
fotot från 2008. Foto: Nina Granholm. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm BR 16256. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 5 
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Björksele 
B1) Det svartvita fotot är taget av Evert Larsson år 1954, vägen genom byn 
verkar ha gått framför det vita huset vid denna tid. På fotot från 2008, går 
vägen bakom huset och ansluter där till landsväg 363 som går genom 
Björksele. Foto: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 11729. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 6 
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B2) Det svartvita fotot är från 1948 av Gunnar Westin och färgbilden 2008. 
Hus och bodar står kvar på samma plats. Huset till vänster har försetts med 
farstukvist och hägnaderna är borta. Foto: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 1667. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 7  
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B3) Det svartvita fotot är taget 1954 av Evert Larsson. Bron över Vindelälven 
byggdes  i slutet av 1990-talet och syns på fotot från 2008. Riktmärken har 
varit höjdsträckningens utseende samt ladorna till vänster i bild. 
Foto: Berit Andersson.  (se karta 5, sid. 8)  
 

 
Foto nr: Vbm A 11736.  
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 8 
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B4) Det svartvita fotot är taget av Gunnar Westin 1948, personerna på bilden 
är okända. Lägg märke till björken till vänster i båda bilderna. 
Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 1670. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 9 
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Vindelgransele 
C1) Det svartvita fotot är taget av Evert Larsson år 1954. På båda bilderna syns 
det gula huset i bildens mitt.  Foto: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 11710. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237:10 
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C2) Det svartvita fotot är taget av Evert Larsson år 1954. På fotot från 2008 
syns gaveln på det röda boningshuset skymta bland träden och den röda 
ladugården längst ut till höger står kvar på samma ställe. 
Foto: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 11712. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237:11 
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C3) Bron och gaveln på det vita huset, som 2008 har en brun gavel, syns över 
trädtopparna, men inte mycket mer. Det svartvita fotot är taget av Evert 
Larsson år 1954. Foto: Nina Granholm. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 11696. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237:12 
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Hemfjäll 
D1) Det svartvita fotot är från 1954, fotografen är okänd. Det röda huset som 
delvis täcks av den vita skylten är riktmärke tillsammans med bergens 
siluetter. Det svartvita fotot är troligen taget från en något högre plats. 
Foto 2008: Nina Granholm. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 11156. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237:13 
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D2) Det svartvita fotot är taget 1948, fotografen är okänd. Ladan närmast 
vattnet står kvar, men huset och den mindre ladan saknas.  
Foto 2008: Nina Granholm. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 1662 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237:14 
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D3) Det svartvita fotot är från 1948, fotografen är okänd. Riktmärke på dessa 
bilder är dörren på huset till höger i bild som skymtar mellan träden på fotot 
från 2008. Foto: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 1665. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237:15 
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Ammarnäs 
E1) Det svartvita fotot är taget av Robert Lundgren (1880-1950), inget exakt 
årtal finns. Fotot är från utsikten uppe på potatisbacken. Betesmarken vårdas 
i dag med hjälp av statliga medel. Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, 
sid. 8) 
 

 
Foto nr: B 9234.  
 

 
Foto nr: Vbm DB 237:16 
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E2) Det svartvita fotot är taget av Harald Österberg (1888-1965), årtalet är 
okänt, men det är efter 1912 då kyrkan uppfördes. Fotot från 2008 är tagen 
från toppen av potatisbacken.  Foto: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm B 1595. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237:17 
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E3) Det svartvita fotot är taget av Harald Österberg (1888-1965) och något 
exakt årtal finns inte, men bilden är troligen tagen efter 1912. Riktmärke i 
dessa bilder är den nu överväxta kullen till höger. Fotot 2008 är taget uppe 
från potatisbacken. Foto: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm B 1596. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237:18 
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E4) Det svartvita fotot är taget av Harald Österberg (1888-1965) och årtalet är 
okänt. Fotot från 2008 är taget uppe från potatisbacken. Betesmarken vårdas 
i dag med hjälp av statliga medel. Foto: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm B 3393.  
 

 
Foto nr: Vbm DB 237:19 
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E5) Det svartvita fotot är taget av Robert Lundgren år 1912. Här har det 
tillkommit ett garage av cement som ganska nyligt fått en ny dörr. 
Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
  

 
Foto nr: Vbm B 8332. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 20 
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E6) Det svartvita fotot är taget av Robert Lundgren (1880-1950) och inget 
exakt årtal finns, men bilden är troligen från början av 1900 talet. Riktmärke 
i dessa bilder är vägen. Foto 2008: Nina Granholm. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr:  Vbm J 6006. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 21 
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E7) Årtal och fotograf till det svartvita fotot saknas. Riktmärke är det stora 
huset med många små fönster samt vägens sträckning.  
Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: C 3246. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 22 
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E8) Det svartvita fotot är taget 1954 nedanför potatisbacken, fotografen är 
okänd. Notera att den kvarvarnade ladan har renoverats nyligen. 
 Foto 2008: Nina Granholm. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 11988. 

 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 23 
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Tjulträsk 
F1) Det svartvita fotot är från 1954 och fotografen är okänd. Här finns 
brunnen med brunnslocket kvar och gaveln på ladugården kan skönjas till 
vänster på färgbilden.  Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 11178.  
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 24 
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F2) Det svartvita fotot är från 1954, fotografen är okänd. Även här är det 
brunnen och ladugårdsgaveln som varit riktmärken. 
Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 11179. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 25 
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F3) Det svartvita fotot är från 1935, fotograf Gustav Lundgren. Då gick vägen 
genom byn Tjulträsk, i dag går vägen länge till vänster men den gamla vägen 
kan fortfarande skönjas. Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm B 3211. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 26 
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F4) Tjulträsk. Det svartvita fotot är från 1954, fotografen är okänd. På bilden 
från 2008 kan man se gaveln på huset längst bort i bild. 
Foto: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 12396. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 27 
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F5) Det svartvita fotot är från 1954, fotografen är okänd. Raden med 
röjningsssten nedanför potatislandet kan skönjas på fotot från 2008. 
Foto: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 12397. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 28 
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Strömsund 
G1) Det svartvita fotot är taget 1939, fotograf Gustav Lundgren. 
Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm B 2735.  
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 29 
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Tärnaby 
H1) Det svartvita fotot är taget av Gustav Lundgren (1893-1954), årtalet är 
okänt. Stranden i viken har fyllts ut vid anläggandet av vägen. 
Foto 2008: Nina Granholm. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
 

Foto nr: Vbm B 2711. 
 

 
 

Foto nr: Vbm DB 237: 30 
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Laisholm 

I1) Det svartvita fotot är taget 1980, fotografen är okänd. Hela gårdsgruppen 
finns kvar, men slåttermarken med hässjorna är borta. 
Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
 

Foto nr: Vbm K 2135.  
 

 
 

Foto nr: Vbm DB 237: 31 
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Joesjö 
J1) Det svartvita fotot är taget av Nils Eriksson 1945. Här har mycket 
förändrats och bergen i bakgrunden är det enda som går att känna igen. 
Foto 2008: Nina Granholm. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 1587. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 32 
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Klippen 
K1) Det svartvita fotot är taget omkring 1940, fotografen är okänd. Här har 
det varit svårt att hitta den rätta fotovinkeln på grund av vegetationen, 
ladugården står kvar men skyms av träd. Bergen i bakgrunden är 
riktmärken. Foto 2008: Nina Granholm. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm BR 5170.  
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 33 
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Umasjö 
L1) Det svartvita fotot är taget 1940, av fotograf Gustav Lundgren. På grund 
av växtlighet är fotot från 2008 tagen från en lägre vinkel än originalet. 
Skifferladugården längst till vänster i bild, står fortfarande på samma plats 
och har varit föremål för byggnadsvård 1986. 
Foto 2008: Nina Granholm. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm B 2715. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 34 
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Dikanäs 
M1) Det svartvita fotot är taget 1944 uppe från kyrktornet, fotograf Nils 
Eriksson. Den vita (numera röda) skolan skyms idag av träd. 
Foto 2008: Erik Sandén. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 1591 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 35 
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M2) Det svartvita fotot är taget 1944 av Nils Eriksson. 
Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 1609. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 36 
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M3) Det svartvita fotot är taget 1946, fotograf Nils Eriksson. 
Foto 2008: Erik Sandén. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 1593. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 37 
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M4) Det svartvita fotot är taget av Gustav Lundgren (1893-1954), årtalet är 
okänt. Här har vyn förändrats helt, vägens sträckning är dock densamma. 
Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm B 2671. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 38 
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M5) Det svartvita fotot är taget av Gustav Lundgren (1893-1954), årtalet är 
okänt. Det gamla fotot är troligen taget från prästgårdens balkong, vilken inte 
var tillgänglig 2008. Bakom skogsridån kan man skymta kyrktornet. Foto 
2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm B 2660. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 39 
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M6) Dikanäs. Det svartvita fotot är tagen av fotograf Dahlstedt och årtalet är 
okänt. I dag syns inte kyrkan alls bakom alla aspar och björkar. 
Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm BR 19237. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 40 
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Grönfjäll 
N1) Det svartvita fotot är ett vykort och fotograf och årtal är okänt. Stugorna 
på färgfotot är s.k träkor och är troligen från 1960-talet. 
Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vilhelmina kommuns fotoarkiv AS 00008.024. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 41 
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N2) Det svartvita fotot är ett vykort och fotograf och årtal är okänt. Huset till 
vänster (numera vitt) är utbyggt, enligt ägaren.  Även uthuset till höger har 
blivit större. Vägen har dock samma sträckning. Foto 2008: Berit Andersson. 
(se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vilhelmina kommuns fotoarkiv BO 00020.281. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 42 
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Henriksfjäll 
O1) Det svartvita fotot är från 1890 och motivet är gamla vandrarhemmet 
med fasad av träspån, kvinnan på trappen är okänd, fotograf Lars Dahlstedt. 
Huset har vårdats med byggnadsvårdsmedel 2003. Foto 2008: Berit 
Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm B 1999. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 43 



 52

O2) Det svartvita fotot är från 1921, fotograf okänd. Huset har vårdats med 
byggnadsvårdsmedel 2003. Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm BR 5015.  
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 44 
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Kittelfjäll 
P1) Det svartvita fotot är tagen av Sven Hansson, troligen år 1955 då 
anläggningen byggdes. Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 1402. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 45 
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P2) Det svartvita fotot är tagen av Sven Hansson, troligen år 1955 då 
anläggningen byggdes. Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 1402. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 46  



 55

P3) Det svartvita fotot är taget av Nils Eriksson år 1946. På fotot från 2008 
kan man se gaveln på huset bakom lövverket. 
Foto: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 1655.  
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 47 
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P4) Det svartvita fotot är taget av Sven Hansson (1907-1974), årtalet är okänt. 
De vackra skifferskorstenarna är idag utbytta mot tegel. Foto 2008: Berit 
Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 1444. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 48 
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P5) Det svartvita fotot är ett vykort, årtal och fotograf okända. Det röda huset i 
färgfotots mitt, samt fjällens siluett är riktmärken.  
Foto 2008: Berit Andersson.  (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vilhelmina kommuns fotoarkiv AS 00008.037. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 49 
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P6) Det svartvita fotot är taget av Nils Eriksson 1946.  
Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 1656. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 50 
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P7) Det äldre fotot är från 1970-talet, fotograf okänd. Det nya fotot från 2008 
är från en lägre vinkel på grund av vegetation. 
Foto: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vilhelmina kommuns fotoarkiv BO 00057.013. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 51 
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Borkan 
Q1) Det svartvita fotot är från 1930, fotograf Ossian Olofsson. Foto 2008: 
Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm SB 1193. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 52 
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Q2) Storbacken. Det svartvita fotot är från 1931, fotograf Ossian Olofsson. 
Den lilla ladan till höger i bild finns fortfarande kvar. 
Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm SB 1163. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 53 
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Q3) Storbacken. Det svartvita fotot är taget av Sven Hansson (1907-1974), 
årtalet är okänt. Foto 2008: Berit Andersson. (se karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm A 2956.  
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 54 
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Borgafjäll 
R1) Det svartvita fotot är från Storvikens sameviste och är taget 1920 av 
Gunnar Modin. På bilden från 2008 står kåtan kvar på sitt ursprungliga 
ställe och rester av getkåtan kunde ses i marken. Foto: Nina Granholm. (se 
karta 5, sid. 8) 
 

 
Foto nr: Vbm BR 9860. 
 

 
Foto nr: Vbm DB 237: 55 
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På många av de nya fotografierna slås man av den igenväxning av främst 
lövträd som skett mellan fotograferingstillfällena, med undantag för 
områden som vårdas med stöd från Länsstyrelsen. Denna igenväxning verkar 
vara mera markant ju längre mot fjällområdet man kommer (se foto C3, P3, 
P7 m fl), vilket vilket kan förklaras med att jordbruket fortlevt längre i 
älvdalarnas skogsland. Det är även notabelt att de flesta landskapselement i 
form av hägnader (se foto B1, M4, P5, O2), telefonstolpar och gatlyktor ( se 
foto B4, C2) har försvunnit eller förändrats. Man ser även tydligt hur 
vägarnas förhållande till landskapet ändrats, dagens vägar är ofta kraftigt 
uppbyggda (se foto D1, P5, P6, Q1) till skillnad från äldre tiders vägar.  
 
Ett av syftena med detta dokumentationsprojekt var att om möjligt studera 
trädgränsens läge. I ursprungsplanen var förhoppningen att kunna nyttja 
äldre satellitbilder och jämföra trädgränsens läge med moderna satellitbilder. 
Detta material höll dock inte den kvalitet som förespeglats varför det inte 
varit möjligt att genomföra.  
 
En förskjutning av trädgränsen beror sannolikt på flera orsaker, dels den 
pågående klimatförändringen som gör att förutsättningarna för all flora och 
fauna förändras, dels det minskade betestrycket. I hela fjällområdet gick 
kreaturen på skogen under hela sommarhalvåret och även myrar på fjället 
kunde nyttjas till bete. En informant i Grönfjäll berättade att fjällbjörkskogen 
växer högre upp mot fjället nu jämfört med när de slutade att nyttja skogen 
för bete åt korna på 1970-talet. 
 
Vid detaljstudier av de gamla och nya fotografierna, kan man se vissa 
skillnader i trädgränsens läge. Ett exempel som illustreras med två 
uppsättningar foton från Kittelfjäll, båda fotografierna visar samma område 
men från olika vinklar. Området i fråga ligger vid ”Storgrova” pistområdet i 
Kittelfjäll, omedelbart ovanför Kittelfjälls högfjällshotell. Trots ett 
förhållandevis högt slitage av området så är trädgränsen högre upp än 
tidigare. 
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P5) Kittelfjäll. Det svartvita fotot är ett vykort, årtalet och fotografen är okänd. 
 

 
 

På det äldre fotografiet P5 ligger det snö i det markerade området, om det 
fanns fjällbjörkskog i detta område borde inte snön synas så tydligt. 
 

 
Inom samma område växter det nu fjällbjörkskog vilket syns på det fotografi 
som togs 2008. 
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P1) Kittelfjäll. Fotot är troligen taget 1955 då anläggningen byggdes. 
 
 

 
Ingen fjällbjörkskog växter i övre delen ravinen på fotot från 1955. 
 

 
I dag syns ett område med fjällbjörkskog ovanför ravinen på fotot som är 
taget ca 50 år senare.  
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Utvärdering 
Denna dokumentation hade varit svår att genomföra om vi inte fått 
information från personer som bor på plats, speciellt där vägarnas dragning 
ändrats. I vissa fall har det angivits fel by på det gamla fotografiet men där 
har lokala informanter visat oss rätt. Det gamla vandrarhemmet i 
Henriksfjäll var nästan omöjligt att fotografera i samma vinkel som det 
gamla fotografiet. I samband med rapportarbetet visade det sig att huset 
flyttats 300 meter 1947 då det inköptes av Vilhelmina hembygds- och 
turistförening (Dahlström 2003). I ursprungsplanen var tanken att använda 
de satellitbilder som lantmäteriet släppte under hösten 2008, men det visade 
sig att kvaliteten på dessa var alltför dålig för att studera trädgränsens 
förändring. Vid fotograferingstillfällena lades därför ingen större vikt vid att 
dokumentera trädgränsen. Trots att det idag fotograferas mer än någonsin 
inom ramen för museets arbeten så är det inte ofta som hela landskapet 
dokumenteras vilket är en stor brist. Förhoppningsvis kan denna typ av 
dokumentationer vara till hjälp vid framtida prioriteringar vad gäller vård- 
och renoveringsinsatser och visa på behovet av landskapsvård. 
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