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Bakgrund 
Med anledning av planerna på att bilda ett kulturreservat i Fatmomakke kontaktades 
Västerbottens museum och undertecknad. Uppdraget var att genomföra en sammanställning 
över de inventeringar och utredningar i som genomförts under åren i Fatmomakkes omland, 
främst Svartsjöbäcksdalen.  

Riksintressebildning 
Vid diskussioner förda vid sammanträden angående kulturreservatsbildning av Fatmomakke 
har frågan om riksintresset Svartsjöbäcksdalen dryftats. Undertecknad har inom ramen för 
föreliggande arbete försökt utreda frågan genom att studera handlingar i Västerbottens 
museums arkiv. I samband med den fysiska riksplaneringen skulle även kulturmiljövårdens 
intressen tillvaratas. I en skrivelse från landsantikvarien 1970 (Vbm dnr 590/69) till 
Riksantikvarieämbetet framgår att en förteckning över kulturminnen, kulturhistoriska miljöer 
samt större områden av värde för kulturmiljövården framställts och att urvalet gjorts i samråd 
med intendenten vid Skellefteå museum, Ernst Westerlund och med övriga museitjänstemän i 
länet. I ett dokument med titeln ”Fysisk länsinventering upprättad av länsantikvarien i 
Västerbottens län 17. 1. 1970” är kulturhistorisk intressanta fornlämningar, byggnader samt 
miljöer listade. I detta dokument finns Fatmomakke kyrkstad samt kultplatsen Risentjakk 
utvalda. Det finns även en lista som omfattar objekt och miljöer som Riksantikvarieämbetet 
utvalt som kulturhistoriskt värdefulla i länet (troligen Vbm dnr 590/69). I denna lista finns 
Famomakke kyrkstad med. Det har inte varit möjligt att återfinna några handlingar som 
beskriver varför och när Svartsjöbäcksdalen upphöjdes till riksintresse. I den skrift som 
beskriver Kulturhistoriska miljöer av riks- och länsintresse från 1980 finns inte 
Svartsjöbäcksområdet med (Länsstyrelsen 1980).  Svartsjöbäcksområdet finns med som 
riksintresse vid den revidering som genomfördes under 1980-talet och beslutades 1987. Det 
framgår inte från beslutet på vems initiativ (Länsstyrelsen eller Riksantikvarieämbetet) som 
Svartsjöbäcksdalen klassades som riksintresse. 

Svartsjöbäcksområdet 
I den kungörelse från 1913 rörande gränser för renbetesfjällen ingår Svartsjöbäcksområdet i 
renbetesfjället Marsfjäll vilket innehades av Thomas Larsson Ruas.  
 
I O. P. Petterssons stora verk om Vilhelminas kulturhistoria nämns ett viste kallat Gronienjälla 
som är beläget i Svartsjöbäcksdalen. Han nämner även att det finns stalotomter i närheten av 
vistet (Pettersson 1982: 200). 
 
Åren 1978–1980 genomförde Västerbottens museum på uppdrag av Länsstyrelsen en 
bebyggelseinventering av området väster om odlingsgränsen i Västerbottens län. Den bestod i 
en konventionell bebyggelseinventering, samt en intervjudel där bebyggelsen, efter tips, 
prickades in på kartor. Huvudparten utgörs av samiska visteplatser och renvallar samt 
uppgifter om gravar och offerplatser (se fig. 1). Vid Svartsjöarna noterades sex platser vid 
denna inventering; Grankullen (Tomas Skotts gård) Skotts häbbre (vid kåtan omedelbart öster 
om vandringsleden på Vägkartan), Klemet Lars kåta (vid den kåta som ligger sydöst om den 
förra på Vägkartan), Jon Mikaels viste samt uppgifter om stalotomter och visteområden. I 
noteringarna uppges att en ”kåtastad” skall finnas i närheten av Jon Mikaels viste. 
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En inventering av Svartsjöbäcksområdet genomfördes av Vueltjere Duodji tillsammans med 
Ájtte 1994. Syftet med inventeringen var att studera och registrera kulturhistoriska lämningar 
samt att öka kunskapen om kulturmiljöer inom Ájttes verksamhetsområde. Vid inventeringen 
registrerades sammanlagt 12 stalotomter, 12 köttgropar, 9 härdar, två stenrösen samt ett 
gömsle (Nordqvist 1998). 
 

 
Fig. 1. Uppgifter från den byggnadsinventering som genomfördes 1978 – 1980 (blå cirklar) samt registreringar i 
FMIS (röda punkter). 
 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering omfattade riksintresseområdet 
Svartsjöbäcksdalen 1998 och 1999. Området utvaldes för att knyta an till tidigare 
dokumentationsinsatser och fortsätta samarbetet med lokala intressenter samt för att 
tillmötesgå kulturmiljövårdens önskan att beröra riksintresseområden i länets fjällkommuner. I 
anslutning till Rodinskullarna och Marsfjällskåtar registrerades fyra stalotomter, fyra 
bengömmor, tre kåtatomter, en förvaringsanläggning samt tio härdar. Vid bäckarna öster om 
Svartsjöarna registrerades 40 härdar, åtta förvaringsanläggningar, sex bengömmor, tio 
kåtatomter, tre stalotomter, två hornsamlingar och en offerplats. Alla dessa lämningar ligger 
inom ett endast 3,3 km2 stort område, vilket innebär att lämningarna ligger ovanligt 
koncentrerade. Detta kan vara den ”kåtastad” som skall finnas i närheten av Jon Mikaels viste 
(se ovan). Den stora mängden lämningar bidrog till att endast en mindre del av kartbladet 
omfattades av inventeringen och att det sannolikt finns lämningar i området som ej registrerats. 
Ett exempel på detta är att det i samband med den utvärdering av Kulturmiljöer belägna inom 
naturreservat och nationalparker som genomfördes 2006, påträffades en grav endast 200 meter 
från lämningar registrerade 1998. 
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Området mellan Vökarn och Bäversjön med vistena Ante Sjuls och Sjul Jons ligger också inom 
riksintresseområdet och inventerades 1998. Här registrerades ett viste, fyra stalotomter, en 
kåta, tio härdar och fyra förvaringsanläggningar. 1999 inventerades området norr om Vökarn 
och där registrerades fyra härdar, tre kåtor, tre bengömmor, en förvaringsanläggning samt en 
rengärda. 
 
I samband med föreliggande arbete genomfördes en mindre inventeringsinsats vid Murfjället 
öster om Ransarluspen. Syftet med inventeringen var att undersöka om det fanns några 
lämningar som kunde knytas till det viste som finns markerat på den karta från 1913, som hör 
samman med kungörelsen om renbetesfjäll från samma år (se fig. 2). Platsen ligger strax 
utanför riksintresseområdet AC 48 och ev. fynd skulle kunna påverka en framtida förändring 
av riksintresseområdet. Området omfattades inte av den fornminnesinventering i fjällen som 
bedrevs mellan åren 1996 – 2001. Inga lämningar efter kåtor eller härdar påträffades vid årets 
inventering. 
 

 
Fig. 2. Karta från 1913 med ett viste vid Murfjället markerat. 
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Fatmomakke 
Enligt O.P. Pettersson så skulle de tidigaste kyrkliga gudstjänsterna i Fatmomakke ha förrättats 
av prästen ända från Anundsjö socken. Länge fram i tiden kom prästen från Åsele (Pettersson 
1982: 201). I samma källa uppges att gudstjänsterna från början hölls på en holme mitt i 
Grundforsen. Den första kyrkkåtan beskrivs som en sydsamisk kåta med timrade stockvarv på 
vilka en fyrkantig kåta upprestes. Denna blev för trång och ytterligare en kyrkkåta byggdes, ev. 
öster om nuvarande kyrka. Nästa kyrka byggdes på en liten slätt nere vid sjöstranden (möjligen 
där dagens kyrkogård ligger) (Pettersson 1982: 204-205). 
 
Enligt Nils Erikssons historik över Fatmomakke hölls de första gudstjänsterna i Fatmomakke 
den 8 juli 1781 då det uppförts två kåtor och ett skjul på den holme som låg vid Ransaråns 
utlopp i Kultsjön, holmen var 170 m lång och 40 m bred med en öppen gräsbeväxt 
yta(Eriksson 1981:6-7). Efter regleringen har holmen till stora delar hamnat under vatten (se 
fig. 3). Eriksson nämner även att ett sexkantigt kapell uppfördes 1791 av kronolänsman Johan 
Edin. Eriksson hänvisar till J A Linder 1852 vad gäller kapellets form(Eriksson 1981:10).  
 

 
Fig. 3. Fotografi från 1890 med prästgården där holmen där de första gudstjänsterna hölls syns i bakgrunden. 
Foto: Vbm:s fotoarkiv, bildnr: Vbm J 1254 
 
1906 genomfördes avvittring av området då det upprättades en karta där det framgår att 
huvudparten av kåtorna och bodarna låg i områdets östra del med kyrkan och länsmansstugan 
i mitten och kyrkogården längst i väst (se fig. 4). Inom ramen för detta arbete har kartan 
rektifierats och byggnaderna från 1906 års avvittringskarta införts i en digital shape-fil. 
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Fig. 4. Avvittringskarta över Fatmomakke kapellplats från 1906. 
 
I fornminnesregistret finns två lämningar registrerade i anslutning till kyrkstaden, en offerplats 
(RAÄ 66 Vilhelmina sn) och en boplats (RAÄ 46 Vilhelmina sn) (se fig 5). Offerplatsen 
beskrivs i Manker (1957:269) där det hänvisas till Eleazar Rhens prästrelationer från 1846 – 
51. Stenen kallas Janen Ojve (Johans huvud) och skulle föreställa huvudet av den hos samerna 
förgudade gamla Comisaren Johan Edin som anlade Fatmomakke kapellplats. Stenen uppges 
ligga på en kulle ovanför Fatmomakke, stenen har ej återfunnits. Manker har även uppgifter 
att man ursprungligen planerade att bygga kapellet i Tärna sydost om Tärnasjön där det enligt 
traditionen finns en offerplats, brist på lämpligt virke gjorde att kapellet anlades vid 
Gäutajaure (Manker 1957:238). Även vid Vojtjajaure utövades den äldre samiska religionen. 
Här fanns en seite (verogerke) i form av en människa som satt på sjöns botten och styrde över 
rödingens lekfiske. Det rika fisket på platsen gjorde att samer byggt fiskekåtor vid sjön 
(Manker 1957:252). Dessa uppgifter antyder att kyrkan på vissa platser fortsatt en gammal 
tradition att överta den gamla kultens platser för att placera sina egna helgedomar där. 
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Fig. 5. Boplatsen och offerplatsen samt övriga lämningar i fornminnesregistret. 
 
Den boplats som har registrerats vid Fatmomakke utgörs enligt fornminnesregistret av en 
blandad samling fynd. Fynden utgörs av en skifferspets, asbestkeramik samt en järnkniv. I 
Erikssons historik uppges att de ovan angivna fynden påträffades 1929 av Frans och Gottfrid 
Fjällström tillsammans med en flitbit och några kvartsbitar samt att järnkniven hade hornskaft 
(Eriksson 1981:3). Det har även påträffats en holkyxa av järn i kyrkbyn (ibid) vilken eventuellt 
motsvarar RAÄ 45 Vilhelmina sn, fyndplatsför holkyxa av järn, som ligger på norra sidan 
viken, strax öster om brofästet. Ytterligare en järnyxa (RAÄ 198, Vilhelmina sn), med okänt 
utseende, har registrerats 175 m öster om den förra. Inom kyrkogården har en malja av förgyllt 
silver påträffats av en kyrkogårdsvaktmästare i samband med grävningsarbeten 1981 
(Föremålsnummer: Vbm 14 996). Övriga lämningar som registrerats längs stränderna norr om 
Fatmomakke utgörs främst av uteroderade stenålderboplatser. 
 
I Nordiska museets lappmarksinventeringar finns ett särskilt avsnitt om Fatmomakke där det 
finns beskrivningar av en kyrkhelg samt vilka ritualer som användes, protokoll från ett 
lappsammanträde, ritningar på kåtor samt fotografier av kyrkan, kåtor, bodar, människor och 
gravar, dokumenterat i början av september 1945. 
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Under de senaste åren har kyrkstigar som leder till Fatmomakke dokumenterats. Inom ramen 
för Vilhelmina församlings projekt Fatmomakke – levande kyrkstad har en äldre kyrkstig 
inmätts med GPS (se fig. 6).  
 

 
Fig. 6. Kyrkstigar (röd linje) inmätt av Fatmomakke – levande kyrkstad projektet. 

 
Under åren 2008 – 2009 har KULT-projektet bedrivits i Kultsjödalen. Projektet har finansierats 
av Länsstyrelsen Västerbotten, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och EU via 
Landsbygdsprogrammet. Projektets mål har varit att finna en modell för hållbar utveckling och 
lokal förankring i angelägna frågor. Inom ramen för projektet har man lyft fram 
kulturhistoriskt intressanta objekt och platser samt till viss del vårdat och skyltat byggnader. 
Projektet har även kartlagt kyrkstigar till Fatmomakke (se fig. 7). 
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Fig. 7. Kyrkstigar kartlagda av KULT-projektet. 
 
Inom ramen för detta arbete genomfördes även en fornminnesinventering inom kyrkstaden. 
Vid inventeringen påträffades en kåtatomt, två – tre härdar samt ett område med möjliga 
förvaringsgropar. Kåtatomten ligger sydöst om Sameföreningens hus i anslutning till en kåta. 
En av härdarna ligger i närheten till flaggstången, ca 1 m från ett fikabord. Nästa härd ligger 
högre upp, öster om kyrkan och är en tveksam härd. Det finns spridda stenar samt en 
avvikande vegetation på platsen. I närheten av denna finns ett område med möjliga 
källargropar, det är 6 – 8 gropar i området varav några liknar källargropar medan andra har 
mera otydlig form. Groparna kan även vara rester från stentäkt till grunder för kåtor. 
Längst i söder påträffades en härd omedelbart utanför en kåta. Härden kan vara en 
utomhushärd eller en äldre härd som återanvänts som utomhushärd (se fig. 8). 
 
Ingen av dessa lämningar överensstämmer med några byggnader på kartan från 1906. Några 
av lämningarna kan därmed vara äldre än 1906 men placeringen stämmer inte med den äldsta 
kyrkstaden som låg längre ner mot vattnet. Anna Kajsa Fjällström beskriver att kyrkstaden på 
1870-talet var belägen mellan kyrkan (som då låg vid nuvarande kyrkogården) och 
länsmansstugan (Fatmomakke kyrkstad:16). Härdarna kan även vara lämningar efter kåtor 
tillkomna efter kartläggningen 1906. 
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Fig. 8. Rektifierad avvittringskarta med lämningar registrerade vid årets inventering av kyrkstaden. 
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