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Administrativa och tekniska uppgifter 
 
Vbm dnr   707/10 
Lst dnr   431-5347-2013 
Lst beslutsdatum  2013-07-03 
Län   Västerbotten 
Landskap   Västerbotten 
Kommun   Malå 
Socken   Malå 
Ort   Malå 
RAÄ nr   Koppsele RAÄ 231:1(3) 
Koordinater   SWEREF  99: 7241711/664296 
Markägare   Sveaskog 
Fornlämningsobjekt  Kåtatomt 
Tidpunkt för undersökning  12 augusti – 16 augusti 2013 
Undersökt yta  16 kvm 
Fältarbetsledning  Britta Lindgren Hyvönen 
Övrig personal  Mikael Jakobsson, Thomas Larsson, Inga-Britt 
   Hultmar Erik Sandén, Lage Johansson. 
 Samarbetspartners  Skellefteå museum, Umeå universitet och 
   Skogsmuseet i Lycksele och projektet Trekom 
   Leader ”Koppsele ”från tid till tid”, del 1 
Dokumentationsmaterial  Ritningar, foton och fyndmaterial förvaras vid 
   Västerbottens museum.   
 
 

Sammanfattning 
En mindre undersökning har genomförts av en gammal kåtaplats i vistet i Koppsele. Malå sn och 
kommun. Undersökningen omfattade 16 kvm. Ytan grävdes ner till 0,25 m djup. Platsen för den gamla 
kåtan fastställdes utifrån foton, berättelser och minnen eftersom inget var synligt i ytan. Utgrävningen av 
den gamla kåtaplatsen resulterade i att två härdar framkom och kåtans yttre avgränsningen kunde 
fastställas. Undersökningen gav också en del mindre fynd, till exempel keramik/porslin, en stor mängd 
glasbitar, två kopparföremål (se fig 5-7) samt några kvartsavslag. Det viktigaste resultatet är att kåtans 
ursprungliga plats kunde fastställas. I samband med undersökningen gjordes också en kartering av hela 
lappvallen (se fig 8).   
 

Inledning 
Inom projekten ”Nordliga Kulturtraditioner” och ”Sydsamer – Landskap och Historia” som båda 
bedrivs vid Västerbottens museum har en undersökning av den gamla kåtatomten i Koppsele utförts 
under hösten 2013. Förutom Västerbottens museum så deltog också Malå sameförening, Skogsmuseet  
i Lycksele, Skellefteå museum och Umeå universitet i undersökningen.  
Platsen ligger i Malå kommun och var under 1600-talet huvudviste för skogssamerna inom 
lappskattelandet Gransele (Ruskulus Oiwe). Platsen är upptagen på Jonas Geddas karta från 1671. 
Under senare hälften av 1800-talet bodde fem familjer i vistet, aktiva inom Gransele lappskatteland.  
Sitt namn har Koppsele fått av den skogsklädda ”Koppen” som finns i nära anslutning till lappvallen. 
Förutom en arkeologisk undersökning så har även etnologiskt arbete (i detta fall intervjuer) utförts. 
Informanterna har bestått av personer som har och har haft med vistet i Koppsele att göra. 
Dokumentationen som omfattar inspelningar av berättelser, minnen och upplevelser i och om vistet 
förvaras vid Västerbottens museum. Både den arkeologiska och den etnologiska dokumentationen  
har skett i nära samarbete med Malå sameförening och projektet ”Koppsele från tid till tid”, del 1,  
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som finansierats av Trekom Leader (projektägare Malå kommun). Syftet med Liederprojektet är att 
återflytta gamla byggnader alternativt bygga nya kopior för att återskapa den miljö som rådde i perioden 
1880-1900.  
 

Syfte 
Syftet med den arkeologiska undersökningen var att hitta läget/platsen för den gamla kåtan eftersom 
Malå sameförening önskade flytta den kåta som finns på platsen till dess ursprungliga läge.  
 

Målsättning 
Förutom att hitta läget för den gamla kåtan så var också målsättningen med undersökningen att få ökad 
kunskap om den tidiga samiska närvaron på platsen, utifrån eventuella föremål och rester av mänsklig 
närvaro i byggnaden/kåtan samt i dess nära omgivning. Allt för att ge ytterligare historisk kunskap om 
vistet i Koppsele. 
 

Undersökningsområdet 
Lappviste, ca 250x90 m (NNÖ-SSV). På vallen finns en kåta ursprunglig för platsen som har varit 
uppställd hos Arvid Larsson i Setsele, men återflyttats. I SV delen av vallen finns 3 husgrunder.  
Vallen är beväxt med buskar och enstaka tallar.  
 

 
Fig. 1. Undersökningsytan från V. Foto: Thomas Larsson. 
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En bevattningsanläggning, 1 km lång, löper från en bäck (som rinner ut i Malåträsk S om vallen),  
runt vallen i en halvcirkelform. Bevattningsdiket är 1 – 1,5 m brett och 0,3 – 0,5 m djupt.  
Enligt Arvid Larsson, Setsele har bevattningsanläggningen ej använts under 1900-talet. De sista 
innevånarna i Koppsele flyttade därifrån på 1910-talet. 
Området är skyddat av Kungl. Domänstyrelsen. Koppsele var huvudvistet för samerna inom 
Koppselelandet. 
 

Fornlämningsbild 
I närområdet finns 6 kända fornlämningar, förutom visteplatsen. RAÄ 79:1, 80:1 och 243:1 utgörs av 
strandbundna boplatser. Ingen är undersökt. RAÄ 244:1 är ”uppgift om visteplats”, som berättar att 
Koppselelapparna ska ha vistats här under svensk-ryska kriget (1808-1809) för att undgå upptäckt av ryssarna 
som trängde in i landet längs vattendragen. Uppgift av Gustaf Johansson (f. 1904), Böle. Uppgifterna är 
hämtade från Fornsök. RAÄ 1353 och 1356 utgörs av ovala härdar med synliga kantstenar. Vid provstick 
framkom sot, kol och rödbränd jord (enl. Fornsök). 
 

 
Fig. 2. Fornlämningsbilden i och omkring Koppsele naturreservat (enl. Fornsök). 
 

Metod 
Den undersökta ytan, 4 x 4 m avtorvades för hand och plangrävdes ner till 0,25 m djup. Allt material 
sållades med maskstorlek 4 mm. Plan- och profilritningar upprättades och undersökningen genomfördes 
med hjälp av spade, skärslev, måttband och instrument.  
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Fig. 3. Schaktplan över den undersökta ytan. A1 och A2 markerar två härdar och kåtans vägglinje är markerad 
med grå färg. 
 
 
 

 

Fig. 4. Profil genom de två härdarna (A1 och A2). 
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Anläggningsbeskrivning 
Innan undersökningen var härden eller kåtatomten inte synliga i ytan. Därför analyserades det troliga läget för 
den gamla kåtan med hjälp av gamla fotografier och med hjälp av muntliga berättelser och minnen. 
Lappvallen är beväxt med gräs och örter. 
 
På ca 10 cm djup framkom två cirkelformade anläggningar (A1 och A2) som profilgrävdes. De utgjordes av 
kraftigt rödbränd jord med sot och kol omkring, som tolkades som två härdbottnar. Märkligt nog fanns ingen 
stenram runt härdarna, vilka troligen var bortplockade och kanske återanvända i den kåta som finns där idag.  
På denna nivå framkom också en 25 cm bred hårdpackad remsa av jord. Denna remsa avvek tydligt på båda 
sidor från omgivande mark. Vid undersökningen så kändes remsan som ”betong”. I en del av schaktet böjde 
remsan av och bildade ett 90 gradigt hörn. Det var då vi förstod att vi hittat ett hörn på huset. Den 
hårdpackade jordremsan är sannolikt resultatet av att bottensyllarna på den timrade kåtan under lång tid har 
legat och packat jorden. Eftersom vi hittade hörnet och vi visste att kåtan var ca 4 x 4 m var det ganska enkelt 
att bestämma kåtans exakta läge. Som nästa steg så mättes lägena in för de övriga tre hörnen. Vid 
provgrävningar på dessa platser och kunde vi identifiera de övriga tre hörnen. Därefter avtorvades och 
undersöktes markytan inuti platsen för kåtan ner till ca 25 cm djup.  
Efter undersökningen flyttades den gamla kåtan tillbaka till sin ursprungliga plats.  
 

Resultat och Fynd 
Utgrävningen av den gamla kåtaplatsen resulterade i att två härdar framkom och kåtans yttre avgränsning 
kunde fastställas. Undersökningen gav också en del mindre fynd, till exempel keramik/porslin, några 
benbitar, en stor mängd glasbitar, några kvartsavslag samt två kopparföremål (se fig 5-7). Det viktigaste 
resultatet är att kåtans ursprungliga plats kunde fastställas.  
 
 

 Fig. 5. En benbit. 
 
 
 

 Fig. 6. Glasbitar. 
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 Fig. 7. Föremål av koppar 
 
 

 
Fig. 8. Kartering av lappvallen med olika lämningar markerade. Upprättad av Erik Sandén 
Västerbottens Museum. 
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Förmedling 
Platsen för undersökningen ligger inom gångavstånd från länsväg 37. Malå sameförening informerades 
om när och var utgrävningen skulle genomföras genom föreningens ordförande Jörgen Stenberg. 
Uppmärksamheten blev omfattande, inte mindre än ca 80 personer besökte grävningen i Koppsele. 
Information gavs om platsens historia och besökare fick också pröva på att gräva och få kunskap om hur 
arkeologer arbetar.  Tidningen Norran besökte Koppsele och intervjuade ett antal arkeologer. 
Västerbottensnytt var på plats och ett inslag sändes från grävningen i STV den 14 augusti 2013. Oddasat 
besökte oss den 12 augusti 2014. 
 

 
Fig. 9. Jörgen Stenberg intervjuad av Västerbottensnytt den 14 augusti. 
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