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Bakgrund
Granö träder fram i historiens ljus 1539, då två husfäder från byn tas upp i båg
skatte längden för Västerbotten. Under lång tid framöver var Granö den överst 
belägna byn vid Umeälven och därmed den by som låg närmast lappmarkerna. 
Bara en dryg mil västerut började Ume lappmark, omfattande en så kallad lappby, 
Umbyn, med 30–35 skattebetalare. Umbyns geografiska område mot svarade 
unge fär dagens Lycksele kommun samt Storumans kommun utom Tärna för
samling. Lite längre bort, på andra sidan vattendelaren mellan Öreälven och 
Lögdeälven, började Ångermanna lappmark med 10–15 skattebetalare. Ånger
manna lappmarks område motsvarade dagens Åsele och Dorotea kommuner 
samt Vilhelmina kommun upp till strax ovanför Kultsjön.1 Fjällområdet och 
nuvarande Sorsele kommun hörde före 1607 till Laisbyn i Pite lappmark, och 
ingick därmed inte i Ume lappmark.2

Den svenska kronan hade tidigt nära kontakter med samerna i Ume och 
Ånger  manna lappmarker. I de nordligare lappmarkerna var det i början av 
1500talet birkarlarna som var inne havare av handelsprivilegierna med samerna 
och som för detta erlade en årlig avgift till kungen. I Ume och Ångermanna 
lappmarker var det i stället kronans fogdar som skötte handeln med samerna och 
tog upp deras skatt. För Ume lappmarks del handlade det om fogden i Väster
botten. Ångermanna lappmark låg också mestadels under Västerbottensfogden, 
men periodvis under fogden i Ångermanland. Under delar av 1500talet samt i 
början av 1600talet fanns särskilda lappfogdar, men annars var det fogden i 
Umeå som ansvarade för samerna.3

Till skillnad från i norr, där mötena mellan samer och birkarlar på 1500talet 
skedde på samlingsplatser i lappmarken, begav sig samerna från Umeå och 
Ångermanna lappmarker ned till bygden för betala skatt, sälja skinn och göra 
uppköp. Det har länge varit känt att fogden i samband med dessa resor brukade 
bjuda samerna på ett rejält kalas i Granö.4 Det har till och med hävdats att det i 
Granö fanns alla de fyra komponenter som varit kända från senare tiders kyrk
platser: uppbörd, handel, gudstjänst och ting.5 Uppgifterna är dock knapphändiga 
och osäkerheten stor om vad som egentligen skett i Granö. 

Det är även oklart när seden att samlas i Granö uppkom. Däremot är det helt 
klart är den avslutades 1606. Eftersom kung Karl IX bestämt sig för att ta 
kontrollen över handeln genom att anlägga en kyrkplats i varje lappmark reste 
nämligen kungens utsände, Daniel Hjort, runt mellan lappmarkerna vintern 
1606 för att genomföra nyorganisationen.6 Samerna från Ume lappmark träffade 
han den 16 januari i Granö. Avsikten hade varit att skapa en gemensam kyrkplats 
för Ume och Pite lappmarker, men samerna menade att detta skulle innebära 
orimligt långa resor. Problemet var bara att samerna i Ume lappmark var alltför få 
för att kunna utgöra underlag för en egen kyrkplats. Därför bestämdes att Laisbyn 
skulle brytas ut ur Pite lappmark och föras över till Ume lappmark. En gemensam 
kyrk och marknadsplats för samerna inom dessa områden skulle anläggas i 

1 Norstedt (2011), s. 34.
2 Gustafsson (1979); Bergsland (1978).
3 Almquist (1922), s. 329–339.
4 Nordlander (1990[1892]), s. 328–329.
5 Bergling (1964), s. 152.
6 Göthe (1929), s. 52; Westin m. fl. (1965), s. 32–38.



4

Lycksele.1 Nyordningen trädde i kraft redan året därpå, 1607, och därmed var det 
slut på Granöepoken.

Betydligt mindre är känt om den exakta platsen för mötena i Granö. I riks
antikvarie ämbetets fornminnesregister finns visserligen ett objekt, daterat 1982
0916, med följande beskrivning: ”Tingsplats (?). Platsen är angiven av ortsbor 
som den troliga för ’lapptingen’ under 1500–1600talen”.2 Markeringen är 
placerad i den västra delen av byn, på nedfartsvägen till adressen Blåvägen 133. 
Det framgår dock inte av registerposten av vem eller på vilka grunder just denna 
plats har utpekats. 

I den här rapporten presenteras en kort utredning av Granös historia före 
1607, genomförd på uppdrag av Västerbottens museum. Syftet har varit att 
samman  ställa vad källorna säger om Granö som samisk samlingsplats för att om 
möjligt klarlägga dels verksamhetens omfattning, dels exakt var den ägt rum. 
Underlaget består till största delen av historiskt källmaterial, främst land skaps
handlingar, men även av annat arkiv material, akter i museets diarium, publicerad 
litteratur samt lokala traditions uppgifter.

Landskapshandlingar
De enda kända historiska källor som innehåller förstahandsuppgifter om Granö 
före 1607 är fogderäkenskaperna, som i Riksarkivet samlats i landskapshandlingar. 
Det finns två serier som kan vara intressanta, dels Västerbottens handlingar, som 
finns bevarade från 1539 (med en lucka fram till 1543), dels Norrlands lappmarker, 
som finns från 1555. En genomgång av dessa serier fram till och med 1607 ger 
följande bild de av funktioner som Granö haft för möten mellan lappmarkens 
samer och den svenska kronans representanter. 

Kalas för samerna
Mycket av Granös ryktbarhet som historisk mötesplats går tillbaka på en text av 
folklivsforskaren Johan Nordlander, publicerad 1905. Under rubriken Lapp
kalasen i Granön och Umeå berättade han om hur kronans fogde varje år brukade 
bestå samerna från Umeå och Ångermanna lappmarker med rundlig förtäring 
dels i Granö, dels vid kungsgården i Umeå.3 

Hur långt tillbaka kan en sådan sedvänja beläggas? I räkenskaperna omtalas 
för första gången 1568 att samerna i Ume lappmark (Ångermanna lappmark 
lydde detta år under en annan fogde) bjudits på öl och bröd i samband med att de 
levererat sin skatt. Året därpå var förtäringen rikligare och omfattade även mjöl, 
smör och gädda. Ingenting sägs vare sig 1568 eller 1569 om att utspisningen 
skulle ha varit en gammal sedvana, men redan 1570 hade det blivit fallet. Därefter 
återkommer nästan varje år formuleringen ”Är kommit till Umeå och Ånger
manna lappars förtäring när de utgöra deras skatt som ned komma med deras 
hustrur och barn efter en gammal sedvana” eller något liknande. Snart växte 
förtäringen i omfattning och omfattade vanligen avsevärda mängder kornmjöl, 
gryn, bröd, salt, smör, sälspäck, kött, gäddor, abborrar, krampsill, lax, sik, 
strömming, öl och brännvin. 

Före 1593 verkar denna utspisning ha skett vid endast ett tillfälle per år, och 
det finns ingenting som talar för att det skulle ha skett i just Granö. Det finns å 

1 Hjort (1858 [1606]).
2 Degerfors 458:1.
3 Nordlander (1990[1892]), s. 328–329.
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andra sidan inte heller mycket som talar emot, endast en anteckning från 1589 
om att samerna fått sin förtäring vid Umeå gård och en redogörelse från 1592 
som avslöjar att samerna var i Umeå på julafton. År 1593 blev bilden tydligare. 
Fogden Östen Nilsson upprepade då först den sedvanliga formuleringen om att 
samerna beståtts med förtäring i samband med att de utgjorde sin skatt, och 
fortsatte därefter med: ”Item till samma lappar utgivit i Granön, den översta by i 
Umeå socken där de först uti ont före trötta och av hunger vanmäktige vore, och 
begärde vederkvickelse blevo de spisade Tomasmäss och vårfruafton”. Tomasmäss 
var den 21 december och vårfrudagen den 25 mars. Jämfört med den överdådiga 
förtäring som ägde rum vid skatteuppbörden samma år var den i Granö knaper, 
bestående endast av mjöl, smör och bröd. Östen Nilssons formulering kan tolkas 
som att samerna inte var vana att bli utspisade i Granö utan bad att få mat just 
detta år eftersom föret var så dåligt och de var så trötta och hungriga.

Utspisningen i Granö blev genast en vana. Från 1593 till 1603 figurerar varje 
år två kalas i räkenskaperna. Det kalas som omnämns först lokaliseras vanligen 
inte, utom 1598 och 1599 då platsen specificeras som Umeå kungsgård. Det 
andra kalaset uppges nästan varje år ha ägt rum i Granö. Mönstret från 1593, 
med ett stort kalas i samband med skatteuppbörden och mer sparsmakad utspis
ning i Granö, består under några år. År 1597 blir emellertid utspisningen i Granö 
mer frikostig och därefter är det ingen större skillnad på de båda tillställningarna 
under ett par år. År 1600–1601 är Granökalaset återigen mer omfattande. År 
1602 noteras endast en utspisning, och den hålls nu i samband med skatte upp
börden i lappfogdegården i Granö. Därefter återgår mönstret under ett år till vad 
som tidigare varit vanligt, men sedan förefaller det ha varit slut på kalasen i 
Granö. Under åren 1604–1606 redovisas endast en årlig utspisning som då äger 
rum vid Umeå kyrka. Från och med 1607 förflyttas kalasen sedan till den nyin
rättade kyrk och marknadsplatsen i Lycksele.

Tidpunkten för de årliga kalasen framgår bara under år med två kalas. Det 
första kalaset, som alltså tycks ha hållits i Umeå, ägde rum vid jultid, medan det 
andra kalaset, som hölls i Granö, ägde rum på vårfrudagen (Tomasmäss, som 
nämndes 1593, verkar ha varit en engångsföreteelse). Intressant nog återkommer 
dessa tidpunkter i Daniel Hjorts rapport från 1606. Det framgår där att det var 
mycket viktigt för samerna att finna en överenskommelse med Hjort om när de 
skulle närvara vid kyrkan. De kunde omöjligt komma varje söndag hela året om, 
eftersom de for vida omkring i markerna för att söka sin försörjning och dessutom 
inte kunde färdas så länge myrar och vattendrag var öppna. Samerna kom därför 
överens med kungens sändebud om att de i alla lappmarker skulle komma till 
kyrkplatserna vid Tomasmäss (21 december) eller allra senast på julafton och så 
stanna där till kyndelsmäss (2 februari). Därefter skulle de bege sig ut i markerna 
för att söka sin näring, eftersom detta var deras bästa tid. På vårfrudagen (25 
mars) skulle de sedan åter infinna sig på kyrkplatserna och stanna där mellan åtta 
och fjorton dagar beroende på föret.1 Eftersom dessa datum före kommer redan i 
ovannämnda handlingar från 1593 och framåt var det uppenbarligen gammal 
hävd som fastställdes vid mötet med Daniel Hjort. 

Den slutsats man kan dra av källmaterialet är således att samerna hade för vana 
att göra två årliga resor från lappmarken till bygden. Under den första resan 
passerade de Granö kring Tomasmäss och fortsatte därifrån till Umeå, där de 
tillbringade julen och därefter återvände till lappmarken. Kring vårfrudagen kom 

1 Hjort (1858 [1606]).
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de återigen till Granö. Kanske stannade man då där i en eller veckor, eller också 
fortsatte man även då till Umeå – detta går inte att utläsa av källorna.

Det förblir också osäkert hur långt tillbaka i tiden kronan haft för vana att 
bjuda samerna på förtäring i Granö. I källorna kan det bara beläggas för perioden 
1593–1603, så det är svårt att bedöma huruvida det även skett tidigare. Två fakta 
talar emot: för det första nämns Umeå kungsgård uttryckligen som plats för 
förtäringen 1589 och för det andra beskrivs utspisningen i Granö 1593 som en 
följd av speciella omständigheter. Troligast är alltså att sedvänjan att bjuda på mat 
i Granö uppkom 1593.

Kronans handel
Granö kan förstås ändå ha varit en mötesplats mellan samer och fogdar, alternativt 
handelsmän, även före den tid då där bjöds på kalas. Noteringen i räken skaperna 
avseende kalaset 1593 visar ju att kronans fogde fanns där när samerna anlände 
och att han också för fogade över resurser att dela ut. Det finns även andra 
uppgifter som tyder på att fogden hade en bas i Granö. Redan 25 år tidigare, 
1568, framgår det nämligen av saköreslängden att ”Simons hustru i Granö” hade 
dömts till döden för att hon stulit mjöl av Kungl. Maj:t och att straffet omvandlats 
till dryga böter. Samtidigt dömdes Olof Jönsson och Per Svensson i Granö samt 
Anders Gertsson i Tegsnäset för att deras hustrur hade köpt av det stulna mjölet. 
Inga ytterligare omständigheter kring dessa brott är kända, men det verkar troligt 
att stölden begicks i Granö och att kronan således hade ett mjölförråd där. 

Klara belägg för sådana förråd finns från 1590talet. Av inventarielistor i 
räkenskaperna för 1592 framgår att fogden sedan föregående år hade kvar en del 
mjöl i Granö, närmare bestämt en tunna bjuggmjöl och två skäl löst mjöl (bjugg 
är korn och ”löst” avser förmodligen mjöl som inte var packat; volymsmåtten är 
oklara men det framgår av räkenskaperna att det gick nio skäl på en tunna). En 
del av årets uppbörd från Västerbotten överfördes till Granö så att där 1592 fanns 
sex tunnor och två skäl löst bjuggmjöl. Även 1595 uppges det i Granö finnas två 
tunnor ”P: mjöl” (troligen packat mjöl) och nio skäl ”L: mjöl” (troligen löst 
mjöl). 

Det troligaste skälet till att kronan förvarade mjöl i Granö var att det användes 
i handel med samerna. Belägg för sådan handel finns i varje fall i räkenskaperna 
från 1596. Fogden, mäster Didrik, köpte då på vårfrudagen i Granö framför allt 
gäddor men även en hel del skinn och betalade detta med främst mjöl och smör. 
Detta var dock bara en mindre del av det handelsutbyte som han detta år hade 
med samerna från Ume och Ångermanna lappmarker. Den mesta handeln skedde 
uppenbarligen i samband med skatteuppbörden, för erlagd skatt och handlade 
varor förtecknas tillsammans under var och en av skattebetalarna. Skatten togs 
antagligen upp i Umeå vid jultid, som vi senare ska se. 

Om kronans mjölförråd i Granö ses som ett belägg för handel med samerna, 
och om stölderna 1568 skedde från dessa förråd, då kan man dra slutsatsen att 
kronan handlade med samerna i Granö åtminstone från denna tid. På 1590talet 
är det i varje fall helt säkert att kronan både hade mjölförråd i byn och där bedrev 
handel med samerna.

Övrig handel
Handlade samerna med andra än kronans lappfogde när de var i Granö, det vill 
säga med landsköpmän och birkarlar? Vissa upplysningar om detta får man i 
Daniel Hjorts tidigare omnämnda rapport. Där finns nämligen förteckningar 
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över de personer som ”varit birkarlar av ålder och brukat deras handel med 
lapparna” och som skulle få fortsätta med detta på den nya marknadsplatsen. För 
Umeå lappmarks del nämns följande personer: Jacob Andersson, Carl Unesson, 
Olof Davidsson, Thomas Andersson, Lars Larsson, Simon Olofsson, Anders 
Persson, Mats Persson, Joen Persson, Håkan Gullesson och Christiern Joensson.1 

Nästan alla av dessa kan identifieras. Jacob Andersson var vid denna tidpunkt 
underlagman i Västerbotten och Carl Unesson var lappfogde för Pite, Ume och 
Ångermanna lappmarker. Simon Olofsson, Håkan Gullesson och Christiern 
Joensson återfinns i räkenskaperna som tre av de fyra skattebönderna i Granö 
medan Anders Persson och Thomas Andersson var de två bönderna i Tegsnäset, 
Olof Davidsson en av två bönder i Tväråträsk (nuvarande Tvärålund), Mats 
Persson den ende i Kussjö och Joen Persson förmodlig en en av de fyra bönderna i 
Hjuken.2 Endast Lars Larsson har inte gått att identifiera. 

Med andra ord var nästan alla bönder i Granö och byarna däromkring 
engagerade i handel med samerna, och det troligaste är väl att denna handel fram 
till och med 1606 bedrevs i just Granö. Hur länge hade då detta pågått? I varje 
fall sedan 1579, för ovannämnde Christiern Joensson torde vara samma person 
som i det årets längd över köpmanspenningar i Umeå socken kallas ”Christiern i 
Granö”. I tidigare längder nämns däremot ingen från Granö, och i senare längder 
finns sällan några uppgifter alls om namnen på köpmännen i Umeå socken. 
Givetvis kan handel ha pågått utan att någon erlade köpmanspenningar. Man 
kan tänka sig att ett viktigt skäl till kronans närvaro i Granö var att fogden ville 
förebygga otillåten handel med bönderna, i och med att byn var den första som 
samerna kom till. 

Skatteuppbörd
Skatteuppbörden bland samerna i Ume och Ångermanna lappmarker skedde nog 
vanligen i Umeå; det framgår flera gånger i räkenskaperna. Åtminstone vissa år 
togs emellertid skatt också upp i Granö. I räkenskaperna från 1600 finns följande 
marginalanteckning i anslutning till listan över samiska skattebetalare: ”Dessa 
hava intet varit tillstädes på Granön där som de pläga göra sin skatt”, följt av 
namnen på tre samer. Även 1602 – det år då det enda kalaset ägde rum i Granö – 
nämns också skatt och Granö i samma mening. 

Kanske fanns en viss flexibilitet i fråga om skatteuppbörden? Om det nu var så 
att fogden handlade med samerna både när de var i Umeå och i Granö, så hade 
samerna kanske möjlighet att erlägga sin skatt vid endera tillfället? Formuleringen 
ovan antyder det: ”...där som de pläga göra sin skatt”. Avstånden inom de båda 
lappmarkerna var ju stora, även om fjällområdet ännu inte ingick i Ume eller 
Ångermanna lappmarker. Kanske var det inte så att alla reste ned till bygden två 
gånger varje vinter, och kanske var det därför funktionellt att ta upp skatt på båda 
ställena.

Det är svårt att säga hur vanligt det var att samerna betalade skatt i Granö, 
men belägg finns för att det kunde förekomma.

Sameting
Att ting hölls med samerna i Granö är en tanke som först verkar ha framförts av 

1 Hjort (1858 [1606]).
2 Av avgörande betydelse för att dessa uppgifter skulle kunna hämtas fram var den tolkning som 

finns i Egerbladh (1972), s. 65.
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Ragnar Bergling.1 Grunden för detta antagande var återigen Daniel Hjorts 
rapport från lappmarksresan 1606: ”... den 16 januari i alla Umeå lappars närvarelse 
uti Granön, item den 25 januari i alla Piteå birkarlars och lappars närvarelse uti 
Arvidsjärvi lappby, när jag allmänningsting höll...”2 Denna redogörelse är 
emellertid tvetydig. Den kan tolkas som att Daniel Hjort höll ting både i Granö 
och i Arvidsjaur, men den skulle också kunna tolkas som att ting enbart hölls i 
Arvidsjaur. Eftersom detta är det enda konkreta belägget för att ting ska ha hållits 
i Granö bör man alltså inte dra för snabba slutsatser.

Vi vet överhuvudtaget inte så mycket om hur rättskipningen gick till i Väster
botten på 1500talet. Medeltida sedvänjor levde kvar och den gamla landslagen 
gällde. I varje socken hölls årligen två ting under ledning av en underlagman som 
valdes av allmogen i landskapet. Underlagmannen hörde själv till allmogen och 
stannade vanligen länge i sitt ämbete. Vid varje ting fanns också en nämnd 
bestående av tolv förtroendevalda män från socknen. Rättsskipningen var alltså 
en ange lägenhet för lokalsamhället; endast vid överklagan till högre instans 
vände man sig till någon utanför landskapet, närmare bestämt till lagmannen i 
Upp land.3

Domar och utdömda bötesbelopp förtecknades i saköreslängder som återfinns 
i fogdens räkenskaper, men det var alltså inte fogden som satt ordförande för 
tingen. Visserligen förekom det åtminstone under 1540talet att Gustav Vasas 
fogdar försökte överta domarrollen. Men detta föranledde klagomål till kungen, 
som 1549 meddelade att han stod helt på allmogens sida. Fogdarna skulle inte 
lägga sig i rättsskipningen.4 

I räkenskaperna för Västerbotten finner man saköreslängder alltsedan 1539. 
Någon gång emellanåt dyker där upp namn på Granöbor som dömts för olika 
brott. Eftersom samerna i Ume och Ångermanna lappmarker verkar ha kommit 
ned till Umeå varje år för att betala skatt och bedriva handel borde ärenden som 
berör dem ha kunnat tas upp vid socknens vinterting. Det har emellertid inte gått 
att identifiera någon enda same i saköreslängderna från Umeå socken under 
perioden 1539–1607. Det är kanske inte så förvånande, med tanke på att tinget 
var socknens angelägenhet och samerna inte hörde till socknen. 

Hur skedde då rättskipningen bland samerna? Det finns otaliga uppgifter i 
litteraturen om att samerna skulle ha haft egna ting eller domstolar, men vid en 
närmare granskning visar det sig finnas få egentliga belägg för detta, i synnerhet 
från den nuvarande svenska delen av det samiska området. De belägg som finns är 
också relativt sena, från 1700 respektive 1800talet.5 Redan från 1500talet finns 
däremot en del uppgifter som visar att svensk lag tillämpades bland samerna. 
Exempelvis finns i räkenskaperna för Lule lappmark 1559 en skrivelse från Gustav 
Vasa, daterad 1558. Skrivelsen berör relationerna mellan lappfogden Jacob Hans
son och de samer som bodde vid Tysfjorden. Gustav Vasa skriver att samerna ska 
låta Jacob Hansson få den del av skatten som han ska ha, och att han i gengäld ska 
hjälpa dem till lag och rättvisa ”som han det för Gud och oss tryggerligen vill stå 
till svars med”. Detta gällde inte endast dessa samer; år 1562 skrev Gustav Vasa till 
fogden Anders Persson angående Umeå lappmark: ”...han skall eder hålla vid 

1 Bergling (1964), s. 152.
2 Hjort (1858 [1606]).
3 Westin & Olofsson (1962), s. 357–358; 444–445.
4 Westin & Olofsson (1962), s. 358–359.
5 Norstedt (2019), s. 67–69.
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Sveriges lag och goda gamla sedvänjor näst Guds hjälp”. Till skillnad från i 
kustsocknarna var det alltså kungens fogdar som upprätthöll lag och ordning i 
lappmarkerna.1 

Detta fungerade emellertid inte alltid så bra. I Torne lappmark klagade 
samerna såväl 1576 som 1595 på att deras fogde, Nils Oravainen, inte använde sig 
av nämnden såsom brukligt var och dessutom aldrig förklarade för dem vad 
Sveriges lag var och vad den innehöll. Det verkar alltså som om tolvmannanämnder 
förekom redan vid den här tiden inom lappmarkerna på motsvarande sätt som 
inom kust  socknarna. Samerna förväntade sig också att få veta vilka lagrum som 
domarna baserades på.2

I lappmarksräkenskaperna från 1500talet förekommer också emellanåt sak
öres längder, dock inte med samma regelbundenhet som i socknens räkenskaper 
och inte heller med någon information om vilka som eventuellt suttit i tolv
manna  nämnden. Under arbetet med denna rapport gjordes en stickprovs kontroll 
av räkenskaperna för Ume och Ångermanna lappmarker för tretton relativt jämnt 
utspridda år mellan 1553 och 1606, varvid saköreslängder hittades endast tre av 
dessa år: 1585, 1604 och 1606. Såväl 1585 som 1604 handlade det om att en 
person respektive år dömts för utom äktenskapligt sexuellt umgänge, medan 
varken brott eller antalet dömda framgår 1606.

Året 1606 är särskilt intressant eftersom det var då som kungens utsände 
Daniel Hjort var på besök. Saköreslängden visar att ting verkligen hölls bland 
samerna i Ume lappmark det året, och det verkar rimligt att den höge ämbets
mannen Hjort fick sitta som ordförande för det tinget, som alltså hölls i Granö. 
Det innebär dock inte nödvändigtvis att Granö var samernas normala tingsplats. 
Om tinget vanligtvis förrättades av lappfogden kan detta lika gärna ha ägt rum i 
sam band med skatteuppbörden vid kungsgården i Umeå.

Kyrkplats
Ragnar Bergling menade också att även gudstjänster hållits i Granö och baserade 
denna slutsats på följande passus i räkenskaperna 1558: ”Item uppbars av Ume 
skattlappar som ginge till Guds bord påsketid tiondegäddor”.3 Bergling utgick 
från att samerna och kronans representanter under hela 1500talet mötts i Granö 
på vårvintern, och om då gudstjänst hölls vid påsk måste det ha varit där. Som vi 
tidigare har sett finns det dock inga entydiga belägg för möten i Granö före 1593. 
Även om kronan förefaller ha haft förråd i Granö redan på 1560talet bevisar det 
ingenting om vad som gällde 1558, när samerna deltog i påskgudstjänsten. Det 
kan ha varit så att Umeå vid den tidpunkten var målet även för samernas andra 
årliga vinterresa till bygden och att det var där som den nämnda gudstjänsten 
ägde rum. Det finns således inga belägg för någon kyrklig verksamhet i Granö 
under 1500talet.

Anläggningar
Vilka anläggningar hade kronan i Granö för sina olika mellanhavanden med 
samerna? Det enda som faktiskt nämns i källorna är en lappfogdegård 1602. Med 
tanke på formuleringen, ”hava förtärt uti lappfogdegården uti Granön”, verkar 
det som om kalaset ägde rum inne i byggnaden. Det faktum att ett stort antal ljus 

1 KorpijaakkoLabba (1994), s. 86–87; Lundmark (2006), s. 25. Brevet till Jacob Hansson har 
dessutom lästs i landskapshandlingarna.

2 KorpijaakkoLabba (1994), s. 88.
3 Bergling (1964), s. 152.
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tas upp i räkenskaperna för utspisningen 1597 tyder också på att måltiderna 
intogs inomhus. Då kan man kanske också tänka sig att handeln med lappfogden 
och skatteuppbörden skedde i samma byggnad. I anslutning till gården bör det ha 
funnits förråd för mjöl och andra varor som användes för handeln med samerna.

Det går inte att utläsa ur källorna hur länge fogdegården funnits i Granö, men 
vissa uppgifter kan fungera som underlag för spekulation. I räkenskaperna från 
Väster botten finns under 1500talet omfattande fiskeregister med uppgifter om 
vilka fisketräsk i socknens inre eller i Lappmarken som nyttjades av vilka bönder. 
I det äldsta registret, som är från 1553, finner man att Jöns i Granö nyttjade 
samma träsk som Örjan Gullesson och Olof Jonsson i Stärkesmark samt Jacob 
Andersson i Grubbe. Detta är inte samma Jacob som omnämns 1606 utan hans 
farfar. Han var en rik köpman som åren 1553–1556 hade samerna i Ume lapp
mark på ”årlig stadga”, vilket betyder att han fick bedriva handel med samerna 
och ta upp deras skatt mot att han erlade en avgift till kronan. Före honom hade 
hans far, Anders Persson, i slutet av 1520talet haft kronans skatteuppbörd bland 
samerna i Ume lappmark som förläning.1 Familjen hade alltså mycket länge varit 
inblandade i handeln och skatteuppbörden bland samerna. Skulle det faktum att 
Jacob Andersson från Grubbe nyttjade samma fisketräsk som Jöns i Granö kunna 
tolkas som att Jacob även hade en gård i Granö? Kanske hade den i så fall anlagts 
redan av hans far? Så kan man spekulera. Nu handlar uppgiften i fiskeregistret om 
ett enstaka år – varken 1556 eller 1558 finns Jacob Andersson med i registret. 
Inte desto mindre är kopplingen mellan honom och Granöbonden intressant.

En lappfogdegård fanns det i varje fall 1602 i Granö, och den räckte kanske till 
för fogdens möten med samerna. Men därutöver fanns det alltså också ett tiotal 
andra personer, bönder från Granö och näraliggande byar, som av hävd handlade 
med samerna. För deras behov bör det ha funnits något slags marknadsplats. Men 
var denna plats var belägen – därom tiger tyvärr källorna.

Kartor
På den äldsta kartan över Umeå socken, från 1661, finns Granö inte med. Byarna 
Tväråträsk och Degerfors är markerade men inte Granö eller Tegsnäset. Umeälven 
avbildas bara upp till strax ovanför Ramsans utlopp.2 Den äldsta karta som ger en 
bild av Granö är i stället Jonas Persson Geddas karta över Ume lappmark från 
1671, där man ser fem symboler för bondgårdar (se rapportens omslag). Inga spår 
finns på denna karta av någon marknadsplats. I beskrivningen till kartan framhålls 
Granö inte heller som något annat än den översta byn i Umeå socken.3

Från 1787 finns avvittringskartor för Granö, där antalet gårdar nu stigit till 
tio. En av kartorna visar inägorna med stor detaljrikedom och flera av inägorna är 
också namngivna, men inget av namnen ger någon ledtråd till var marknadsplatsen 
kan ha varit belägen.4 

År 1863 upprättades en karta för laga skifte i Granö by, ett skifte som fast
ställdes 1865. Dessa kartor är mycket detaljrika och åtföljs av en omfattande 
beskrivning, men ingenting som berör marknadsplatsens belägenhet har kunnat 
hittas där.5

1 Almquist (1922), s. 329–339.
2 Lantmäteriets historiska kartor, Z311:2.
3 Riksarkivet, orts historia, kartor, SE/RA/755/755.1/#/0047:00001.
4 Lantmäteriets historiska kartor, Z674:1–3.
5 Lantmäteriets historiska kartor, Z674:6 samt 24deg512.
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Fältundersökningar
När vattenkraftverk skulle byggas i Umeälven vid mitten av 1900talet utfördes 
omfattande kulturhistoriska undersökningar som finns redovisade i serien Sjö 
och älvregleringsrapporter i Riksantikvarieämbetets regi 1942–1980. Granö ligger 
inom dämningsområdet för Bjurfors övre kraftverk, där undersökningar utfördes 
1958. Från detta område föreligger emellertid bara en volym med fotografier, 
medan angränsande områden (Tuggens samt Bjurfors nedre kraftverk) behandlas 
i vardera två volymer, en med fotografier och en med text. Kontroll av Riksarkivets 
arkivförteckning, utförd av personal vid Forskningsarkivet i Umeå, visar att 
Bjurfors övre kraftverks dämningsområde bara beskrivs genom volymen med 
foto grafier. Orsaken till att någon textvolym aldrig upprättades över detta område 
framkommer i följebrevet till fotovolymen, som undertecknats av arkeologen 
Margareta Biörnstad: ”Härmed får jag överlämna en redogörelse för den kultur
historiska inventering, som under tiden 25–31 juli 1958, har utförts inom 
dämningsområdet för Bjurfors övre kraftverk, Ume älv, Degerfors socken, 
Västerbotten. (...) Denna inventering har endast omfattat sådana områden och 
företeelser, som direkt berördes av företaget (...) Vid inventeringen påträffades 
inga fasta fornlämningar eller andra företeelser av sådant kulturhistoriskt intresse 
att de kan utgöra ett hinder för de planerade arbetena.”1 Såväl fotografivolymen 
från Bjurfors övre kraftverk som båda volymerna från Bjurfors nedre kraftverk 
har genomsökts men ingenting har hittats som har något att göra med samlings
platsen i Granö.

Därefter genomförde riksantikvarieämbetet fornminnesinventering kring 
Granö 1982, och det var då som den troliga platsen för ”lapptingen” under 1500 
och 1600talet fördes in i registret utan närmare uppgifter om vad bedömningen 
baserades på eller vem som stod bakom den. Vid samma tillfälle registrerades 
några fångstgropar, kolugnar, tjärdalar och en gammal kvarndamm på andra 
sidan älven, men ingenting mer inom själva byn.2

I senare tid har personal från Västerbottens museum intresserat sig för Granö 
som marknadsplats och i olika omgångar besökt byn. I maj 2008 gjordes vissa 
undersökningar inför evenemanget Kulturvandring i Granö. I samband med 
detta gjordes några lösfynd som beskrivs närmare i nästa avsnitt.3 År 2014 gjordes 
en mer omfattande undersökning med metalldetektor. Orsaken till denna under
sökning var att man hade börjat misstänka att markeringen i fornminnesregistret 
inte satt på rätt ställe, och förhoppningen var att nya föremålsfynd skulle kunna 
bidra till en säkrare lokalisering. Undersökningen utfördes strax sydost om 
markeringen i fornminnesregistret, i området mellan Blå vägen och husen på Blå 
vägen 131 och 133. Inga fynd av större intresse gjordes emellertid, och det enda 
fynd som togs tillvara var en liten kniv av järn. Slutsatsen blev att det inte fanns 
något skäl att ändra platsens hittillsvarande inprickning i fornminnesregistret.4

1 Forskningsarkivet. Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för 
Bjurfors övre kraftverk. Del 1 (fotografier).

2 FMIS, Degerfors 15, 16, 233, 234, 235, 246, 433, 458.
3 Västerbottens museums diarium, nr 451/08.
4 Västerbottens museums diarium, nr 440/14.



12

Lösfynd
I Västerbottens museums diarium finns några handlingar med uppgifter om 
lösfynd som gjorts i Granö. Med ledning av dessa har fyndplatserna mycket 
ungefärligt inprickats på en karta över byn (figur 1). Fynden består av några mynt, 
en eldslagningsflinta, bitar av kritpipor samt en silversked. Inget av dessa fynd 
finns i museets samlingar. 

Av kartbilden framgår att fynden är koncentrerade till området kring den 
punkt som i fornlämningsregistret utpekas som möjlig tingsplats. Delvis beror 
det på att personal från museet sökt efter föremål i just det området. Emellertid 
har också några av fynden rapporterats in av Granöbor, och det är anmärknings
värt att inga sådana förekommer inom andra delar av byn. Tyvärr kan inget av de 
kända fynden styrka att samlings eller marknadsplatsen verkligen varit belägen 
just här. Det enda mynt vars präglingsår är känt var från 1742 och den enda bit av 
en kritpipa som bedömts var också från 1700talet. Kritpipor anses av arkeologer 
vara ett mycket gott instrument för datering eftersom föremålstypen är väl känd 
och ofta försedd med ornament och stämplar. Undersökningar av kritpipor från 
Västerbottens läns inland har emellertid visat att kritpipor ibland varit i bruk 
mycket länge, mer än 100 år.1 Därför är det vanskligt att bedöma när pipan kan 
ha hamnat på den plats där den upphittats.

Det enda fynd som pekar mot tiden före 1700talet är den silversked vars 
utseende tyder på att den var från 1500talet. Tyvärr är den bara känd från en 
muntlig beskrivning (Anders Huggert, personligt meddelande). Skeden ger 
heller inte i sig någon ledning beträffande marknadsplatsens läge.

Vad man möjligen kan säga är att om platsen skulle ha varit belägen inom 
någon annan del av Granö hade man kunnat förvänta sig att fynd förr eller senare 
skulle dyka upp där, åtminstone om denna del under senare tid berörts av plöjning 
eller annan markbearbetning. Så är emellertid inte fallet. 

Ortnamn
Det verkar rimligt att anta att trakten kring Granö beboddes av samer innan de 
första jordbrukarna kom dit. Någon mer omfattande studie av ortnamnen i 
området har inte gjorts, men professor emeritus Olavi Korhonen har analyserat 
några enstaka sjönamn. När det gäller Kussjön, som i källor från 1500talet skrivs 
Kulesjön eller Kulsjön, menar Olavi Korhonen att ”Det finns knappast någon 
annan ordstam att knyta namnet till än umesamiska guöllie ’fisk’.”2 Om Byssja
träsket skriver Korhonen att förleden lätt kan sammanföras med umesamiska 
bïssie ’helig’.3 Ytterligare ett namn i närområdet som torde vara i grunden samiskt 
är Korbeberget, som bör vara identiskt med Kuorbevare, ett berg som härjats av 
skogseld.4 

Kring Granö finns också några ortnamn med förleden ’lapp’. Närmast ligger 
Lappavan i Umeälven ca 3 km uppströms byn. Längre bort, intill lappmarks
gränsen, ligger Lappträsket med Lappträsktjärn och Lappträsktjärnmyran. På 
andra sidan lappmarksgränsen finns ytterligare en sjö med namnet Lappträsket. 
Lite längre norrut ligger Lappstomberget och Lappstommyran där ’stom’ ska vara 

1 Huggert, 2008.
2 Korhonen, personligt meddelande.
3 Korhonen, 2012.
4 Collinder (1964), s. 102–103.
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Figur 1. Lösfynd upphittade i Granö, ungefärligen placerade utifrån beskrivningar i 
Västerbottens museums diarium. RAÄnummer Degerfors 458:1 har här markerats 
med mörkblå runa. Kartunderlag, © Lantmäteriet.
1. Ett par mynt, hittade i marken på gårdsplats hos granne till familjen 

Gottnersson (Dnr 461/07).
2. Mynt, 1 öre SM 1742, hittat av KarlErik Helmersson i potatisland mitt för öns 

sydspets (Dnr 461/07). Platsen angiven efter samtal med Gunnar Paulsson.
3. Mynt, hittat av William Holmström i hans potatisland (Dnr 461/07).
4. Eldslagningsflinta och stump av skaftet till en kritpipa, hittade av Anders 

Huggert i potatisland och trädgårdsmark på fastigheten 7:5 (Dnr 451/08).
5. Två fragment av kritpipshuvud, enligt handlingen hittade på grann fastig heten 

till 7:5, 5:9, vid ekonomibyggnadens vägg, där de hade frilagts genom takdropp 
(Dnr 451/08). 5:9 är emellertid en mycket liten fastighet vid vägen som inte 
gränsar till 7:5. Där finns för närvarande ingen byggnad alls och på den äldre 
ekonomiska kartan i varje fall ingen ekonomibyggnad. Markeringen har i stället 
satts vid ekonomibyggnaden på fastigheten 5:4.

6. Del av kritpipshuvud av 1700talstyp, hittat av Maria Löfgren i åkern strax 
nordost om gårdsplatsen 6:8 (Dnr 451/08).

7. Silversked med runt blad och trådformat skaft som "en gång i tiden" ska ha 
hittats i marken på fastigheten 7:8, i området mellan uppfartsvägen till fastig
heten 7:5 och udden vid den vik där det förr, i en sydvänd strand slänt, fanns en 
gruppering båthus – det vill säga ”Båthusbacken” (Dnr 449/08). Utifrån 
beskrivningen verkar det ha rört sig om en sked av 1500tals typ (Anders 
Huggert, muntlig uppgift).

Utöver dessa fynd finns en uppgift om ett par sommargravar för samer som ska ha 
funnits på fastigheten 5:9 där det 2008 fanns röd färgad bod strax NV om bostadshuset 
(Dnr 448/08). Här råder samma osäker het som ovan om 5:9, en osäkerhet som inte 
kunnat lösas. Platsen har därför inte prickats in på kartan.











\
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ett dialektalt ord för ’stubbe’.1 På den sida om älven där Granö ligger finner man 
Lappnäset i Rössjön. Även namn med förleden ’kåta’ brukar anses vittna om 
samisk närvaro. De som finns närmast Granö är Kåtaberget, Kåtamyran och 
Kåtatjärnen ungefär 8 km norr om byn. Övriga ’kåta’namn i kommunen ligger i 
anslutning till Vindelälvens dalgång.

Ortnamn med förlederna ’lapp’ eller ’kåta’ vittnar utan tvivel om samisk 
närvaro, men det kan noteras att det finns fler sådana namn i Vindelns kommun 
är i Lycksele kommun, där samerna bevisligen var i majoritet långt in på 
1700talet. Sådana ortnamn har skapats av den svenskspråkiga befolkningen och 
således i relativt sen tid. De kan mycket väl avse fjällsamers vistesplatser under 
vintern och behöver inte ha något att göra med en äldre, mer stadigvarande 
samisk befolkning. Inte heller finns något av dessa namn så nära Granö att de 
skulle kunna säga något om en eventuell marknads eller tingsplats.2 

Traditionsuppgifter
Tommy Ågren, ordförande för Granö byaförening, och Gunnar Paulsson, 
byåldersman i Granö, har tillfrågats om var man i byn menar att den gamla 
marknads platsen ska ha legat, och de har ritat ut ett område på en karta (figur 2). 
Detta område ligger i anslutning till älven och sträcker sig från den så kallade 
Båthus  backen vidare nedströms över åkermarkerna och gårdsplatserna till den 
södra delen av Linnévägen. Såväl den punkt som markerats som trolig tingsplats i 
forn minnesregistret som de flesta kända lösfynd ligger inom detta område. 

1 Korhonen (2012).
2 Denna kortfattade redovisning av ortnamnen kring Granö bygger i huvudsak på Lantmäteriets 

webbsida Kartsök och Ortnamn. Ortnamn som skulle kunna berätta något om den gamla 
marknads platsen har också eftersökts på de historiska kartor som redovisas under den rubriken.

Figur 2. Den blå streckade linjen avgränsar det område inom vilket Granöborna 
menar att den gamla marknadsplatsen ska ha legat. Den röda streckade linjen 
avgränsar Båthusbacken, den del som anses vara särskilt intressant och som i första 
hand bör bli föremål för undersökningar. Kartunderlag, © Lantmäteriet.
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Slutsatser
Källorna om vad som i äldre tider försiggått i Granö är knapphändiga. Varken 
kartor, fältundersökningar, lösfynd eller ortnamn ger några upplysningar. De 
enda källor som innehåller något substantiellt är Daniel Hjorts redogörelse samt 
land  skapshandlingarna, men den bild de ger är inte fullständig. Risken är uppen
bar att man övertolkar de spridda uppgifter man hittar. Med detta i åtanke verkar 
det ändå rimligt att dra följande slutsatser. 

Granö var fram till och med 1606 en plats där samer från Ume och Ånger
manna lappmarker slog läger under sina resor till Umeå. Det är oklart hur många 
gånger om året dessa resor brukade äga rum, men på 1590talet var det i alla fall 
två, dels till jul, dels till vårfrudagen. Man färdades med andra ord på vinterföre. I 
Granö möttes samerna av kungens fogde, som bytte till sig varor och samtidigt 
över vakade att bönderna inte gjorde alltför goda affärer. Fogden kunde ta upp 
skatt vid dessa tillfällen. Under åren 1593–1603 bjöds samerna på kalas i Granö 
på vårfrudagen, vilket möjligen innebär att dessa då inte fortsatte ned till Umeå. 
Ting förrättades där 1606 men kan annars lika gärna ha ägt rum i Umeå som i 
Granö. Någon kyrklig verksamhet i Granö är inte belagd.

Vid närmare eftertanke är det knappast troligt att Granö skulle ha erbjudit 
kyrkplatsens alla funktioner, som Bergling tänkte sig, eftersom samerna faktiskt 
brukade resa vidare ned till Umeå, åtminstone från 1589 och framåt. Det måste 
ha funnits någonting där som inte fanns i Granö och som fick dem att fortsätta 
de sju milen ned till kusten. Möjligheten till skatteuppbörd var knappast i sig till
räckligt lockande. Kanske handlade det helt enkelt om tillgången till en mer 
omfattande marknad med bättre priser, större kundkrets och större varuutbud. 
Det kan också ha handlat om möjlig heten att delta i gudstjänster och ting. 

Granö fyllde andra funktioner. Granö var den översta byn i Umeå socken, den 
första byn som samerna kom till under sina resor till bygden, ett etappmål där de 
kunde återhämta sig efter resans vedermödor och där fogden kunde möta upp. I 
byn hade fogden en gård med förråd av handelsvaror, en gård som mycket väl kan 
tillkommit under första halvan av 1500talet. Med tanke på hur många bönder i 
bygden som brukade handla med samerna bör det också ha funnits en 
marknadsplats. Var kan den ha legat? I källorna finns ingen som helst information 
om detta. Eftersom resorna ägde rum på vintern kan Umeälvens is ha fungerat 
som marknadsplats. I den lokala traditionen finns dock ett bestämt område norr 
om älven som pekas ut som den gamla marknadsplatsen. För att bringa klarhet i 
detta skulle det vara värdefullt med en grundlig undersökning av det avgränsade 
området. Nya fynd skulle kunna fylla igen en del av den ofull ständiga bild som 
källorna ger och kasta nytt ljus över Granö som plats för möten mellan samer, 
fogdar och bondebefolkning före 1607. 
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Arkivkällor
Riksarkivet/SVAR
Landskapshandlingar. Västerbottens handlingar 1539–1607.
Landskapshandlingar. Norrlands lappmarker 1554–1607.
Karta över Lycksele (Umeå) lappmark av Jonas Persson Gedda, 1671, samt en 

tillhörande 40sidig berättelse av Anders Olofsson Holm. Orts historia, 
Kartor, SE/RA/755/755.1/#/0047:00001.

Forskningsarkivet vid Umeå universitet
Sjöregleringsrapporter. UME ÄLV. Rapport över kulturhistoriska undersökningar 

inom dämningsområdet för Bjurfors övre kraftverk, Degerfors socken, 
Västerbotten. Del 1 (fotografier). SE/ATA/ARK3_210/E 5 A/413. I 
Forsknings arkivet vid Umeå universitets bibliotek registrerad som volym 224 i 
projektarkiv 5.

Lantmäteriets historiska kartor
Geografisk avritning av Umeå socken av Johan Persson Gedda, 1661. Z311:2. 
Avvittringskarta för Granö bys ägor. 1787. Z674:1–3.
Laga skifte för Granö nr 1–8. Karta upprättad 1863; skiftet fastställt 1865. Z6

74:6 samt 24deg512.
Västerbottens museums diarium
19751104. Brev från Anders Huggert till landsantikvarien om en person som 

exakt kan utpeka var den gamla handelsplatsen i Granö legat. Enligt senare 
anteckning på dokumentet avled personen 1977.

19990122. Anmälan om oregistrerad fornlämning i Västerbottens län. Dnr 
44/99. Anmälaren vet var Granö gamla marknadsplats låg. Han har hittat 
mynt och rester av ”pallisad”. [Under arbetet med denna rapport eftersöktes 
anmälaren, som visade sig ha avlidit våren 2018]

20070703. Uppgifter om fynd av enstaka mynt i Granön, Degerfors sn, Vindelns 
kn. Dnr 461/07. Anteckning av Anders Huggert om tre olika myntfynd i 
Granö. [Se figur 1, sidan 13]

20080627. Angående uppgift om samiskt viste i Granö, Degerfors sn, Vindelns 
kn. Dnr 400/08. Anteckning av Anders Huggert om en samisk boplats som 
ska ha funnits på älvens SV sida, ungefär tvärs för kyrkan, men som ska ha 
grävts bort av byns bönder.

20080627. Angående uppgift om samiska sommargravar å fastigheten Granö 
5:9, Degerfors sn, Vindelns kn. Dnr 448/08. Anteckning av Anders Huggert 
om en uppgift om två sommargravar där samer skulle ha gravsätts i väntan på 
transport till kyrkogården. Platsen ska varit vid en rödfärgad bod strax NV om 
bostadshuset på fastigheten 5:9.

20080630. Angående eldslagningsflinta och kritpipsfragment påträffade på 
fastigheterna Granö 7:5, 5:9 och 6:8, Degerfors sn, Vindelns kn. Dnr 451/08. 
Anteckning av Anders Huggert om fynd gjorda i Granö av personal från 
museet i samband med förberedelser inför evenemanget Kulturvandring i 
Granö. [Se figur 1, sidan 13]

20080630. Angående uppgift om silversked funnen å fastigheten Granö 7:8, 
Degerfors sn, Vindelns kn. Dnr 449/08. Anteckning av Anders Huggert om 
en silversked som ska ha hittats ”en gång i tiden”. [Se figur 1, sidan 13]

20080630. Angående uppgift om husgrund under golvet i manbyggnaden 
Granö 6:8, Degerfors sn, Vindelns kn. Anteckning av Anders Huggert om att 
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Olof Andersson i Granö vid omläggning av golvet i sin manbyggnad upptäckt 
att det därunder fanns en äldre husgrund – orienterad i stort sett som det 
nuvarande huset. [Eftersom uppgiften inte framstår som relaterad till 
marknadsplatsen har huset inte markerats på kartan.]

20140811 Tillstånd till Susanne Sundström, Västerbottens museum, att 
använda metallsökare inom fastigheterna Granö 7:4, 7:5 och S:4, Degerfors 
socken, Vindelns kommun. Dnr 440/14. Tillståndet avser en undersökning 
för att ta reda på om den gamla tingsplatsen var felmarkerad i fornminnes
registret samt om möjligt lokalisera och avgränsa platsen ytmässigt.

20141215 Avrapportering från Susanne Sundström om användande av metall
detektor inom fastigheterna Granö 7:4, 7:5 och S:4, Degerfors socken, 
Vindelns kommun. Dnr 440/14. Inga fynd av större intresse påträffades och 
endast en liten kniv av järn tillvaratogs. Bedömningen blev att den nuvarande 
markeringen av den gamla tingsplatsen i fornminnesregistret inte bör ändras.

2016. Undersökningsplan av Berit Andersson inför arkeologisk undersökning av 
förmodad grav, SKS objekt ID 3005121, på fastigheten Granö s:6 i Granö, 
Degerfors socken, Vindelns kommun, Västerbottens landskap och län. Dnr 
362/16. Arkeologisk rapport. [Vid närmare undersökning visade sig den 
förmodade graven inte vara någon grav.]

Utöver detta har också museets tipsregister genomgåtts.

Personliga kontakter
Förutom nuvarande personal vid Västerbottens museum har diskussioner förts 
med följande personer:

�� Anders Huggert, tidigare museichef.
�� Tommy Jacobsson, släktforskare som bland annat ägnat sig åt Granö.
�� Olavi Korhonen, professor emeritus, har inte konsulterats under arbetet med 
denna rapport men tidigare tillfrågats om samiska ortnamn i Vindelns 
kommun.
�� Gunnar Paulsson, byåldersman i Granö.
�� Inger Zachrisson, tidigare anställd vid museet.
�� Tommy Ågren, ordförande i byaföreningen i Granö.


