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Administrativa och tekniska uppgifter 
Vbm dnr  591/19 
Beställare  Konstvägen 7 älvar 
Län  Västerbotten 
Landskap  Lappland 
Kommun  Vilhelmina/Dorotea 
Socken  Vilhelmina/Dorotea 
Ort  Saxnäs/Borgafjäll 
Fastighet  Kronoöverloppsmarken 
Undersökningstyp Kulturhistorisk utredning 
Datering  Förhistorisk- och historisk tid 
Kartblad  71F 9A, 72F 0A, 72F 0B (SWEREF99) 
Koordinatsystem Sweref99TM 
Fältarbetsperiod 2018-08-06 – 2018-08-08 
Fältarbetsledning Jans Heinerud VBM 
Övrig personal Erik Sandén VBM 
Planering arkivsök 1 dv 
Dagverken fält  6  
Dagsverken rapport 1 
Dokumentationsmaterial Rapporter samt övrigt analogt och digitalt arkivmaterial kommer att 

förvaras vid Västerbottens museum. 

Sammanfattning 

Fjällområdet kring Marsfjällen i norr och Borgafjällen i söder är mest känd för sin storslagna 
natur. Mindre känt är att det har funnits och verkat människor här i tusentals år.  
Kulturlandskapet är inte alltid så påtagligt och lätt att upptäcka, men i området kring 
Borgasjön, Kultsjön och vid Satsån finns lämningar från stenålder, järnålder, medeltid och 
nyare tid.  
Många lämningar är samiska som visteplatser (Lappvallen, Storviken, Sutme, Vielmiesmehkie 
m fl.) härdar, kåtatomter, förvaringsanläggningar och renvallar, men det finns även flera 
fångstboplatser från sten- och bronsålder vid Borgasjön och Kultsjön. 
Länge var fjällområdet mellan Saxnäs och Borgafjäll i stort sätt fyndtomt.  
 
I augusti 2018 genomförde Västerbottens museum en inventering längs med vandringsleden 
mellan Saxnäs och Borgafjäll. Vid inventeringen registrerades nya lämningar vid Satsån (två 
härdar samt en husgrund) som vittnar om renskötsel i området, en tältring på N sidan av 
Gaalloe samt nya röjningsrösen vid Lappvallen. 
 
Sammantaget har vi nu fått nya pusselbitar som dels vittnar om en långvarig bosättningen och 
nyttjande av området samt ur kulturhistoriskt perspektiv kopplat ihop Saxnäs och 
Borgafjällsområdet.    
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Inledning 
Föreningen Konstvägen sju älvar lämnade 2016 in en ansökan till Länsstyrelsen och 
Länsturismen som syftade till att utveckla konstvägen i området Borgafjäll och Saxnäs med två 
nya konstverk, samt informationsskyltar. I samband med detta inkom förslag till att rusta upp 
Lappvallens kåtor vid Borgfjäll samt att genomföra en kulturhistorisk utredning längs med 
vandringsleden mellan Saxnäs och Borgafjäll.  
 
Under tre dagar i augusti 2018 genomförde två personer från Västerbottens museum 
utredningen.  
 

 
Fig. 1. Översiktskarta över området mellan Saxnäs och Borgafjäll med vandringsleden, fynden från utredningen och 
sedan tidigare kända registreringar i Kulturmiljöregistret.  
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Utredningsområdet 
Utredningsområdet omfattar vandringsleden mellan Saxnäs och Borgafjäll. Vandringsleden är 
ca 21 km lång med en höjdskillnad på 600 m. Från Saxnäs är leden till en början brant och 
stenig, men planar efter ett tag ut uppe i passet vid Pojken för att sedan gå ner till Satsån. Innan 
Satsån passeras ett område med flera tjärnar. Efter Satsån börjar stigningen upp till 1160 
m.ö.h. på Gaalloe, där det finns ett rastskydd. Från toppen börjar fin vandring ner genom 
fjällbjörkskogen till Borgafjäll där det samiska vistet Lappvallen passeras.  
 

 
Fig. 2. VBM DB 495_32. Utsikt från Gaalloe mot Borgahällan 

Kulturmiljö 
Innan utredningen fanns det få registreringar i området. Den senaste fornminnesinventeringen i 
området skedde 1983 och sannolikt inventerades endast området närmast bebyggelsen. I 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister är en kvarn- och sågplats i Borgafjäll (L1938:1075, 
Dorotea 271:1) samt två visten (L1938:225, Dorotea 189:1 och L1938:607, Dorotea 272:1) 
registrerade. Enligt en bebyggelseinventering från 1978-1980 som genomfördes av Christer 
Westerdahl fanns uppgifter om stalotomter nära leden på kalfjället ovanför Borgafjäll. Strax 
söder om Satsfjällets topp finns en möjlig stenåldersboplats registrerad (L1937:3433, 
Vilhelmina 112:1) På, eller i närheten av platsen tillvaratog Knut Tinnberg avslag och kärnor 
som senare har avförts som naturliga. Däremot tillvaratog han också en välslagen pilspets av 
vit kvarts. Platsen återfanns ej vid inventeringen 1983. 

Målsättning och målgrupp  
Målsättningen med utredningen var att inventera hela vandringsleden samt området i 
anslutning till denna. Syftet med inventeringen var att få en helhetsbild av kulturmiljön längs 
med leden mellan Saxnäs och Borgafjäll. Målgrupper för utredningen var föreningen 
Konstvägen sju älvar, Länsstyrelsen, Länsturismen m fl.  
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Metod 
Inventeringen genomfördes genom fotvandring längs leden och avstickare i ledens närhet när 
det bedömdes som området hade potential. Metoden var okulär besiktning och provstick med 
jordsond. Lämningarna koordinatsattes med GPS och beskrevs och bedömdes enligt 
Riksantikvarieämbetes praxis. Lämningarna registrerades i det nationella Kulturmiljöregistret. 
 

 
Fig. 3. VBM DB 495_10. På väg ner från Pojken mot Satsån 

Resultat 
Vid inventeringen registrerades dessa lämningar: 
1. Husgrund historisk tid 
Orientering: 2 m NNÖ om stig. 
Terräng: Krönläge av SV-sluttande moränås (NV-SÖ) med myr och tjärn i SV. 
Beskrivning: Husgrund, rekt, 4 x 7,5 m (VNV-ÖSÖ), intill 0,5 m h, bestående av 
natursten 0,2 - 0,6 m stora, högst i S hörnet. vid Ö väggen är en 3 x 2 m stor 
stenläggning av flata stenar i golvytan. 
 
Enligt samtal med Göran Eriksson, som jobbat som naturbevakare fram till 2000, var 
huset som stått på platsen en stuga tillhörande Lappväsendet. Han själv mindes inte 
stugan i användbart skick. På flygfoto från 1960 ser man en öppen yta på platsen men 
inget hus. 
Husgrunden bedöms som övrig kulturhistorisk lämning. 
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Fig 4. VBM DB 495_16. Husgrund nr 1. 
 

2. Härd  
Terräng: Sandig platå med större bäck i SV och myr i N. 
Härd, oklar form, 1 x 0,9 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 synliga stenar varav stenen i 
ÖNÖ ändan är 0,3 x 0,2 m och flat. Övriga stenar känns med jordsond. Vid provstick 
med jordsond framkom rikligt med rödbränd sand i härden. Formen är osäker på grund 
av att det växer in björk i härden. 
Härden bedöms som fornlämning. 
 

 
Fig. 5. VBM DB 495_20. Härd nr 2. 
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3. Härd.  
Härd, oval, 1.0 x 0,8 m (NNÖ-SSV), bestående av ett 10 tal övermossade, 0,2-0,3 m 
flata stenar. Anläggningen är stenfylld. Kan ev. vara en turisthärd, dock lite atypisk. 
 

 
Fig 6. VBM DB 495_36. Härd nr 3. 
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4. Tältring 
Terräng: Grusig platå på NÖ-sluttande kalfjällssida med bäck i S. 
Tältring, ov, 6 x 4 m (N-S) bestående av 21 upplagda stenar, 0,2 - o,4 m stora. ingen 
härd. De flesta stenarna är lavbeväxta. 
Tältringen bedöms som övrig kulturhistorisk lämning. 
 

 
Fig 7. VBM DB 495_29. Tältring nr 4. 
 
5. Röjningsröse 
Terräng: SV-sluttande fjällbjörkskog med inslag av gran och en, med bäck i NV. 
Röjningsröse, 30 x 7 m och intill 1 m h, bestående av 0,3 - 1 m stora stenar. Vissa kan 
ligga på ursprunglig plats. 
Röjningsröset bedöms som övrig kulturhistorisk lämning. 
 

 
Fig 8. VBM DB 495_33. Röjningsröse nr 5. 
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Tolkning och utvärdering 
Vid utredningen har fem lämningar registrerats. Dessa pekar på aktiviteter som renskötsel och 
myndighetsutövning samt troligen också med turism.  
 
Pilspetsen som tidigare hittats av Knut Tinnberg mellan Satsfjällets topp och fjället Pojken 
(L1937:3433, Vilhelmina 112:1) vittnar om ett utnyttjande av fjällområdena redan under 
stenålder och bronsålder. Under stenåldern får man tänka sig en annorlunda växtlighet. Strax 
efter istidens slut växte tall och björk 400 – 600 m högre upp än vad de gör idag så man får 
tänka sig stora delar av fjällen som skogsklädda tidigt under stenåldern (Öberg, L & Kullman, 
L. 2011). Detta var ett landskap som användes av stenålderns jägare och fiskare. 
 
Härdar av typen som vanligen hittas i kåtor är svåra att datera, det tunna ytskiktet på marken 
och ofta avsaknad av marktillväxt gör att en härd kan se likadan ut om den är 50 år gammal 
som om den är närmare 1000 år gammal. För att kunna säga något om åldern måste man göra 
en närmare undersökning. Härden som registrerades vid Satsån (nr 2) representerar troligen 
renskötsel vid sommarbete. Åldern är svårt att säga något om.  
De delvis välbevarade vistena som ligger mot Borgafjäll (L1938:225, Dorotea 189:1 och 
L1938:607, Dorotea 272:1) har använt på vår och höst av flera familjer och här har man lagt 
ner stort jobb på markarbeten. Det vid utredningen registrerade röjningsröset (nr 5) visar på ett 
stort arbete för att iordningställa marken för renarna. Detta är något som vi sett även på andra 
ställen både i Sverige och i Norge. 
 
Husgrunden som registrerades som var Lappväsendets stuga (nr 1) får representera statens 
intressen i renskötseln och myndighetsutövning i anslutning till den. 
 
Den sista fasen i användningen av fjällområdena, turismen, ser vi spåren av i en härd (nr 3) 
som inte är av den typ vi normalt sammankopplar med samiska kåtor och tältringen (nr 4) som 
troligen också är spår av sentida vandrare.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se en användning av området mellan dagens Saxnäs och Borgafjäll 
under många tusen år av jägare, samlare och fiskare, av renskötande samer, av myndigheter 
och av turister. 
 

 
Fig 9. VBM DB 495_35. En restaurerad kåta på ett av vistena på väg ner mot Borgafjäll. 
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Objekttabell 
Nr i utredningen lämningstyp Antikvarisk bedömning Lämningsnummer i 

Kulturmiljöregistret 
1 Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning L2019:5979 
2 Härd Fornlämning L2019:5981 
3 Härd Övrig kulturhistorisk lämning L2019:5983 
4 Övrigt Övrig kulturhistorisk lämning L2019:5984 
5 Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning L2019:5985 

 

Referenser  
Riksantikvarieämbetet. Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. 
Version 4.0. 
 
Öberg, L & Kullman, L. 2011. Recent Glacier Recession – a New Source of Postglacial Treeline 
and Climate History in the Swedish Scandes. Landscape Online 26, 1-38 . 
DOI:10.3097/LO.201126 
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VBM DB 495_2 Konstverket ”Tsïegle” vid Saxnäs av Tomas Colbengtson Erik Sandén 

VBM DB 495_3 Borttappad leksak vid vandringsleden. Erik Sandén 

VBM DB 495_4 Området mellan satsfjället och Pojken Erik Sandén 

VBM DB 495_5 Området mellan satsfjället och Pojken Erik Sandén 

VBM DB 495_6 Renar på fjället Erik Sandén 

VBM DB 495_7 Renar på fjället Erik Sandén 

VBM DB 495_8 Utsikt från leden mot Jïengejehtseme Erik Sandén 

VBM DB 495_9 Utsikt från leden mot Jïengejehtseme Erik Sandén 

VBM DB 495_10 Utsikt från leden mot Jïengejehtseme Erik Sandén 

VBM DB 495_11 Ensam gran på kalfjället Erik Sandén 

VBM DB 495_12 Utsikt mot Satsfjället och Pojken från S Erik Sandén 

VBM DB 495_13 Utsikt mot Satsfjället och Pojken från S Erik Sandén 

VBM DB 495_14 Husgrund (nr 1 i utredningen) från Ö Erik Sandén 

VBM DB 495_15 Husgrund (nr 1 i utredningen) från Ö Erik Sandén 

VBM DB 495_16 Husgrund (nr 1 i utredningen) från S med en ledrösning i 

grunden 

Erik Sandén 

VBM DB 495_17 Husgrund (nr 1 i utredningen) från Ö med en ledrösning i 

grunden 

Erik Sandén 

VBM DB 495_18 Gammal och ny överfart över Satsån Erik Sandén 

VBM DB 495_19 Gammal och ny överfart över Satsån Erik Sandén 

VBM DB 495_20 Härd (nr 2 I utredningen) Erik Sandén 
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VBM DB 495_21 Härd (nr 2 I utredningen) Erik Sandén 

VBM DB 495_22 En vacker larv långt uppe på kalfjället. Erik Sandén 

VBM DB 495_23 Rösningar och en ren på väg upp mot Gaalloe Erik Sandén 

VBM DB 495_24 Satsfjället och Pojken längst till höger. Fotat från S Erik Sandén 

VBM DB 495_25 Lägerplats på väg upp mot Gaalloe Erik Sandén 

VBM DB 495_26 Lägerplats på väg upp mot Gaalloe Erik Sandén 

VBM DB 495_27 Lägerplats på väg upp mot Gaalloe Erik Sandén 

VBM DB 495_28 Tältring (nr 4 i utredningen) Erik Sandén 

VBMDB 495_29 Tältring (nr 4 i utredningen) Erik Sandén 

VBM DB 495_30 Rösningar på väg upp mot Gaalloe Erik Sandén 

VBM DB 495_31 Nya raststugan på Gaalloe Erik Sandén 

VBM DB 495_32 Usikt från Gaalloe mot Borgahällan Erik Sandén 

VBM DB 495_33 Röjningsröse (nr 5 i utredningen) Erik Sandén 

VBM DB 495_34 Röjningsröse (nr 5 i utredningen) Erik Sandén 

VBM DB 495_35 Restaurerad kåta på Lappvallen (L1938:225, RAÄ Dorotea 

189:1) 

Erik Sandén 

VBM DB 495_36 Härd (nr 3 i utredningen) Jans Heinerud 
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