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INLEDNING

Först av allt tackar jag Sjeltie-Åsele kommun för min möjlighet att skriva samman detta. Jag vill 
även tacka alla de jag samtalat med genom åren för informationer genom åren. Ingen nämnd och 
ingen glömd!

Det samiska kulturlandskapet i Sjeltie-Åsele kommun är mycket omfattande och uråldrigt. I 
följande översikt kommer det att kastas ljus över skogssamiska skatteland, flyttlederna, samiska 
härdar/visten, barktäkter, gamla heliga platser, en bengömma och en björngrav. Även 
litteraturuppgifter om samisk kultur inom kommunen ingår i referenslistan. Här ska vi lägga märke 
till att vart och ett av skikten i det samiska kulturlandskapet kan utgöra större sammanställningar i 
artiklar, uppsatser och avhandlingar. Kanske det som här kommer kan utgöra delar av inspiration till
det? Bilden på framsidan visar en speciell formation på toppen av Lögdåkullen i Vistege-Fredrika. 
Enligt muntlig tradition ska det vara en samisk offerplats. Platsen är inte registrerad i 
fornlämningsregistret. Bilderna i rapporten är, förutom där annat anges, tagna av mig. Copywrigt till
sammanställningen har Sjeltie-Åsele kommun och författaren.

KARTOR

Blå kartan 21H Åsele. Skala 1: 100 000. Hänsynskarta Natur- och kulturmiljövård för Vilhelmina 
norra sameby och samma karta för Vilhelmina södra sameby. Skala 1: 250 000. Kvartärgeologiska 
kartan 20H Junsele/21H Åsele. Skala 1: 100 000. Kartutsnitten har som källa 
Riksantikvarieämbetets Fornsök: www.fornsök.se

FLYTTLEDER

Genom mina kontakter genom åren med samebyarna och alla mina färder i markerna har jag lärt 
mig mycket om flyttledsmönstren i och genom kommunen. I litteraturen finns dessa flyttleder 
beskrivna av bland annat Ernst Manker (1947). Här kan vi följa Vilhelmina norra samebys (norra 
byn) och Vilhelmina södra samebys (södra byn) flyttleder från gränsen till Norge och hela vägen 
ned till skogslandet och kusten i Ångermanland. I Christer Westerdahls böcker (1986, 2008) är 
lederna närmare beskrivna. Kartorna nedan är hämtade ur Westerdahls böcker. Den första visar 
norra byns huvudled, den andra kartan visar södra byns huvudled. Kartorna framställdes av Gun-
Marie Berggren vid Örnsköldsviks kommun i samband med boken Samer nolaskogs (1986). Bilden 
nedan är tagen från Trollhuvudskallen. Nedanför berget ser vi var norra byns flyttled från Sjeltie 
förbi Tegelträsk löper förbi nedåt Björna till. Enligt traditionen är berget ett samisk heligt berg 
(Viklund 2021b).
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SKOGSSAMISKA SKATTELAND

I en historisk källskrift om Ångermanland och där även om Åsele lappmark skriver 
Abraham Hülfhers 1780 (sid. 222 f.) följande mycket intressanta: "Lapparne hafva ifrån urminnes 
tid wistats i de närmaft fjällen belägne trakter...på deras fpråk kallas Sameland eller 
Sameladde...Lapparne fördelas i Gran (skogssamer, min kursivering)- och Fjäll-lappar...fom bo i få 
kallade kåtor...Fjäll-lapparna flytta emellan Lapplanden, och hafva fin mäfta näring af Renar, som 
de underhålla till flere 1000: de...Öfwer sommaren wiftas de i Fjällen, men om vintern föra bete för 
fina Renar hos Gran- lapparne, fom bo nedom Fjällfoten eller i Skogslandet, famt tillförene på den 
allmänning nu är tildömd Ångermanland).

Kartan nedan är hämtad ur Westerdahl 1986. Den visar schematiskt skattelanden i kommunen med 
omland år 1695. Genom ett pågående arbete av Gudrun Norstedt kommer det att presenteras en 
närmare studie av skattelanden i Sapmi. Gudrun har forskningspengar från Vetenskapsrådet i en tre-
årig studie kring samisk resursförvaltning före och efter inledningen av nybyggeskolonisationen i 
Pite lappmark och i en jämförelse med bland annat Åsele lappmark. Sedan tidigare har Gudrun med
sin pappa Staffan publicerat Landskapsgränsen mellan Ångermanland Västerbotten och Åsele 
lappmark (2007). Lappskattelanden på Geddas karta: Umeå lappmark från 1671 till 1900- talets 
början publicerade hon 2011. 

Ser vi till de äldsta kända beläggen skriftliga beläggen från Åsele lappmark (då Ångermanna 
lappmark) är de från mitten av 1500- talet (Spång 1997 s. 226). Där anges de samiska hushållens 
placering vid träsk eller sjö. Anteckningarna är från fogden som tog in skatt från de samiska 
hushållen. Här kan vi lägga märke till att de samiska hushållens belägenhet anges som träsk eller 
sjö. Här har vi som exempel Pähr Jonasson Skum från Avaträsk och Jöran Nilsson från Allsilla. Vid 
denna tid var inte någon permanent svensk närvaro inom Sápmi. Det är först vid början av 1600- 
talet som Hertig Karl på olika sätt försökte knyta det samiska området till sitt rike och samtidigt ta 
kontroll över den sedan länge lönsamma handeln med den samiska befolkningen. Det är vid denna 
tid det börjar att anläggas kyrkplatser inom sameland. Ser vi till Sjeltie-Åsele byggs den första 
kyrkan år 1648 (Fahlgren 1966 s 210).
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I Norstedt (2011 s. 23) ser vi att skattelanden i Umeå lappmark i hennes mycket intressanta studie 
av Geddas karta från 1671 visar att ett 50- tal berg är namngivna som gränspunkter mellan de olika 
landen. Författaren konstaterar att fyra av de identifierade bergen har koppling till offer eller 
övernaturliga företeelser och citerar vad Samuel Rheen sätter på pränt på 1670- talet: "Hvar och een
slächt eller familia hafver sitt besynnerliga Offerberg" (Rheen 1983 s. 40). Besynnerliga berg kan 
här utläsas som särskilda berg. Ett till av de "särskilda" bergen i kommunen är mest sannolikt på 
Bastuklumpen/berget i Vistege (Viklund 2008 s. 339). Bilden nedan visar den platsen vilken har 
Raä- nr Fredrika 204. På framsidan av denna rapport ses stenformationen vilken är på andra sidan 
Lögdån sett från platsen nedan. Kan där finnas ett tänkbart samband mellan de två iögonfallande 
bergen och dess stenformationer? Jag finner det som troligt. Bild nedan: Christer Westerdahl.
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Centralt för att få förståelse för de samiska rituella lämningarna är gränser/gränsområden (Fossum 
2006 s.35 f,  med anförd litteratur). Här kommer vi givetvis in på naturliga gränser, såsom berg. I 
Norstedts bok (2011 s. 25 ff.) nämnd ovan har vi en utgångspunkt kring fortsatta funderingar kring 
sådana berg i kommunen. Sedan tidigare har vi genom bland annat Manker (1957) och Åseleboken 
(1966) uppgifter om samiska heliga berg i kommunen. Bergvattenberget i Sörnoret  är väl känt 
sedan lång tid tillbaka https://www.asele.se/fritid-turism-och-
kultur/fritidsaktviteter/vandringsleder/bergvattenberget/. På en östsluttning av Storbergkullen väster
om Sängsjön är en annan av de heliga samiska platserna. Den registrerades 1976. Den har Raä- nr 
Åsele 406. Manker nämner den 1957 s. 273. Från en vändplan nära Laraborg går vad jag fått veta 
en snitslad stig fram till den. Bilden nedan på platsen är bildbehandlad av min dotter, Ellen Lovisa. 
Christer Westerdahl skriver om liknande platser i sina båda böcker. Den finns med i Sydsamer (sid. 
82) i kapitlet om landskapet och de "liggande hönorna". Se bild på framsidan av en sådan.
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Gudrun Norstedts pågående forskning krings skogssamiska skatteland kommer säkerligen att vara 
av mycket stort värde vid fördjupade studier av kommunen. Vad jag i mitt arbete med denna 
översikt lagt märke till i samband med björngraven och bengömman nämnda nedan är att i det brev 
som jag fått hemskickat från Berit Andersson på Västerbottens museum så nämns ett berg i närheten
av dessa samiska kulturmiljöer vilket skulle må gott av en noggrann inventering. Berget heter 
Blankvattenberget och det sägs i muntlig tradition finnas stenanläggningar uppe på berget. Det är 
omkring 5 km sydöst om Vispsjöns sydligaste ände. Brevet har skickats över till Elna och Leisa på 
kommunen. Med tanke på Gudrun Norstedts pågående arbete kommer brevet även att skickas till 
henne. Det aktuella berget är inom södra samebyns land, längs flyttleden nedåt Anundsjö och 
Junsele socknar i Ångermanland. 

Enligt mitt sätt att betrakta det samiska kulturlandskapet så har det kastats alldeles för lite ljus över 
det som nämns ovan. Vilka hänsyn tas, som ett mycket aktuellt exempel för hela skogslandet i 
Sapmi, i samband med exploatering för vindkraftsetableringarna? Nu ingår det inte i mitt uppdrag åt
kommunen att studera det, men ett förslag jag har är att en kortare studie genomförs kring detta av 
de utredningar som gjorts inför vindkraftsparkerna i hela kommunen. I de rapporter jag läst genom 
åren, om jag nu inte missat något?, finns inget att läsa om gamla heliga samiska berg och deras 
sammanhang vad gäller skogssamiska skatteland, flyttleder, visten etc. Men som sagt: en noggrann 
studie skulle vara av betydelse. 
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BJÖRNGRAV

En björngrav är känd i kommunen. Ungefärlig koordinat är: 7101069, 621593. Platsen för den 
rituella graven är sydöst om Vispsjön och öster om Gavsele nära Stortjärnen i Långvattenån vilken 
rinner från Långvattnet till Vispsjön. Björngraven är tyvärr inte registrerad, trots att den kom till 
kännedom redan vid början av 1980- talet. Den mycket ovanliga fornlämningen besöktes av 
länsmuseet året efter upptäckten och det konstaterades då att inga intakta lager av björngraven var 
kvar. Inga övriga fynd gjordes. Platsen var sönderkörd genom markberedning vilket gav upphov till 
upptäckten (Spång 1985 s. 109 f). Vid tillfället för upptäckten plockades underkäken med därifrån 
av personer vilka var där. I min kontakt med Västerbottens museum vet vi nu att de återstående 
benen togs in till länsmuseet när de var där. Björnens kranium var inte kvar. Vid min eftersökning 
av benen visar det sig att de finns i museets magasin i Hörnefors. Vid min sökning efter vad som 
hände med björnens ben hade jag kontakt med Västerbottens museum, Historiska museet, 
Riksantikvarieämbetet och en erfaren forskare vid Lunds universitet (Elisabet Iregren) innan det 
visade sig att de finns på länsmuseet. Berit Andersson på länsmuseet har kollat upp detta. Ingen 
analys eller datering har gjorts av benen. I en publikation från 1984 finns däremot dateringar av 
björnben vilka kommit fram vid arkeologiska undersökningar av boplatser i bland annat kommunen
(Ekman och Iregren). I en 2021 på Nättidningen Västerbotten publicerad artikel skriver Iregren om 
samisk björnjakt, björngravar och björnspjut. 
https://nattidskriftenvasterbotten.se/2021/06/12/samisk-bjornjakt-och-jaktlycka-bjorngravar-och-
bjornspjut/ I samisk etnobiologi (2000) skriver Gunilla Edbom om björngravar.

Björngravar är mycket ovanliga. Sammanlagt finns 17 gravar kända i norra Sverige (Sommerseth 
2021 s. 11).Vi kan räkna med att det finns betydligt många fler i markerna. 

De samiska björnceremonierna i samband med jakten och efter den finns kända i prästrelationerna 
från 1600- talet genom Olaus Petri och Samuel Rheen. Den utförligaste beskrivningen av ritualerna 
vid björnceremonierna finns i en bok från 1755 (Fjellström 1755, nytryck 1981) då med kommentar
av Louise Bäckman (1926-2021), professor emerita vid Universitet i Stockholm. Bäckman kom 
från Vilhelmina norra sameby.    

Flertalet av björngravarna är daterade till 1700- talet men i Karats i Jokkmokks kommun finns en 
betydligt mycket äldre datering från tiden omkring 800- till 900- talet. Intressant är att de flesta av 
björngravarna är kända i sydsamiskt område. På kartutsnittet nedan är platsen för björngraven grovt 
inringad med rödmarkering i kartans sydöstra del. 

Brunbjörnen (Ursus arctos) har funnits i landet sedan mycket lång tid. Efter istiden kom den 
vandrande in i landet från två håll. En av sträckorna kom söderifrån via Öresund som då var 
torrlagt. Den andra sträckningen kom från östra Europa, dessa björnar vandrade in från norr. 
Dna-studier visar att de två grupperna/populationerna möttes i Mellannorrland. Men långt innan var 
björnen känd och de finns avbildade på grottmålningar i Frankrike. De äldsta avbildningarna är i 
Chauvetgrottan och daterade till omkring 40 000 år tillbaka. Bilden under kartan visar en ristad och 
med i vår tid med rött ifylld björn vid Nämforsen. Bild: Björn Ola Lind. Björnen är även det på den 
samiska trumman näst mest vanliga avbildade djuret. Det vanligaste är renen (Virdi Kroik 2007 s. 
56).
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BENGÖMMA

Bengömma Raä- nr: Åsele 295. Koordinater: 7106476, 614738. Benen är gömda i ett sprucket 
större stenblock ute på en ö i Vispsjön. Fornlämningen är den enda av detta slag vilken är känd och 
registrerad i kommunen. Vi kan räkna med att där finns flera att upptäcka och dokumentera. Det är 
vanligt att denna typ av kulturlämning brukar finnas i närheten av eller i själva vistena. I området på
kartan ovan  finns ännu inga registrerade härdar av samisk typ. Området skulle  må gott av en 
inventering efter samiska kulturlämningar. Senast det inventerades där var 1976. Vid den tiden var 
kunskapen om samiska härdar/visten i skogslandet liten. Den röda inringningen i kartans nordvästra
del markerar var bengömman är registrerad. Det har dessvärre visat sig att benprovet vilket 
plockades från bengömman vid inventeringen 1976 dessvärre har försvunnit. Min koll med 
Riksantikvarieämbetet, Statens Historiska Museum och Västerbottens museum har visat detta, 
tyvärr.

En av de äldsta daterade bengömmorna med renben i Sapmi är på Spaunakullen nära Bjielite i 
Vualtjeren Tjielte/Vilhelmina kommun (Nilsson-Mankok 1991, Aronsson 1993). Dateringen på 
benen visar på att platsen med bengömmorna, varit i bruk sedan omkring 1 400 år tillbaka 
(Westerdahl 2008). I närområdet finns renvall, kåtatomt, härdar mm. Fornlämningområdet ligger 
inom södra byn.

Det var en central föreställning att benen av slaktade renar, men även andra djur såsom björnar 
skulle återföras till naturen. Vad vi kan utläsa av bengömman på ön i Vispsjön är att där är en 
särskild bengömma av en i det samiska kulturlandskapet speciellt utvald plats. På andra platser i  
Sapmi har vi kunskap om att renben har begravts under stenrösen. Det finns att läsa om detta 
kulturella sammanhang i Eva Ljungdahls artikel Bengömmor och hornsamlingar (Virdi Kroik s. 30 
ff, 2010). I dagsläget är ingen hornsamling dokumenterad i kommunen.Vid sådana här bengömmor  
följde de gamla samerna ritualer vilka säkerligen kan följas mycket långt tillbaka i tiden. Aronsson 
skriver (2019 s. 11-15) om renskötseln och han menar utifrån analyser av dna-prov mm att den kom
från öst för omkring 1 500 år sedan. Dagens tamrenar har visat sig vara genetiskt lika forntida renar 
på Jamalhalvön i norra Sibirien.

SAMISKA BARKTÄKTER

På flera platser i kommunen finns samiska barktäkter upptäckta. Vad jag idag vet kan de vara de 
sydligaste kända i skogslandet i Sapmi. Den upptäckt jag gjorde i området Betsarnsjöarna i Vistege 
2005 är en av de tydligaste och även mest lättillgängliga (Viklund 2005, 2008, 2021, Norstedt 218 s.
111). Bild nedan. Dess storlek skvallrar om att den är en matbarktäkt. I kommunen finns även 
mindre barktäkter. I båda fallen handlar det om tallens innerbark. Vi vet att innerbarken även kunde 
användas som små förvaringstuber för senor så att de bevaras mjuka och smidiga. Sådana finns 
dokumenterade i Björnlandets nationalpark (Norstedt 2013 s. 8 ff) Samiska barktäkter finns kända 
från Kolahalvön i öster och västerut. Med tanke på att gammelskogen till en överväldigande stor del
dessvärre försvunnit genom skogsbruket och idag även i samband med utbyggandet av vindraft så 
får vi räkna med att majoriteten av de biologiska kulturminnena försvunnit. Tillsammans med Elna 
och Leisa besöktes hösten 2021 en barktäkt vid Korvtjärnen i Torvsjöån. Efter vårt besök där 
kontaktade jag SCA vilka kommer att övervaka att inget kommer att hända med barktäkten vid 
kommande skogsarbeten. I flera arbeten har Olavi Korhonen, professor emeritus i samiska språk vid
Umeå universitet, beskrivet denna del av det skogssamiska äldre kosthållet och hur barken 
bereddes. Barken sveptes in i näver, täcktes sedan av jord. i en grop och bereddes genom heta stenar
vilka lades ovanpå och skötte tillagningen (Korhonen 2000 s. 266 ff). 
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Med min son Jon har jag utfört inventeringar i skogssamebyarna Östra- och Västra Kikkejaur 
tillsammans med Olavi och medlemmar ur samebyarna i ett projekt där Olavi forskade om 
barktäkter och dess omgivning. Min son och jag var satt att söka samiska härdar. Vid detta tillfälle 
upptäckte vi ett bra antal sådana (Viklund 2000).

Intressant är att matbarktäkten i området Betsarnsjöarna i Vistege är i närheten av samiska 
härdar/visten vilka började att upptäckas när jag vid mitten av 1990- talet hade arkeologikurs i 
Vistege/Lögda. Efter det har ännu flera samiska härdar upptäckts i omlandet. Härden är inom norra 
byns område en bit nordväst om Lögdasjön. Som jag ser på området Betsarnsjöarna har vi här båda 
skogs- och fjällsamiska härdar/visteplatser nära varandra. Det som talar för det är barktäkten vilken 
vittnar om skogssamerna i området. Området är därmed det enda, enligt min analys, hittills kända i 
kommunen. Enligt min analys råder det inga som helst tvivel om att betydligt många fler sådana 
områden är inom kommunen. Skattelandet heter Lögdalandet (Lillbryngelslandet). 

Den mycket tydliga matbarktäkten har, dessvärre, trots påminnelse till länsmuseet, ännu inte 
kommit in i fornlämningsregistret. Detta exempel, av flera i kommunen, visar innerbarkens 
betydelse bland de vegetabilier vilka intogs i äldre tid. Den hittills äldsta kända matbarktäkten är 
från en trädstam i en myr utanför Arjeplog. Genom analys har den visat sig vara omkring 3 000 år 
gammal (Bergman 2011). För allt det intressanta kring kulturspår i träd i det samiska 
kulturlandskapet hänvisas till Bergman (2011), Norstedt (2018) och Östlund och Norstedt (2021). 
Det visar sig även att Norstedts upptäckter av barktäkter i Björnlandets nationalpark heller inte 
registrerats (Norstedt 2013 s. 8 f.). Detsamma gäller för de samiska barktäkter som upptäckts inne i 
Ekopark Käringberget i Vistege. Vad som här tydligt visar sig är ett av de verkligt allvarliga 
problemen i kulturmiljövården: eftersläpningen från upptäckt och dokumentation till registrering så 
att de kommer till kännedom till samebyarna, skogsbruket, kommunen, med flera.
https://visaskogen.se/kunskap/samiska-barktakter-berattar-om-hur-skogen-anvandes-forr/ 
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Härden på bilden ovan är i Lögdalandet. Den besökte jag tillsammans med Kjell Nilsson vilken gav 
mig tipset om härden. 

AERNIE/HÄRDAR/VISTEN

De två härdar av samisk typ vilka jag upptäckte 1990 vid Mevikstjärnen nära Björnavägen blev de 
första som upptäcktes i kommunen vilka kom att klassas som av samisk typ (Viklund 1992 s. 9, 
2008 s. 337)). Härdarna blev även de första av detta slag även i skogsområdet bortom älven och de 
andra vattendragen i kommunen. Bilden visar Elna och Leisa på platsen vilket vi besökte i oktober 
2021. En av de två härdarna mycket diskreta härdarna är just framför dem markerad med 
jordsonder. Denna vistemiljö är mycket representativ för aernie/vistemiljöer i skogslandet och kan 
vara den kanske mest lämpliga i Sjeltie att skylta upp, om det kan bli aktuellt. Vid samtal med Elna 
och Leisa och e-brevkontakter med dem och markinnehavaren SCA finns mer om detta. 

Ser vi till Vistege kommer förslag nedan på miljö med härd som kan vara lämplig att skylta upp. 
Vad gäller de härdar av samiska typer, som jag bedömer dem efter så lång erfarenhet, från fjällen till
kusten, och med referenser till andras erfarenheter och egna och andras inventeringar även i andra 
delar av Sápmi gäller långt ifrån alla de vilka är kända i kommunen. Jag kommer därför enbart att 
lista de jag själv upptäckt och den enda vilken kommit in som tips. De andra härdarna, enstaka eller 
i grupper, vilka mest sannolikt är samiska kommer endast att nämnas och i vilka områden de är. Här
vill jag även stryka under att det geografiska referensområdet där vi har många samiska härdar 
kända är i samebyarnas område i Ångermanland. För att hänvisa till större avhandlings-arbeten 
hänvisas till Hedman 2003, Karlsson 2006 och Fossum 2007. Deras arbeten handlar om områden 
längre norrut i Sapmi.
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Bilden nedan visar en stomme till en bågstångskåta nära Kalmsjön vilken översiktligt 
dokumenterades vid en arkeologikurs i kommunen 2021 (Viklund 2021). Den är den enda kända i 
kommunen. På Hästryggen nära gränsen till Anundsjö står en ännu intakt bågstångskåta. Kanske 
någon eller båda kan vara lämpliga lämpliga besöksmål vid guidade turer framöver? Den på 
Hästryggen har publicerats av Christer Westerdahl 1986 och 2008.

Bågstångskonstruktionen har en mycket lång bakgrund. Den antagligen äldsta kända är omkring 
3 000 år gammal, vi kan utgå från att det redan då var en mycket gammal byggnadstradtion. På den 
platsen som undersöktes 1967 på Kungaudden vid Forsavan i Tärnån stod då även två intakta fasta 
bågstångskåtor (Christiansson 1969 s. 9 ff.). Skillnaden var  att den från stenåldern fyllt funktion 
som verkstadsplats vid stensmide. Bilden på nästa sida är tagen av Christer Westerdahl och visar 
kåtan på Hästryggen. Till dessa kulturmiljöer finns även historik kring de personer vilka bodde i  
kåtorna.
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De härdar vilka, hittills, är kända i kommunen är belägna längs med de gamla flyttlederna vilka går
igenom de gamla skattelanden. De talar alla mycket tydligt om samisk kultur och är väldigt viktiga 
arkeologiska markörer. Bilden nedan visar en tydlig härd vid Orrtjänen i Vistege där en flyttled för 
norra byn går förbi. 

,
Härden vid Orrtjärnen kan vara, som förslag, lämplig att skylta upp om så blir av framöver. Den 
representativa platsen för samisk kulturmiljö i skogslandet är omkring 400 meter från vägen mellan 
centrala Vistege och uppåt Långbäcken. Vistemiljön vid tjärnen är inte långt från Lögdåkullen (bild 
på framsidan). Dessutom är en kortare vandringsslinga markerad i området vid tjärnen. Den gamla 
härden är bara ett stenkast från stigen och närmare tjärnen. På bilden nedan ses en härd i 
Sämsjölandet upptäckt vid ett uppdrag åt Gaaltije. Den är vid en av flyttlederna för södra byn 
vilken, trots att den anmäldes in 2011 (Viklund 2011: 3), är den totalt sönderkörd genom 
skogsbruket. 

Det kunde Lasse Kuhmonen från södra byn och jag dessvärre konstatera vid vårt besök på platsen. 
På bilden från tillfället för upptäckten ses några av kantstenarna. Det går att ana formen vilken är 
rund. Den är stenfylld. Vid sonderingen visade sig rödbränd sand vilken uppstår genom eldning. Det
skvallrar om att den använts ett större antal gånger. Denna härd blev den första hittills upptäckta i 
Sämsjölandet. Vi kan räkna med att där finns ännu fler. Den fullständigt sönderkörda lagskyddade 
härden med omgivning kastar även ljus över det väldiga problemet med skadegörelsen som pågår i 
markerna. Under många år har jag i många sammanhang menat på att varje avverkning och 
markberedning, eller annan markexploatering för den delen, ska föregås av noggrann inventering. 
När det gäller det samiska kulturlandskapet ska då ställas, anser jag, som krav att den/de som ska 
utföra inventeringarna ska ha lång erfarenhet av det. Eller ha gått igenom en utbildning i markerna 
om det och då även tillsammans med samebyarna. Det har under senare år med full tydlighet visat 
sig i norra och västra Ångermanland där flera aktörer missat i stort sett samtliga vistemiljöer de 
varit inne i på uppdrag av Västernorrlands Länsstyrelse. Flera gånger har jag haft möte med 
kulturmiljövården om detta.
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Vid början av 2000- talet pågick en diskussion att påbörja en närmare studie av skattelanden inom 
kommunen och angränsande norra Ångermanland. Det var Tommy Bergström, arkeolog från Sjeltie
och Roger Engelmark, professor i miljöarkeologi vid Umeå universitet, vilka hörde om intresse 
fanns från min sidan att vara med i detta. Vilket jag solklart tackade ja till. Min del i det hela skulle 
då speciellt vara inventeringar i markerna. Som jag nämnde vid våra samtal om detta skulle då även 
samebyarna kontaktas, inte minst att de skulle berätta om trivselland och muntliga traditioner om 
vistemiljöer. Sorgligt var att avled Tommy 2002 och projektet blev inte av. Men fortsatta 
inventeringar blev det vid korta besök i kommunen i samband med kurser i arkeologi och 
seminarerna vilka arrangerades i Vistege. Vid i stort sett varje av dessa upptäcktes härdar av 
samiska typer och inte att glömma matbarktäkten i området Betsarnsjöarna vilken är nämnd ovan 
(Viklund 2005: 1, 2005: 3, Viklund 2008, Viklund 2011: 3). Den uptäcktes när Björn Ola Lind och 
Torkel Lundberg var med mig i området för att spela in en del till sin film Röda älgar vilken sändes 
på SVT 2007. 

Om vi börjar längst i norr i kommunen är det kända samiska härdar i kulturmiljöer i stråken längs 
med Lögdån, Gigån och Torvsjöån. Att härdar/visteplatser lyser med sin frånvaro längs med och i 
närheten till Ångermanälven är inget annat än en mycket tydlig "lucka" i inventeringarna vilka 
gjordes under tiden för utbygganden av älven. Vi måste även räkna med att åtskilliga härdar mm 
numera ligger på sjöbotten i den hårt exploaterade älven. Inte minst och kanske framförallt gäller 
det Hällbymagasinet. På kartutsnittet nedan har med rött grovt markerats in områden med 
härdar/visten vilka jag själv upptäckt. Platserna är väster om Lillögda, söder om Nordanås, mellan 
Ytterrissjö och centrala Sjeltie samt väster om Tegelträsk. Kartutsnitt på nästa sida.
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Här kommer så uppgifterna om gamla härdar vilka jag upptäckt eller varit med vid tillfället för 
upptäckten. Vid ett tillfälle följde jag upp ett tips. Jag finner det vara viktigt att endast göra 
uttalanden om härdarna vilka jag sett med egna ögon. Men skulle det bland alla andra härdarna i 
kommunen vilka är registrerade och de lägen jag kan se på Fornsök så vågar jag säga att ett 
försumbart antal av dessa inte är byggda av samer. Härdar av detta slag och i sådana här 
naturmiljöer i skogslandet finns som äldst daterade till knappt 2 000 år tillbaka i tiden. I många 
härd/visteområden finns dateringar ända in i början av 1900- talet. Majoriteten av dessa har varit 
täckta av tältkåtor. 

Vi börjar uppe vid Lögdasjön-Stugusjön. Där finns en gammal härd strax öster om ett rengärde som 
norra byn har. Närmare uppgifter om fornlämningen finns tyvärr inte kvar hos mig. Datorn 
kraschade vid slutet av 1990- talet. Men uppgifter om den med koordinater och mått har efter 
upptäckten skickats till Västerbottens museum. Detsamma för de härdar vilka kommer nedan.Vi tar 
oss nu till den härd som finns vid Orrtjärnen vilken finns på bild ovan. Här är det lätt att åtminstone 
ge en ungefärlig koordinat med tanke på dess placering. Där sådana skrivs in är det Sweref 99 TM. 
Härd: 713 0118, 655868. Så tar vi oss till Björkraningen vid Lögdån där vi har minst två gamla 
härdar. Ungefärlig koordinat på dessa är 7124079, 659119. På en torr myrholme i Grundsjömyren är
en härd vilken i dess västra del till mindre del nötts fram av en stig vilken går från vägen förbi 
Grundsjön och nedåt och väster om Bastuberget, nämnd ovan. Ungefärlig koordinat: 7130236, 
650696. Från denna härd tar vi oss nu till en annan härd vilken är på en torr backe intill en inte 
namngiven myr söder om Lögdån och en kortare sträcka nordväst om Lögdasjön. Ungefärlig 
koordinat: 7119668, 661565. Från denna plats ger vi oss nu iväg till den härd vilken upptäcktes vid 
en arkeologikurs hållen i Björna inom Orrestaare/Örnsköldsviks kommun (Viklund 2005: 1). Den 
ungefärliga platsen för den totalt sönderkörda härden är 7091268, 638430. Nästa härd ses framför 
min dotter Lina vilken var med vid upptäckten av den vid mitten av 1990- talet när vi var på väg att 
besöka släktingar i Sjeltie. Vi ser på bilden några av kantstenarna. Den är stenfylld och visar vid 
sondering rödbränd sand.
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Till denna synnerligen diskreta plats var Lasse från södra byn med när vi hade pressmöte 2020 med 
Lokaltidningen och Folkbladet. Mötet handlade om det samiska kulturlandskapet i kommunen. 
Lasse och jag besökte då även vistemiljön vid Mevikstjärnen. Bilden nedan visar Lasse och 
reportrarna från tidningarna. Kartutsnittet på nästa sida visar var härdarna/visteplatsen är.

Härden som min dotter sitter intill har koordinaterna 7109358, 616421. Formen på härden är rund, 
stenfylld och med rödbränd sand. Från denna plats beger vi oss nu till Mevikstjärnen och 
vistemiljön nämnd ovan, där Elna och Leisa står. Se kartutsnittet nedan och de två med rött 
markerade härdarna vid södra änden av tjärnen.
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AVSLUTNING

Även om en del finns satt på pränt om det samiska kulturlandskapet i Sjeltie-Åsele så finns det 
betydligt mycket mer att gå in och att fördjupa kunskaperna, i det jag här endast har berört och med 
hänvisning till uppgiftslämnare, litteratur och rapporter. Något att verkligen se framemot är 
Gudrun Norstedts pågående forskning om skattelanden norrut och där en jämförelse även sker med 
Sjeltie-Åsele. För att nå ut med sammanställningen ser jag gärna att Faepmien saemien 
sibrie/Fatmomakke sameförening, Svenska Samernas Riksförbund (SSR), skolorna i kommunen 
och studieförbunden med flera kan få ta del av denna sammanställning. Med glädje kan jag även 
tänka mig att skriva samman en artikel med bilder till Samefolket, där jag tidigare har skrivit 
artiklar om samebyarnas land i Ångermanland. 

Den tydliga härden på bilden på nästa sida får representera en ytterligare sökväg in i en fördjupning 
av det samiska kulturlandskapet. Fällhornet från renen vilken "dekorerar" härden, vill jag gärna 
tänka mig är ställt där av någon renskötare vilket lagt märke till härden innan jag kom till platsen 
vid en kurs jag hade i kommunen vid mitten av 1990- talet. Platsen är nära Svedjan. Den 
meddelades in till länsmuseet i samma veva. Den har ännu inte registrerats, trots påminnelse. 
Härdplatsen är meddelad in till Vilhelmina norra- och södra samebyar.
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